
Aan het werk met
Smart Mobility

Opleidingsbrochure Partners 
‘Aan het werk met Smart Mobility’

Deze brochure gaat over het project ‘Aan het werk met Smart Mobility’ en de 

rol van het Team Smart Mobility daarbinnen. In dit project wordt samengewerkt 

door een brede coalitie van partners die allemaal een eigen, uniek en onmisbaar 

steentje bijdragen aan het vernieuwen en verslimmen van mobiliteit en 

infrastructuur. 

In deze door de provincie Overijssel uitgegeven brochure staan relevante gegevens 

over het project en informatie die partijen die een bijdrage aan het project leveren 

mogelijk nodig hebben.
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Werklozen aan de slag

Smart Mobility komt eraan Gratis leren
  

Resultaat kort en 

pakkend verwoord

p
ro

vin
cie 

O
verijssel

N
ed

erlan
d

 

5.4%
6.1%

Op weg naar  

een future proof 

Overijssel!

Algemene informatie

 

Het project ‘Aan het werk met Smart Mobility’ heeft een aantal doelen en verwachte resultaten. 

Het project is vormgegeven om op verschillende doelen bijeen te brengen wordt het gezamenlijke 

resultaat van inspanning op de afzonderlijke doelen groter.  

Doelen van dit project

• Een bijdrage leveren aan nieuwe kansen op de arbeidsmarkt aan  

een groep Oost-Nederlanders

• Wegbeheerders helpen om een stap te zetten in Smart Mobility  

en de lessen uit deze stappen met elkaar te delen

• Nieuwe mogelijkheden vinden voor SROI-toepassingen en de lessen  

hiervan delen 

• Bevorderen van de permanente ontwikkeling van kennis en competenties 

(Leven Lang Leren) en versterken van arbeidsmarktparticipatie en 

werkgelegenheid 

Verwacht resultaat van dit project
• 10 tot 20 deelnemers volgen een opleiding in verkeerskunde en Smart Mobility 

• Een herkenbaar Team Smart Mobility

• 10 tot 20 wegbeheerders en samenwerkingspartners in het oosten van 

Nederland hebben een tijdelijke werkplek voor een deelnemer aan het traject 

beschikbaar gesteld 

• De Overijsselse wegbeheerders doen mee aan een traject waarin kennis over 

Smart Mobility toepassingen gedeeld wordt

Wat is Team Smart Mobility
Smart Mobility staat volop in de belangstelling, vaak in één adem met ontwikkelingen als de zelf-

rijdende (elektrische) auto en het gebruik van deelauto’s en apps.  Zulke slimme ontwikkelingen 

hebben een grote impact op de samenleving. Niet alleen op het verkeer, ook in werkgelegen-

heid, economie en gedrag veroorzaakt het veranderingen.

Maar Smart Mobility is meer. Ook een burgerinitiatief dat zich richt op het verbeteren van de

bereikbaarheid van landelijke gebieden, door de vraag naar vervoer via een smartphone appli-

catie aan de vervoermogelijkheden te koppelen, is een goed voorbeeld van Smart Mobility. Het 

hele spectrum van Smart Mobility mogelijkheden en toepassingen grijpt in op mobiliteit in al zijn

geledingen en daarmee op de samenleving in zijn geheel en de economie in het bijzonder. In dit 

traject richten we ons op het brede spectrum van Smart Mobility.

Team Smart Mobility is de naam die aan de groep deelnemers in dit traject hangt. De deelnemers 

aan het programma kunnen met deze naam een status geven aan het gehele traject en bijvoor-

beeld in de werkervaringplaatsen aangeven dat ze lid zijn van ‘Team Smart Mobility’. De naam 

heeft ook als doel om provinciebreed te duiden dat er aan de slag wordt gegaan met Smart 

Mobility en dat dit thema groter is dan de eigen organisaties.

