
Op reis met Slimopweg
Programma Beter Benutten Arnhem-Nijmegen

Op reis met Slimopweg: mooie resultaten, 
inspirerende ervaringen en blik op de toekomst
Slotbijeenkomst 28 mei

Musis Sacrum, maandag 28 mei: hier ging de slotbijeenkomst van  

het Slimopweg-programma Arnhem-Nijmegen van start. 

Na 4 jaar inzet van alle betrokkenen, van wie er 
zo’n 100 aanwezig waren, is het Slimopweg-
mobiliteitsprogramma ten einde. Er werd 
teruggeblikt én alvast vooruitgekeken. 
Dagvoorzitter en programmamanager Beter 
Benutten Johan Leferink trapte enthousiast af: 
“We nemen jullie vandaag mee op reis. De reis die 
we de afgelopen 4 jaar samen hebben afgelegd met 
Beter Benutten en Slimopweg, maar ook de reis 
die nog voor ons ligt. Een reis waar lef tonen, 

vertrouwen hebben in elkaar en innoveren 
centraal stonden.” 

Na de aftrap van Leferink stonden twee 
tafelgesprekken op het programma, onder leiding 
van Roeland Loosen (communicatieadviseur bij 
Gemeente Arnhem).

Een deel van de reis van Slimopweg werd in een 
sfeerfilm samengevat en gepresenteerd.

https://slimopweg.info/Nieuwsoverzicht/2018/Sfeerfilm-Slimopweg.html
https://slimopweg.info/Nieuwsoverzicht/2018/Sfeerfilm-Slimopweg.html


Met aan tafel: 
Petra van Stijn, voorzitter Ondernemers Kontakt 
Arnhem
Paul Schmitz, bestuurslid Industriële Kring Nijmegen
Bert Jan Huegen, voormalig mobiliteitsmakelaar 
Arnhem-Nijmegen
Astrid Winkens, senior beleidsadviseur hr bij VGZ
Bernard de Graaf, portefeuillehouder Mobiliteit VNO-
NCW Midden en directeur Rupro Beheer B.V.

Aan de werkgeverstafel sprak het vijftal 
sleutelfiguren uit de werkgeverswereld over hun 
ervaringen als betrokken werkgever binnen 

Slimopweg. Vlot kwamen de ondernemers tot de 
kern, die ze samenvatten met de woorden: 
‘inspirerend’, ‘belangrijk’, ‘bewust’ en ‘het hebben 
van een lange adem’. “We hebben een mooie stap 
gezet naar bereikbaarheid”, aldus Bernard de 
Graaf. “Nu het bewustzijn bij steeds meer 
werkgevers groeit, zijn er kansen om door te 
pakken.” De werkgevers aan tafel gaan hoe dan 
ook het belang van bereikbaarheid in hun 
organisaties verankeren. Bert Jan Huegen is er blij 
mee: “Het is van belang dat we doorzetten, zodat 
we op onze resultaten kunnen voortborduren en 
het bewustzijn niet wegebt.” 

De Wereld van Werkgevers Draait Door

Met aan tafel: 
Gerda Dreise, gebiedscoördinator Arnhem
Rob Remie, gebiedscoördinator Nijmegen
Reindert Augustijn, teammanager Provincie  
Gelderland, ITS en Beter Benutten

Roeland Loosen vroeg de tafelgasten naar hun 
inzet en visie binnen het programma-Slimopweg. 
Wat zijn de belangrijkste geleerde lessen? 

“Gedragsbeïnvloeding kost tijd”, benadrukte Gerda 
Dreise. “Het is belangrijk om laagdrempelige 
acties op te zetten en het vuur warm te houden.” 
Rob Remie voegt eraan toe dat het 
enthousiasmeren van werkgevers ook een 
belangrijke schakel is: “Want samen komen we 
verder.” 

