
We mogen weer naar het werk, maar nog niet elke dag en niet allemaal tegelijk. Want zin 
in de file heeft natuurlijk niemand. Uit onderzoek blijkt dat voor werkend Nederland het 
thuiswerken een blijvertje is. Ben je er nog niet uit hoe je deze nieuwe manier van werken 
op de juiste manier handen en voeten geeft in je bedrijf? Goedopweg helpt! Pak nu je 
kans om samen met een mobiliteitsadviseur en een thuiswerkexpert een praktisch plan 
op te stellen. En helemaal mooi: Goedopweg betaalt de rekening van dit traject.  

De mobiliteitsadviseurs van Goedopweg en de thuiswerkexperts van Moneypenny Training 
& Advies zijn gespecialiseerd in thuiswerkvraagstukken. Zij helpen samen met jou een 
praktisch thuiswerkplan en bijbehorende maatregelen uit te denken. Daarnaast brengen ze 
met een handige mobiliteitsscan in kaart hoe het er op dit moment voor staat met de 
mobiliteit binnen je bedrijf en waar de kansen liggen. 

Praktisch thuiswerkplan 
Goedopweg neemt je in 3 makkelijke stappen mee naar een praktisch thuiswerkplan: 

 

https://065.wpcdnnode.com/ioresearch.nl/wp-content/uploads/2021/10/anders-werken-na-corona_def.pdf


Aanmelden 

 Zie jij de winst van thuiswerken voor jouw bedrijf? 

 Wil jij samen met je medewerkers aan de slag gaan om van thuiswerken een vaste 
werkvorm te maken? 

 Wil je kosteloos hulp van een mobiliteitsadviseur en thuiswerkexpert bij het 
opstellen van een praktisch thuiswerkplan? 

Dan is het thuiswerktraject van Goedopweg iets voor jouw bedrijf! Meld je meteen aan 
via werkgevers@goedopweg.nl. 
 

Afspraak plannen 
Wil je eerst meer weten over de thuiswerkondersteuning? Plan dan meteen een digitale 
afspraak met de Susan Smulders, de thuiswerkexpert van Moneypenny. 
 
Om gebruik te kunnen maken van deze kosteloze ondersteuning zijn er slechts maar een 
paar voorwaarden. 

Voorwaarden 

 Deze kosteloze ondersteuning heeft een totale looptijd tot juli 2022. 

 Beschikbaar voor organisaties met minimaal 50 medewerkers. 

 Je organisatie is gevestigd in de Provincie Utrecht. 

 De ondersteuning moet na start binnen 6-8 maanden leiden tot een thuiswerkplan. 

 Aanmelden kan tot 1 december 2021. Wees er dus snel bij! 

Wil jij snel, makkelijk en goed ondersteund het thuiswerken een plek geven in jouw bedrijf? 
Meld je dan hier aan voor jouw praktische thuiswerkplan. 

 
Lees hier de laatste media artikelen en onderzoeken over thuiswerken: 

- https://nos.nl/artikel/2401340-drukste-spits-sinds-uitbreken-coronapandemie-759-
kilometer-file-en-ongelukken 

- https://065.wpcdnnode.com/ioresearch.nl/wp-content/uploads/2021/10/anders-
werken-na-corona_def.pdf 

- https://www.ad.nl/utrecht/niet-weer-in-de-file-rond-utrecht-dan-moeten-ook-
kleine-bedrijven-werk-maken-van-thuiswerken~a02c1870/ 
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