De deelnemers doen in de opleiding kennis en vaardigheden op die hen in staat stelt om in 

projecten en de wereld van verkeerskunde een bijdrage te leveren. Dit doen ze door concrete 

vaardigheden op te doen, een basiskennis of fundament over verkeerskunde op te doen en een 

verdieping te volgen over veranderingen in het werkveld. 
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Aanbieders opleiding 
SROI Civiel-technisch 
raamcontract 

Overige aanbieders  
opleiding met SROI

Partners voor werving 
deelnemers

Organisaties met 
interesse in dienst 
nemen deelnemers

Arcadis

RHDHV

Voort

Witteveen+Bos

TASK

Balance

ERAC

VVN

DeGrootVolker

Sweco

Een aantal hoogleraren en zelfstandigen 

met expertise in Smart Mobility

UWV Stedendriehoek TASK

RHDHV

Provincie Overijssel

Van Gelder

TWW / ReintenInfra

UWV Twente

UWV Zwolle

Gemeenten in Overijssel

Hogeschool Windesheim 

Hogeschool Saxion

Netwerk ‘De Broekriem’ KWS

Voort

Balance

Witteveen+Bos

Arcadis

Refugee Talent Hub

New Dutch Connections

 
  Potentiële organisaties voor een werkervaringplek 

Provincie Overijssel Eenheid Wegen en Kanalen Gemeenten Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland

Gemeente Dalfsen Bestuursdienst Ommen-Hardenberg 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Twente Mobiel

Gemeente Borne Gemeente Enschede

Gemeente Deventer Gemeente Almelo

Gemeente Hof van Twente Gemeente Kampen

Gemeente Rijssen-Holten Gemeenten Olst-Wijhe en Raalte

De partners van Team Smart Mobility zijn in een aantal groepen in te delen. 

Daarnaast zijn er gemeenten en organisaties die een werkervaringplaats beschikbaar stellen. 

SamenwerkingspartnersOrganisaties die een bijdrage leveren aan het gehele traject kunnen zich afficheren als ‘Partner 

van Team Smart Mobility’. Daarmee is duidelijk dat ze een waardevolle bijdrage leveren aan het 

project en het bieden van nieuwe kansen voor de leden van Team Smart Mobility.

Door deze naam aan het team en haar partners te geven ontstaat er extra lading en beleving, 

een soort van merknaam die een waarde meegeeft van wat het doel van het project is. 

Wat leren en kunnen de deelnemers?
De deelnemers worden geacht een frisse blik en nieuwe kennis toe te voegen aan organisaties. 

Ze worden door deelname aan Team Smart Mobility in staat gesteld om een bijdrage te leveren 

aan de nieuwe opgaves in mobiliteit en infrastructuur. Daarbij worden ze geen expert en zijn ze 

(nog) geen verkeerskundige. Welzijn ze in staat om vanuit een grondige basis mee te werken aan 

en richting te helpen geven in projecten.

In het traject is een kennismaking met een aantal vakgebieden georganiseerd. Door deze 

kennismaking ervaren ze of dit vakgebied hen ligt en in hoeverre hier een potentiële toekomst 

voor hen ligt. 
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Projectorganisatie
Lindy Molenkamp (opdrachtgever)

Theo Sikkema (projectleider tot 30 september 2017)

Erik Wegh (inhoudelijk expert opleiding)

Luuk van den Bosch (bijdrage gemeente Zwolle)

Gerlinde Scheper (coördinatie contacten Werkplein/Werkpunt)

Henk Twerda (coördinatie UWV)

Nicolaas Alfing (uitvoering UWV)

Mieke Breedveld (adviseur HRM Provincie Overijssel) 

Erna Hissink (provincie Overijssel, projectleider 1 oktober tot einde project)

Nader te bepalen: projectleider en opleidingscoördinator van medio september 2017 tot april 2018.

Ondersteunende diensten
Provincie Overijssel (Communicatie, HRM, financiën en drukwerk)

UWV (Proces sollicitaties)

Jobcoaching door gemeenten en UWV

Eventueel een partij die als payroller/detacheerder kan functioneren voor begeleiding en detachering 

van deelnemers na afloop van het project. 

Contactgegevens

Locaties opleiding
De opleiding wordt op 2 locaties gegeven. Op maandag, dinsdag en donderdag is er onderwijs op 

het provinciehuis Overijssel te Zwolle. Op vrijdagen zijn er verdiepingsdagen die gegeven worden bij 

Brainz te Zwolle. Beide locaties zijn met openbaar vervoer goed bereikbaar. 

Provinciehuis Overijssel

Luttenbergstraat 2

8012 EE Zwolle

Parkeren kan in de buurt en op de Turfmarkt (betaald parkeren)

Brainz Zwolle

Lübeckplein 68

8017 JS Zwolle

Parkeren kan in parkeergarage Lubeckplein aan de Hanzelaan (betaald parkeren)

Het traject is opgedeeld in twee periodes, voorafgegaan door een 

sollicitatietraject. De eerste periode van oktober tot december 2017 is de 

opleidingsperiode. Daarna volgt een periode om werkervaring op te doen 

van januari tot maart 2018. 

