
 

Stimuleren dat je medewerkers anders gaan reizen, hoef je als werkgever niet alleen 
te doen. Er zijn diverse marktpartijen die diensten aanbieden waar jij en je 
medewerkers gebruik van kunnen maken. In dit overzicht* vind je een aantal van 
deze aanbieders, verzameld per onderwerp. Daarbij hebben we speciaal gelet op 
lokale aanbieders en aanbieders uit ons eigen netwerk waar we goede ervaringen 
mee hebben.  

Klik op een aanbieder voor meer informatie. 

*Dit overzicht is niet volledig en je kunt er ook geen rechten aan ontlenen of aanspraak maken op
de juistheid. BMN geeft onafhankelijk advies en heeft geen financieel voordeel bij het vermelden
van aanbieders in deze lijst.
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THUISWERKEN EN SPREIDEN 

Thuiswerken  

Ergowebshop: ergonomische artikelen voor 
(thuis)kantoor 

Op deze site vind je een overzicht van meer aanbieders die je kunnen ondersteunen 
op het gebied van thuiswerken. 

Spreiden op kantoor: werkplekreserverings-app 

AppjePlekje:  werkplek en parkeerplek reserveren 

BookMyDesk 

Ciao 

Op deze site zijn diverse werkplekreserveringssystemen met elkaar te vergelijken. 

Elders werken 
Seats2Meet: ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en 
Tilburg 

Op deze sites zijn diverse flexwerkplekken in 
Nederland te vinden:  

- Flexwerkplek.nl
- VoorDeThuiswerkers
- Spaces

https://ergowebshop.nl/
https://werkeninbeweging.nl/over-ons/aanbieders/?categories%5b%5d=thuiswerken
https://appjeplekje.nl/
https://bookmydesk.com/
https://nl.ciaowork.com/
https://www.capterra.nl/directory/33477/desk-booking/software
https://www.seats2meet.com/en
https://www.flexplek.nl/
https://voordethuiswerkers.nl/
https://www.spacesworks.com/
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MOBILITEITSKAARTEN  
Onder andere openbaar vervoer 

XXimo 

MobilityMixx 

Reisbalans 

Shuttel 

NS Businesscard 

GVB Itravel Business Card 

WijMobiel 

De Mobiliteitsmanager 

Op deze site worden de mobiliteitskaarten met elkaar vergeleken. 

FIETS 

Brabantse fietsacties 

E-bike probeeractie van Brainport Bereikbaar

Ons Brabant Fietst: platform voor fietsen in Brabant 
- Sjees: fietsstimulering in Brabant
- Fietspromotiepakket van Sjees
- Fietsreparatie op locatie (pitstop)
- Advies regelingen e-bike van de zaak

Fietsstimuleringsapps 

https://www.xximo.com/nl-nl/?gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitCPIGadHjISj3nMD2MEik0Th0WQvPJtBZ2VNnhpMdsi6ewaFEcFq7RoCdQMQAvD_BwE
https://mobilitymixx.com/
https://reisbalans.nl/
https://www.shuttel.nl/nl/?gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitJ-q16K6yW7ecmnvuxWuDaIHmuOw9erA_9bXuPibD22_zYsUBgNAyBoC4MsQAvD_BwE
https://www.ns.nl/zakelijk/producten/ns-business-card
https://inhuurdeskgvb.nl/professionals-partners-services/
https://wijmobiel.nl/mobiliteitskaart/
https://www.ret.nl/zakelijke-mobiliteit/demobiliteitsmanager.html
https://socialcompare.com/en/comparison/vergelijking-mobiliteitskaarten
https://www.ebikeproberen.nl/nl/
https://onsbrabantfietst.nl/nl/
https://sjees.nl/
https://onsbrabantfietst.nl/pakketten
https://onsbrabantfietst.nl/nl/pitstop
https://onsbrabantfietst.nl/nl/regelingen
https://onsbrabantfietst.nl/nl/regelingen
https://www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl/wp-content/uploads/2022/12/BMN-overzicht-aanbieders-fietsstimuleringsapps-versie-dec-2022.pdf
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DEELVERVOER 

Deelfietsen 
Aanbieders in publieke ruimte (door iedereen te gebruiken)
E-bike van Tier Mobility: Eindhoven

Stadsfiets van Hopperpoint: Bergen op Zoom, ’s-Hertogenbosch, 
Eindhoven, Tilburg 

Hier is een overzicht van de ANWB te vinden, waarin negen 
deelfietsaanbieders met elkaar worden vergeleken.  

Aanbieders in publieke ruimte (door iedereen te gebruiken)
MobiLease

ConnectBike

X-Bike

De Boom en het Meer

Deelscooters Aanbieders in publieke ruimte (door iedereen te gebruiken)

GoSharing; Eindhoven, Tilburg 

Felyx: ’s-Hertogenbosch, Eindhoven 

Check: Breda 

Op deze site is een vergelijking van de vier deelscootersystemen te vinden. 

Aanbieders in publieke ruimte (door iedereen te gebruiken)
Goodmoovs (Brabant Elektrisch)

GreenWheels 

MyWheels 

Op deze site is te zien wat de goedkoopste/best deelauto is voor 
jouw rit. 

Op deze site worden tien deelauto’s met elkaar vergeleken 
(beschikbaarheid, ophaallocatie, prijs en mogelijke 
terugbrenglocaties). 

