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Twee subsidieregelingen
1. Voucher voor thuiswerkplan
2. Investeringen in mobiliteit



Subsidie Slimme en duurzame 
mobiliteit Overijssel
• Voor investeringen, die erop gericht zijn autoverkeer in de spits verder te 

beperken (met als gevolg minder CO2 uitstoot).

• Eén structurele nieuwe spitsmijding = subsidiebijdrage van € 500. Maximaal 
50% van de investeringskosten met een maximum van € 50.000,- per 
aanvraag. Subsidie voor voorbereidings- en administratiekosten maximaal 
15% van de totale subsidie.

• https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/slimme-duurzame

Voorbeelden: fietsenstalling, e-hubs, ombouw naar carpoolplaats, video conferencing

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/slimme-duurzame


Voucherregeling thuiswerkplan
• Doel is werknemers planmatig een deel van hun werktijd structureel te laten 

thuiswerken en tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit

• De subsidie is een vast gestaffeld bedrag:
• € 3.000,- voor werkgevers met 50 tot en met 99 werknemers 
• € 3.500,- voor werkgevers met 100 tot en met 249 werknemers
• € 4.000,- voor werkgevers met 250 of meer werknemers

• Externe adviseur zelf in te huren
• Voorwaarden: > 50 werknemers en aandacht voor motivatie en cultuur, 

faciliteiten thuis en op kantoor, en spelregels en afspraken
• € 250.000 beschikbaar.  OP=OP



Uitwerkpunten
Cultuur en beleid
• Criteria wie wanneer mag thuiswerken
• Welke functies komen in aanmerking
• Thuiswerken recht of eis
• Balans werk en privé
• Betrokkenheid medewerkers op afstand werkzaam
• Spreiding thuiswerken medewerkers over de week
• Flexibel omgaan met werktijden
• Hybride vergaderen en beschikbaarheid
• Zichtbaar wie wanneer thuiswerkt
• Externe zakelijke afspraken
• Overwerken of werken buiten “kantooruren”
• Sociale interactie
• Van input naar output gestuurd leidinggeven

Faciliteiten
• Regelen gebruik werkplekken op werk
• Vergoeden woon-werkreizen
• Vergoeden thuiswerken
• Faciliteiten voor thuiswerken
• Arbo en zorgplicht (inventarisatie, thuiswerkverklaring en 
controle)

ICT
• Veiligheidsrisico’s computer en verbindingen (applicaties, 
delen documenten, opslag, Wifi etc) in kaart brengen
• Beschikbaar stellen laptop en software
• Malware en phishingmail
• Vergadertools 
• (eigen) schaduw-IT
• Wanneer iedereen vanuit huis werkt, kan het systeem van 
de werkgever het aan
• Gelijktijdig werken in document



www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit
/voucherregeling-thuiswerkplannen/

Voucherregeling thuiswerkplan

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/voucherregeling-thuiswerkplannen/