Overzicht sollicitatietraject

 

Onder uitstroom wordt verstaan het traject van bepalen of deelnemers bij een partner in dienst 

kunnen treden na afloop van het traject. 

Opzet opleidingsperiode
Tijdens de opleidingsperiode is er opleiding in een aantal onderdelen, zie onderstaande tabel. 

Onderdelen 1 tot 3 zijn specifiek voor de deelnemers aan het traject. Deze worden gegeven 

op een locatie van de provincie Overijssel. Daarnaast is er iedere vrijdag een Open College 

over Smart Mobility. Deze open colleges zijn publiek toegankelijk en zullen op diverse plaatsen 

gepromoot worden, specifiek onder de partners van de opleiding zoals adviesbureaus, 

gemeenten en onderwijsinstellingen. 

Projectorganisatie en contactpersonen Opzet programma

 
Projectonderdeel Naam E-mail Telefoon

Projectleider Theo Sikkema (tot 30/9) t.sikkema@overijssel.nl 06 13 77 36 20

Opleidingscoördinator Erik Wegh (tot 30/9) ewegh@me.com 06 55 74 07 92

UWV algemeen Henk Twerda Henk.twerda@uwv.nl 06 53 94 58 46

Aangaande sollicitaties Nicolaas Alfing nicolaas.alfing@uwv.nl 06 29 37 33 50

Projectleider/ opleidingscoördinator na 1/10 Erna Hissink gjc.hissink@overijssel.nl 06 10 98 21 98

 
De vier treden van de opleiding 

4. Open College Smart Mobility

3. Minor Verkeersorganisatie gericht op de nieuwe verkeersomgevingen

2. Basismodule Verkeerskunde

1. Competentieontwikkeling

 
Stap Activiteit Hoe Wanneer

1 Vacature open UWV / Werkplein / LinkedIn / 14-8 

2 Informatiemiddag Informatie geven aan kandidaat-deelnemers via presentaties  

en korte speed-dates

Donderdag 14-9

3 Deadline aanmeldingen Online systeem UWV (is dit breed toegankelijk?) Zondag  17-9

4 Preselectie Preselectie uit digitale aanmeldingen door projectteam Maandag 18-9

5 Gesprekken Gesprekken voor selectie kandidaten met projectteam en afnemers einde 

traject. Formulier per deelnemer maken en invullen

Woensdag 20-9  

en Donderdag 21-9

6 Selectiemoment Selectie door projectteam en partnerorganisaties 

Terugkoppeling aan iedere deelnemer 

Aansluitend alle sollicitanten terugbellen Ja/Nee/Test/Tweede gesprek

Donderdag 21-9 

Donderdag 21/9

7 Eventuele test op capaciteiten Bij twijfels op intelligentie- of capaciteitenniveau een test via CTC van UWV Vrijdag  22-9

8 Eventueel tweede gesprek Voor kandidaten waar twijfel over is volgt een tweede  

gesprek met Lindy Molenkamp 

Aansluitend sollicitanten terugbellen Ja/Nee

Vrijdag  22-9

9 Start traject Maandag 2-10

10 Matching werk-ervaringsplaats en 

uitstroombedrijf

In eerste weken van programma; 

1. Matching werkplekken/uitstroombedrijven

2. Op basis van uitstroommatching eerste verdeling: Deelnemers en 

uitstroombedrijven geven voorkeurslijst aan; daarna speeddates en 

matching.

Maandag 2-10
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Competentieontwikkeling

 

 
Opleidingsonderdeel Competentieontwikkeling

Doel onderdeel  Deelnemers vaardigheden op laten doen die ze in diverse vakgebieden in kunnen zetten. 

Gericht op vaardigheden die helpen om dingen gedaan te krijgen.

Hoofdvraag onderdeel ‘In hoeverre ben ik in staat om te verbinden, (onderdelen van) projecten te organiseren 

en vernieuwing voor te stellen?’