Aanbieders in publieke ruimte (door iedereen te gebruiken)
Amber 

Via (eigen) leasemaatschappij; vb. Arvel, Alphacity

Een overzicht van aanbieders voor autodelen is hier te vinden. 

Deelauto's

https://www.ns.nl/deur-tot-deur/ov-fiets
https://hopperpoint.nl/nl
https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/verkeer/maas/k0708_deelmobiliteit-tabel-fietsen.pdf
https://nl.go-sharing.com/
https://felyx.com/nl/nl
https://ridecheck.app/nl
https://www.tier.app/en/
https://www.vergelijkscooterverzekering.nl/blog/welke-deelscooters-zijn-er-inmiddels-allemaal
https://stichtingbrabantelektrisch.nl/
https://www.goodmoovs.com/
https://www.greenwheels.nl/zakelijk
https://mywheels.nl/zakelijk
https://www.tier.app/en/how-tier-works
https://hopperpoint.nl/nl
https://mobilease.nl/
https://connectbike.net/
https://www.x.bike/
https://www.deboomenhetmeer.nl/
https://felyx.com/nl/
https://ridecheck.app/nl
https://stichtingbrabantelektrisch.nl/goodmoovs/
https://www.greenwheels.nl/
https://mywheels.nl/
https://driveamber.com/nl/
https://www.arval.nl/mobiliteit/mobiliteitsoplossingen/carsharing
https://www.alphabet.com/nl-nl/auto-delen
https://www.syndesmo.nl/zakelijk-autodelen/
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PARKEREN 

Toogethr: smart parking software 

AppjePlekje parkeerplek en werkplek reserveren 

Spotten slim parkeermanagementsysteem openbare 
ruimte en afgesloten parkeerterrein 

Op deze site vind je de vergelijking van parkeerapps, gemaakt door de 
Consumentenbond. 

VERKEERSVEILIGHEID 

MONO Zakelijk: tegen afleiding in het verkeer 

Licht aan in het donker: fietsverlichting campagne 

Veilig Verkeer Nederland: verkeerseducatie  

E-driver: rijvaardigheidstraining

Band op Spanning: autobanden op spanning 

De toolbox voor verkeersveiligheid is hier te vinden.  

CARPOOLEN 

Carpoolapps 

Toogethr 

Nabogo 

BlaBlaCar: ook buiten Nederland 

https://www.toogethr.com/corporate-parking?utm_term=toogethr%20parking&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6627213999&hsa_cam=17699321213&hsa_grp=142210836201&hsa_ad=609220483901&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-978255431662&hsa_kw=toogethr%20parking&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAiAyfybBhBKEiwAgtB7fs-dZqrCvDFkMhWY1cvyllqc4yj7-8TYDPrOlOX_1tFKY3evtNZ2QxoCu4wQAvD_BwE
https://appjeplekje.nl/
https://www.spotten.nl/over-ons
https://www.consumentenbond.nl/private-lease/parkeerapps
https://www.monozakelijk.nl/tips+middelen/default.aspx
https://onsbrabantfietst.nl/lichtaaninhetdonker
https://vvn.nl/
https://edriverprogram.com/
https://www.bandopspanning.nl/
https://www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/24543_Toolbox.pdf
https://www.toogethr.com/rideshare
https://nabogo.com/nl/
https://www.blablacar.nl/
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ELEKTRISCH RIJDEN 

Elektrificeren van wagenpark 

Brabant rijdt elektrisch (stichting E-pact) 
- Elektrisch vervoer en laadinfrascan
- Autokeuzehulp

Laadpassen: top 10 

Laadpalen: top 10 

ROUTE 

Routeplanners 
Auto 

- Google Maps
- Waze
- TimesUpp

Fiets 
- Fiets
- Fietsersbond

Openbaar vervoer 
- OV9292
- NS

Op deze site is een overzicht van landelijke routeplanner-apps en sites te vinden. 

https://www.e-pact.org/brabantrijdtelektrisch/introductie
https://www.e-pact.org/brabantrijdtelektrisch/ev-scan
https://www.e-pact.org/brabantrijdtelektrisch/autokeuzehulp
https://laadpastop10.nl/
https://laadpaaltop10.nl/
https://www.google.com/maps/
https://www.waze.com/livemap
http://timesupp.com/nl/
https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?displayType=instructions
https://routeplanner.fietsersbond.nl/
https://9292.nl/
https://www.ns.nl/
https://www.vananaarbeter.nl/routeplanners
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GEDRAG EN COMMUNICATIE 

Er zijn in onze regio regelmatig gedragscampagnes 
van diverse aanbieders waar je op mee kunt liften. 
Bij de verschillende thema’s vind je steeds 
het actuele aanbod. 

Het is niet gemakkelijk om gedrag te veranderen en 
dat geldt ook voor reisgedrag. Net als effectieve 
communicatie over mobiliteitsveranderingen is het 
een vak apart. Kun je hierbij meer ondersteuning 
gebruiken dan bij jullie intern voorhanden is? 

BMN verwijst je graag door naar gedragsexperts en 
communicatiespecialisten uit ons netwerk met veel 
ervaring op mobiliteitsgebied. 

Datum: december 2022 

Heb je naar aanleiding van dit document nog vragen?  
Neem gerust contact met ons op via info@brabantmobiliteitsnetwerk.nl 

https://www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl/aan-de-slag/
https://www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl/contact/
mailto:%20info@brabantmobiliteitsnetwerk.nl



