
Smart Mobility
is van ons allemaal!

Hoe laten we gemeenten in de provincie Overijssel  

een stap zetten in Smart Mobility en kunnen we  

daarbij werkloze Overijsselaars nieuwe kansen  

op de arbeidsmarkt geven?



Aangeboden: slimme verkeerskundigen met verse kennis 

Gemeenten geven aan dat het soms moeilijk is om binnen de 

bestaande formatie voldoende tijd vrij te maken voor de kansen en 

mogelijkheden van slimme mobiliteit. Team Smart Mobility kan hier 

voor u op inspringen.

Het team bestaat uit een groep enthousiaste mensen met verse 

kennis op het gebied van (slimme) mobiliteit. Ze kunnen de vragen en 

wensen van wegbeheerders, ondernemers en organisaties verkennen, 

in kaart brengen en aanpakken. Hier zijn voor gemeenten geen 

kosten aan verbonden.

In Team  
Smart Mobility 
combineren 
we drie 
vraagstukken 
waarbij op  
alle drie de
vraagstukken 
meerwaarde 
ontstaat.

Werklozen aan de slag

Smart Mobility komt eraan Gratis leren
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Aan het werk

De werkloosheid in Overijssel is met 6,1% hoger dan het landelijk 

gemiddelde. De provincie Overijssel wil graag mensen aan het werk 

helpen. Team Smart Mobility is een van de pilots hiertoe. Met dit  

project krijgen werkloze Overijsselaars een kans om op een onderwerp 

met veel arbeidsmarktpotentie verse kennis en kunde op te doen.

Smart Mobility als kans en uitdaging voor wegbeheerders

Dat Smart Mobility voor wegbeheerders iets gaat betekenen  

in beheer en onderhoud en mobiliteit is wel duidelijk,  

maar hoe en wat deze impact gaat zijn is onduidelijk. 

De eerste verkenningen van de provincie en gemeenten over  

Smart Mobility tonen aan dat er diverse kleine en grote projecten 

gestart moeten worden en van elkaar de beste toepassingen te leren.

Social Return anders toepassen

Leveranciers van de provincie hebben een Social Return On Investments 

(SROI) plicht om een deel van hun opdrachtsom in social return te 

besteden. Het SROI-beleid van de provincie Overijssel staat SROI  

‘in natura’ toe. Opdrachtnemers van de provincie zijn zeer  

geïnteresseerd om dit in de vorm van trainingen en begeleiding  

in te vullen. De deelnemers aan het traject krijgen op deze manier  

een gratis opleiding Smart Mobility. 

Gezocht: Werkervaringsplekken of vraagstukken

Om niet alleen kennis op te doen maar ook werkervaring  

zoeken we werkervaringsplekken en/of opdrachten voor  

de deelnemers. Deelnemers aan Team Smart Mobility zijn 

inzetbaar in de eerste drie maanden van 2018.  

Korte en lange opdrachten zijn beide mogelijk.

Wat voor opdrachten dit kunnen zijn?  

Zie de achterkant van deze folder

Op weg naar 

een future proof 

Overijssel!



Vragen?

provincie Overijssel

Theo Sikkema

adviseur WOW eenheid Wegen en Kanalen 

t.sikkema@overijssel.nl

06 13 77 36 20

Doe mee! 

De verkenningsfase van Team Smart Mobility is bijna klaar. 

Het is nu tijd om spijkers met koppen te slaan. Het ambtelijk 

vervoerberaad vond het interessant, ook uw wethouder is 

enthousiast. Wilt u helpen om het project mogelijk maken?  

Kunt u mij medio juni laten weten of uw organisatie één of  

meerdere deelnemers aan werkervaringplekken kan helpen in 

2018? Gaat uw gemeente aan het werk met Smart Mobility?

Voorbeelden van wat u kunt doen:

•   Analyse:  Wat zijn gevolgen en mogelijkheden van 

•   Smart Mobility voor ons als (kleine) gemeente?

• Verkenning gemeentelijke ambitie Smart Mobility

• Beter Benutten projecten

• Toepassingen in regionale bereikbaarheid

2
0

1
7
-3

2
5

Almelo 

Bijdragen aan 

slimme VRI’s

Dinkelland

Mobiliteitsvragen 

oplossen met Smart 

Mobility

Wat wilt u doen?