Vakken in onderdeel 1. Back to Work – gericht op weer aan het werk gaan

2. Projectmatig werken – gericht op organiseren en uitvoeren van projecten

3. Presentatievaardigheid – gericht op het effectief en ontspannen geven van presentaties

4. Het Merk IK – gericht op kennen van persoonlijke drijfveren en het inzetten hiervan

5. Adviesvaardigheid – hoe spreek je resultaten af en waar liggen verantwoordelijkheden

6. Risicomanagement – hoe organiseer je risico’s?

7. Organisatie-inrichting – hoe zijn organisaties georganiseerd, met name in de publieke context?

8. Overtuigend communiceren

Inrichting dagen Afhankelijk van voorkeuren van persoon die inleiding geeft, in principe iedere dag van 

10.00-16.00 uur. Op vrijdagen bij Open College in de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 

Overkoepelende lijn Dit onderdeel verzorgt de rode draad in het programma. Dit wordt op de terugkomdagen op 

vrijdag ingevuld, soms een hele vrijdag, soms tijdens de ochtend voorafgaand aan een 

Open College. Daarbij is aandacht voor de volgende aspecten:

-  Persoonlijke ontwikkeling door reflectie op hoofdvragen opleidingsonderdelen en 

  bijhouden van persoonlijk logboek

- Opzetten van een goed CV en online profiel

- Intervisie

- Matching werkervaringplek

- Matching arbeidsmarkt Eindopdracht voor werkervaringplek

- Presentaties deelnemers over voortgang werkervaringplek en delen vragen en lessen

 

Basismodule Verkeerskunde

 
Opleidingsonderdeel 

 
Basismodule Verkeerskunde

Doel onderdeel  Om in de mobiliteit en infrastructuur te werken is een basisinzicht nodig van hoe deze werelden 

werken. De basismodule is ingericht om deelnemers kennis en overzicht te geven wat hierin komt 

kijken. Daarbij ligt de focus in de basismodule op de gewone processen, dat wil zeggen hoe verkeer 

ingericht is als er geen veranderingen of afwijkingen gaande zijn (van Beleid tot Realisatie).

Hoofdvraag onderdeel  ‘In hoeverre ben ik in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van goed verkeersbeleid en aan een 

goed verkeersontwerp?’

Vakken in onderdeel 1. Inleiding verkeerskunde – overzicht geven van alle werkvelden en raakvlakken met andere sectoren

2. Verkeersplanologie en verkeersrecht

3. Verkeersveiligheid en verkeersgedrag – gericht op beïnvloeding van gedrag

4. Verkeersontwerp – hoe is verkeer ontworpen?

5. Verkeersregelkunde – wat voor ontwerpen voor verkeersregelingen zijn mogelijk?

6. Verkeersbeleving en veiligheid – hoe wordt verkeer beleefd door gebruikers?

7. Verkeersonderzoek – hoe doe je onderzoek naar verkeersoplossingen?

8.  Verkeersmanagement(systemen) – wat voor systemen bestaan er voor verkeersmanagement en 

in-car technieken?

9.  Mobiliteitsmanagement – welke methoden bestaan er om mobiliteit te beïnvloeden?

Inrichting dagen  Afhankelijk van voorkeuren van persoon die inleiding geeft, in principe iedere dag van 10.00-16.00 uur

Minor Verkeersorganisatie

 

 
Opleidingsonderdeel Minor Verkeersorganisatie

Doel onderdeel Als we de standaard situatie als een proces zien dan zijn daar weleens afwijkingen en/of 

veranderingen in. Deze ‘niet-normale’ en vaak tijdelijke situaties vragen om een andere vorm van 

organisatie en daarbij inzicht in mogelijkheden, partners en toepassingen van ideeën. 

Hoofdvraag onderdeel ‘In hoeverre ben ik in staat om te anticiperen en te (laten) reageren op verwachte veranderingen en/

of afwijkingen van het verkeersproces?’

Vakken in onderdeel 1. Verkeer en evenementen – hoe organiseer je verkeersproces- en inrichting rondom evenementen?

2. Organiseren effectieve samenwerking – hoe werkt een samenwerking voor verkeersmanagement?

3. Achterliggende principes van verandering (“omdenken”)

4. iVRI’s en ITS – Digitalisering in de installaties die het verkeer regelen

5. Systems Engineering – Wat is eigenlijk de behoefte en hoe vraag je dit uit?

6.  Contractmanagement – wat voor soorten contracten zijn er, wat zijn verantwoordelijkheden en 

hoe organiseer je dit in de praktijk?

7.  Assetmanagement – wat is Assetmanagement en hoe draagt dit bij aan goed beheer en 

onderhoud?

