
 

 
TRANSCRIPTIE SLIM OP WEG 
 
Het probleem zit erin dat er te veel mensen in de spits met de auto gaan.  
Wat we zouden willen bereiken is 10% minder auto’s in de spits. 
Slim op Weg is een programma dat organisaties helpt met het anders kijken naar reizen. 
Het doel van ‘Slim Op Weg’ is om de regio Arnhem-Nijmegen beter bereikbaar te houden. 
‘Hé Kom Aan’ is een campagne die geïnitieerd is door de gemeente Arnhem om Arnhem beter bereikbaar te 
maken, met name in de spits. 
Allereerst een fiets-parkeeractie, waar wij vandaag mee bezig zijn. 
Bij drie keer stallen krijg je een cadeautje.  
Ja ik vind het een leuk initiatief van de gemeente.  
Tweede actie is een ‘ervaar het OV-actie.’ 
Daarin kunnen mensen gratis met de bus tussen zes en acht.  
Als laatste is er een parkeeractie. 
Mensen willen graag keuzes hebben, nou dat bieden we ze een heel pakket aan.  
Al die dingen waren bedoeld om mensen te laten zien wat er mogelijk is om auto te delen, spits te mijden, fiets 

te pakken in plaats van de auto te pakken.  

Binnen VGZ werken zo’n 2100 medewerkers, waarvan duizend op ons hoofdkantoor in Arnhem. 
Het beleid is om openbaar vervoer te stimuleren, dus stimuleren wij dat door onze kantoren bij stations te 

situeren.  

Aanleiding voor het CWZ om ’t fietsgebruik te stimuleren was voornamelijk de vitaliteit van de medewerkers, 
maar ook de bereikbaarheid van het CWZ vergroten.  
We hebben een aantal maatregelen genomen voor het stimuleren van het fietsen. We hebben een fietsplan, 
wat betekent dat je een tegemoetkoming krijgt als je een nieuwe fiets koopt. 
We hebben een fietsenmaker op het terrein mét ophaalservice - dus als je pech onderweg hebt dan haalt hij je 
ook op. 
Ik fiets dagelijks zo’n 6 km naar mijn werk. Ik vind het juist lekker om die tijd te pakken ’s-ochtends.  
Ik rij hier langs de bossen van Nijmegen, St. Annastraat. Da’s gewoon genieten voor mij. 

Ik ging normaal met de auto naar mijn werk. En daar deed ik dan ongeveer drie kwartier tot een uur over.  

Het scheelt je een keertje sportschool. 
En ik ben een beetje fitter, ik word vrolijker. Je rijdt niet meer op de automatische piloot. 
Geen gedoe met file, parkeerproblemen, helemaal niks.  
Je verliest er ook geen tijd mee. Ik zit bijna net zo lang in de auto als ik op de fiets zit als ik goed doortrap. 

Het allermooiste van terugfietsen naar huis is dat ik even lekker alleen ben. Gewoon even lekker tijd voor mij!  

’T is zo’n mooie omgeving hier, dus het is geen straf om dit te doen! Het is gewoon fijn! 
 
 