De Wereld van Beter Benutten Draait Door



Trekhaak gezocht: multimediavoorstelling 
van Tjerk Ridder
Het gezelschap kon na de inhoudelijke tafels 
samen genieten van de voorstelling ‘Trekhaak 
gezocht’ van Tjerk Ridder, bestaande uit 
vertellingen, liedjes en filmmateriaal over zijn 
liftavontuur naar Istanbul. Met caravan maar 
zónder trekhaak ging hij op reis. Voor hem 
bevestigde dit dat je anderen nodig hebt om verder 
te komen. In een nagesprek werd duidelijk dat de 
thema’s van zijn voorstelling, lef, samenwerking 
en innovatie, ook terugkwamen in de reis van 
Slimopweg. Conny Bieze gaf haar interpretatie 
hierop: “We startten onze reis met als doel: betere 
bereikbaarheid als stip op de horizon. Maar hoe 
we daar zouden komen dat wisten we aan het 
begin nog niet. Wat we nu zeker weten, is dat het 
alleen niet was gelukt, zowel het bedrijfsleven als 
de provincie niet. Maar samen maken we het wel 
waar.” 

Officieel bedankmoment, met het oog  
op de toekomst
Het officiële programma werd beëindigd met het 
bedanken van de trioleden Beter Benutten, Conny 
Bieze, gedeputeerde Provincie Gelderland, Bernard 
de Graaf, zowel portefeuillehouder Mobiliteit bij 
VNO-NCW als directeur Rupro Beheer B.V. en Bert 
Jan Dijkstra, directeur van het Beter Benutten-
programma. 

Uit de resultaten zijn veel goede lessen te trekken. 
Conny Bieze vertelde: “We zien dat er veel 
resultaat te boeken is als we projecten inzetten 
wanneer er werkzaamheden zijn: dit helpt om de 
gedragsverandering snel te realiseren.” Jan Bert 
Dijkstra sloot aan: “We hebben onszelf ruimte 
gegeven om uit te proberen en om te leren van 
wat goed en wat minder goed ging. Dit is heel 

waardevol gebleken voor de toekomst.” Het drietal 
benadrukte dat we op de goede weg zijn. Bernard 
de Graaf besloot: “Het programma is afgelopen, de 
problematiek nog niet. Maar we gaan er zeker 
komen, door snel te schakelen, een lange adem te 
hebben en samen te werken.” 

De vergeten vervoersoptie van  
Beter Benutten
Om te eindigen met een informele noot na het 
officiële gedeelte van de bijeenkomst, bracht 
Marjan Knippenberg een enthousiast pleidooi over 
liften en haar ‘6 minuten wachten op geluk’. Ze 
inspireerde de aanwezigen om weer eens te gaan 
liften, een bijna vergeten vervoersoptie: “Tijdens 
het liften naar mijn werkplek bij het Radboudumc, 
wachtte ik gemiddeld 6 minuten. En na een 
interessant gesprek of verfrissende ontmoeting 
met mijn chauffeur, kwam ik met positieve 
energie op het werk aan.”

Bedankt voor de inzet in de regio  
Arnhem-Nijmegen
Johan Leferink sloot de bijeenkomst af: “Ik wil 
jullie bedanken voor alle inzet gedurende de 
afgelopen 4 jaar Slimopweg.” Hierna werden de 
aanwezigen beloond met een heerlijk buffet. Om 
terug te blikken en inspiratie op te doen voor de 
toekomst kregen de aanwezigen onder andere een 
Factsheet van de Evaluatie van Slimopweg 
Arnhem-Nijmegen mee naar huis en konden ze 
kiezen uit de boeken Trekhaak gezocht of 6 minuten 
wachten op geluk. 

Bekijk hier ook het videoverslag van de 
Slotbijeenkomst Slimopweg voor een mooie 
sfeerimpressie van de dag.

Slimopweg is een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Arnhem.  
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en bedrijfsleven zijn nauw betrokken bij de uitvoering.  
www.slimopweg.info

“We hebben onszelf ruimte gegeven  
om uit te proberen en om te leren van  
wat goed en wat minder goed ging”
Jan Bert Dijkstra
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