Inrichting dagen Afhankelijk van voorkeuren van persoon die inleiding geeft, in principe iedere dag van 10.00-16.00 uur

 

 

Open College Smart Mobility  

 
Opleidingsonderdeel 

 
Open College Smart Mobility

Doel onderdeel Aan de hand van praktijkverhalen doen deelnemers, partners en overige gasten kennis en kunde op 

over Smart Mobility. Open Colleges bestaan uit theorie, een verhaal over toepassing in de praktijk en 

(groeps)opdracht waarmee de deelnemers werken aan een eigen toepassing van het thema van het 

open college. 

Hoofdvraag onderdeel ‘Wat is er allemaal gaande en mogelijk in de wereld van de Slimme Mobiliteit?’

Vakken in onderdeel 1. De transitie naar Smart Mobility: wat betekent dit?

2. Publiek-privaat werken aan verkeer – wat zijn nieuwe vormen van samenwerkingen?

3. Smart Mobility in landelijk gebied – hoe blijft het platteland bereikbaar door Smart Mobility?

4. Wat is de impact van zelfrijdende auto’s op het verkeer?

5. Hoe organiseer je laadinfrastructuur?

6. Praktijkverhalen over iVRI’s en ITS

7. Slimme toepassingen rondom parkeren

8. Verkeersgedrag

Daarnaast worden onderdelen uit de basismodule en de minor aangeboden:

9. Verkeersbeleving en veiligheid – hoe wordt verkeer beleefd door gebruikers?

10. Verkeer en evenementen – hoe organiseer je verkeersinrichting rondom evenementen?

Inrichting dagen Afhankelijk van voorkeuren van persoon die inleiding geeft,  

in principe op vrijdagen van 13.00-16.00 uur
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Opzet werkervaringperiode
Tijdens de werkervaringperiode voeren de deelnemers een opdracht uit voor een van de partijen 

die werkervaringplaatsen beschikbaar gesteld hebben of voor een partij die hen na afloop in 

dienst wil nemen. Iedere vrijdag is er afwisselend een Open College over Smart Mobility of een 

terugkomdag voor Team Smart Mobility om ervaringen te delen en aan projecten te werken.  

De terugkomdagen kunnen ook in de vorm van excursies/werkbezoeken op andere locaties zijn.

 
Opleidingsonderdeel 

 
Werkervaringperiode

Doel onderdeel Deelnemers leren kennis in een werkomgeving toe te passen.  

Gewerkt wordt aan een eigen opdracht bij  een partner die een werkervaringplek beschikbaar stelt. 

Hoofdvraag onderdeel ‘Ben ik in staat opgedane kennis toe te passen en verbindingen te leggen  

waar ik de kennis zelf niet heb?’

Opzet onderdeel - Maandag-donderdag werkzaam voor partner

- Vrijdag terugkomdag met drie mogelijke invullingen:

•  Terugkomdag gericht op competentieontwikkeling, mede door het delen van  

ervaringen op de werkplek.

• Terugkomochtend Competentieontwikkeling en Open College in de middag

• Werkbezoek

Onderwerpen terugkomdagen Tijdens de terugkommomenten gericht op competentieontwikkeling werken  

kandidaten aan de volgende onderwerpen:

- Persoonlijke ontwikkeling

- Intervisie

- Matching arbeidsmarkt 

- Eindopdracht voor werkervaringplek (presentatie op slimme mobiliteitsdag met gemeenten)

- Presentaties deelnemers over voortgang werkervaringplek en delen vragen en lessen

Op verschillende manieren leveren diverse partners hun bijdrage.  

Een aantal aspecten met de daarbij horende verwachtingen noemen we 

hieronder:

a.  Levert u een opleidingsbijdrage?  

Dan wordt u over het onderdeel wat u gaat bijdragen nader geïnformeerd door 

de projectleider. Deze zal hier afspraken met u over maken. 

b.  Levert u een werkervaringplaats? 

De deelnemer van het Team Smart Mobility doet in de basis werkervaring op 

met behoud van uitkering. Als u de kandidaat een vergoeding wilt geven, denk 

dan om de wettelijke randvoorwaarden. Eventueel kunt u hierover contact 

opnemen met het UWV of Werkplein.  

U wordt door de projectleider benaderd om afspraken te maken over de 

invulling van de werkervaringplaats. 

