“WE BLEKEN OOK ÉCHT MINDER
BRANDSTOF TE VERBRUIKEN!”
fRANK WINKELHORST, NATUURMONUMENTEN
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“Bespaar met slimmer reizen. Ga de strijd aan”
Wilt u ook graag kosten besparen op mobiliteit? Bent u duurzaam ondernemer? Ga de
strijd aan met andere bedrijven uit Twente en doe mee aan de Mobiliteitsbattle! Na het
succes van 2017 organiseert Zienergie nu in opdracht van Twente Mobiel een tweede
editie in Twente. Doet u mee?

Wat is het?
Bij de Mobiliteitsbattle gaan bedrijven en instellingen
uit Twente gedurende 4 maanden met elkaar de strijd
aan om zoveel mogelijk brandstof te besparen en de
spits te mijden. Deelnemers kunnen punten verdienen
door minder hard op te trekken en te remmen en buiten
de spits te reizen of de auto helemaal te laten staan. De
organisatie die in vier maanden de beste score behaalt,
wint de Mobiliteitsbattle!

Hoe gaat het in zijn werk?
Deelnemers krijgen een Ecobox in hun auto
geïnstalleerd die het rijgedrag en spitsrijden
registreert. Via een online omgeving hebben de
deelnemers inzicht in hun rijgedrag. Ook krijgen
deelnemers periodieke rapportages met tussenstanden,
analyses en tips om nog beter te scoren.

Wat kunt u verwachten?
Opstellen reisprofiel
Het reisgedrag van de deelnemers wordt in kaart
gebracht.
Startbijeenkomst op locatie
Er wordt tekst en uitleg gegeven over de battle aan de
deelnemende medewerkers en de Ecoboxen worden
geïnstalleerd.

Resultaten eerdere edities
Kostenbesparing
Gemiddeld € 200,- per team per maand

Periodieke rapportage
Elke week krijgen de deelnemers een overzicht van de
onderlinge rijgedragscores. Maandelijks ontvangt u een
rapportage over uw score en wordt de periodewinnaar
bekend gemaakt.
Slotbijeenkomst
De winnende organisatie wordt bekend gemaakt.
Publiciteit
De Mobiliteitsbattle brengt regionale publiciteit met
zich mee en brengt uw bedrijf daarmee positief onder
de aandacht.

Tijdspad
Wanneer

Wat

Februari 2018
Februari 2018
1 maart 2018
30 juni 2018
September 2018

Startbijeenkomsten
Testen en benchmark
Start battle
Einde battle
Prijsuitreiking

Meedoen?
Dit initiatief wordt zowel ondersteund door het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu als de gemeenten
uit de regio. Door een bijdrage van Provincie Overijssel
is het inschrijfgeld beperkt tot € 2.500,- per bedrijf met
maximaal 10 deelnemers.
Voor meer informatie, neem contact met ons op via
038 - 853 13 95 of info@zienergie.nl.
Duurzame profilering
9,4% reductie van CO2 emissies

Aangepast rijgedrag
Rustiger en veiliger reizen met minder
schade en slijtage
Positieve PR in de regio
Meerdere bijdragen in regionale
media zoals RTV Oost

Gemotiveerde werknemers
Positieve competitie tussen
collega’s en bedrijven

www.mobiliteitsbattle.nl
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Ervaringen van deelnemers
Natuurmonumenten

„De battle past goed in ons
beleid om mobiliteit te
verduurzamen. Bovendien
ontstond ook tussen collega’s
een leuke strijd om het groenst
te rijden!“

Jeroen Wevers - Ambiq

„Ik ben nu redelijk gewend aan
het nieuwe rijden en ik merk
ook dat deze manier van rijden
mij meer rust oplevert.“

Stijn Wesselink - ABN Amro

„Ik ben er tijdens het rijden bewust mee
bezig. Echte tijdsbesparing win je toch niet
door harder te gaan rijden.“

Henk Hobbelink - Universiteit Twente

„Ik bespaar € 15,- per tank!“

www.mobiliteitsbattle.nl