De werkervaringplaatsen zullen aan het begin van de opleidingsperiode 

gekoppeld worden aan de kandidaten.

c.  Bent u geïnteresseerd om na afloop of tijdens het traject een kandidaat 

in dienst te nemen? 

U bent allereerst van harte welkom op de informatiemiddag op 14 september 

2017, vanaf 13.30 om daar op een bedrijvenmarkt uw bedrijf te presenteren. 

Hiermee heeft u een eerste blik op de potentiële kandidaten en de kandidaten 

op u. 

Ook willen we u een stem geven in welke kandidaten uiteindelijk het traject 

mogen doorlopen. Tijdens de sollicitatiegesprekken op 20 en 21 september 

mag u dan ook meedoen. Geef dit aan bij de projectleider.  

Na aanvang van het traject volgt meer informatie over het eventueel in dienst 

nemen van kandidaten. U kunt dan aangeven welke kandidaten voor u mogelijk 

interessant zijn. Evenzo zullen kandidaten de kans krijgen om aan te geven 

welke bedrijven voor hen aansprekend zijn. Vanuit de projectorganisatie zal een 

koppeling met de bedrijven gelegd worden. 

Wat verwachten we van partners?
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a. Hoe mogen we ons met dit project profileren?

Communicatie en profileren als partner van dit project staat volledig 

vrij. Noem het gerust in externe uitingen, bij andere opdrachtgevers of 

samenwerkingspartners en in jaarverslagen. Eén van de boogde resultaten van 

dit project is het delen van kennis over een andere toepassing van SROI: daar 

past uitgebreide communicatie goed bij. Daarbij is het wel van belang om het 

co-creërende karakter van dit traject te noemen en dat het initiatief is uitgegaan 

van de provincie Overijssel. 

b. Hoe kunnen wij zelf meer leren uit dit traject?

De open colleges op de vrijdagen staan open voor iedereen. Hier wordt 

een speciale flyer voor ontwikkeld die toegezonden zal worden aan alle 

samenwerkingspartners. De open colleges worden gegeven door partijen en 

personen die een specifieke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van Smart 

Mobility. 

c. Wat zijn de netwerkmogelijkheden met een Smart Mobility Netwerk?

Vanuit dit traject zullen een aantal meer plenaire bijeenkomsten georganiseerd 

worden. Hierbij is iedereen welkom. Hiervan liggen al vast:

a.  Informatiemiddag 14 september; 

Tijdens de informatiemiddag zijn alle partners welkom om aanwezig 

te zijn, een beeld te krijgen van de potentiële deelnemers en 

hen een beeld te geven van de bedrijven en organisaties op een 

bedrijvenmarkt. 

b. Tijdens de Open Colleges Smart Mobility.

c.  Tijdens de werkervaringperiode zullen er bijeenkomsten zijn waarin 

deelnemers over hun werkervaring vertellen en hun werk uit de 

doeken doen. Hierin ontstaat een nieuw netwerk van Smart Mobility 

mensen. 

 

d. Kan ik mensen uit het traject in dienst nemen?

Sterker, dat is één van de doelen van het project. Let wel dat we van 

deelnemers verwachten dat ze het opleidingstraject volledig afmaken 

en een bijdrage leveren in een werkervaringplaats. De omvang van deze 

werkervaringplaatsen is in overleg met projectleider/opleidingscoördinator 

aan te passen als hierdoor meerwaarde voor kandidaat en aanbieder van de 

werkervaringplek ontstaat.

Een bijdrage aan het traject kan opgevoerd worden als SROI waarde. Bijdrage in de vorm van 

workshops in het opleidingstraject kunnen als MVO-activiteit tegen een aarde van €100,- per 

ingezet uur opgevoerd worden in het contract met Expertisepunt Social Return Zwolle. 

Daarnaast is er, afhankelijk van de kandidaat, ook mogelijkheid tot SROI-waarde in het 

aannemen van kandidaten uit het programma. Dit in overleg met het Expertisecentrum. 

Een partnerorganisatie dient dit zelf contractueel vast te leggen met het expertisepunt.  

Dit is in de meeste gevallen reeds geregeld. 

 
Randvoorwaarden bij opleidingsdagen

• Formats 

Materialen en studieplanning mogen in het format van de eigen organisatie  

aangeleverd worden. Daarmee beklijft de naam van de organisatie op een  

thema nog meer.  

Noem op titelbladen wel de projectnaam: ‘Aan het werk met Smart Mobility’  

of Team Smart Mobility. 

• Presentaties 

Zorg dat u, als u een presentatie wilt geven dit zelf op een USB-stick meeneemt. 

Deze kan in gereedstaande apparatuur ingeplugd worden.  

• Digitaal aanleveren voor deelnemers 

Lever alle benodigde materialen voor deelnemers en organisatie minstens  

7 dagen voor het betreffende onderdeel aan gjc.hissink@overijssel.nl,  

de projectleider/opleidingscoördinator.  

 

Alle materialen worden vervolgens vooraf geplaatst in de digitale  

werkomgeving, Google Drive. Deze is in mappen georganiseerd op:

• Opleidingsonderdeel

 - Thema in dat onderdeel

• Algemene informatie

• Opleidingsbrochure

• Overige informatie 

 

Toegang tot en instructie over deze omgeving wordt op  

maandag 2 oktober georganiseerd. 

• Schrijfmaterialen 

Voor schrijfmateriaal wordt gezorgd door de Provincie Overijssel.

Veelgestelde vragen door partners SROI-vergoedingen
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Opleidingsperiode Werkervaringperiode

Planning opleidingsprogramma 

 
Week en dagen                                                            Opleidingsweek, doel en invulling 

Week 40 Startweek van de opleiding (Opleidingsweek 1)

Maandag, dinsdag en donderdag Opstart, Inrichting Team Smart Mobility 

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Kick off Open Colleges Smart Mobility

Vrijdag Kick off Basismodule Verkeerskunde

Week 41 Opleidingsweek 2

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Gericht op competentieontwikkeling

Week 42 Opleidingsweek 3

Maandag, dinsdag en donderdag Gericht op competentieontwikkeling

Vrijdag Werkbezoek 

Week 43 Vakantieweek

Week 44 Opleidingsweek 4

Maandag, dinsdag en donderdag Gericht op Verkeerskunde

Vrijdag Kick off Open Colleges Smart Mobility

Week 45 Opleidingsweek 5

Maandag, dinsdag en donderdag Gericht op Verkeerskunde

Vrijdag Open College Smart Mobility

Week 46 Opleidingsweek 6

Maandag, dinsdag en donderdag Gericht op Verkeerskunde

Vrijdag Gericht op competentieontwikkeling

Week 47 Opleidingsweek 7

Maandag, dinsdag en donderdag Gericht op Verkeerskunde

Vrijdag Open College Smart Mobility

Week 48 Opleidingsweek 8

Maandag, dinsdag en donderdag Gericht op verkeersorganisatie

Vrijdag Open College Smart Mobility

Week 49 Opleidingsweek 9

Maandag, dinsdag en donderdag Gericht op verdieping

Vrijdag Werkbezoek

Week 50 Opleidingsweek 10

Maandag, dinsdag en donderdag Gericht op verdieping 

Vrijdag Open College Smart Mobility

Week 51 Opleidingsweek 11 

Maandag, dinsdag en donderdag Gericht op verdieping

Vrijdag Afsluitdag opleidingsperiode en vooruitblik

Week 52 Vakantieweek

 
Week en dagen                                                            Opleidingsweek en invulling 

Week 1 Vakantieweek

Week 2

Maandag - donderdag Werkervaringplek

Vrijdag Terugkomdag Team Smart Mobility

Week 3

Maandag - donderdag Werkervaringplek

Vrijdag Terugkomdag Team Smart Mobility

Week 4

Maandag - donderdag Werkervaringplek

Vrijdag Open College Smart Mobility

Week 5

Maandag - donderdag Werkervaringplek

Vrijdag Terugkomdag Team Smart Mobility

Week 6

Maandag - donderdag Werkervaringplek

Vrijdag Open College Smart Mobility

Week 7

Maandag - donderdag Werkervaringplek

Vrijdag Terugkomdag Team Smart Mobility

Week 8

Maandag - donderdag Werkervaringplek

Vrijdag Terugkomdag Team Smart Mobility

Week 9 Vakantieweek 

Eventueel wel op werkervaringplek

Week 10

Maandag - donderdag Werkervaringplek

Vrijdag Terugkomdag Team Smart Mobility

Week 11

Maandag - donderdag Werkervaringplek

Vrijdag Voorbereiding afsluitdag

Week 12

Maandag - donderdag Werkervaringplek

Vrijdag Afsluitdag Werkervaringperiode

Het programma ziet er globaal per week uit als in onderstaande schema’s.
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