BNV Mobility maakt slimme
mobiliteit bereikbaar met TURNN
Verandering in mobiliteit: dat is het specialisme van BNV Mobility. De organisatie heeft haar jarenlange ervaring met gedragsverandering in spitsmijdenprojecten nu onder meer doorvertaald naar TURNN: een innovatieve dienst om het
rij- en reisgedrag van mensen positief te stimuleren. CEO Chrétienne Hoek legt
uit hoe het precies werkt.

“Als het gaat om het optimaliseren van duurzame mobiliteit kunnen én moeten we veel meer gebruik maken
van de technische mogelijkheden. Dat maakt mobiliteit
namelijk makkelijker, persoonlijker en efficiënter. Met
TURNN spelen we daar feilloos op in. Het is de app die
als platform dient voor werkgevers, werknemers en particulieren. Het werkt heel eenvoudig: download de app,
bepaal wat je voorkeur is qua reizen en vervolgens krijg
je het voor jou best passende reisadvies uit de bus. Verandert er iets aan jouw situatie, waardoor duurzaam reizen bijvoorbeeld belangrijker wordt dan het goedkoopst
van A naar B? Dan is die voorkeur makkelijk aan te passen.” TURNN richt zich niet alleen op het geven van
reisadvies op maat, maar gaat veel verder. “Stel dat een
deelfiets onderdeel uitmaakt van het reisadvies, dan is
deze via de app ook meteen te reserveren. En we gaan
nog een stap verder, want het ontsluiten van het slot gaat
eveneens via de app van TURNN. Ook de betaling wordt
automatisch afgehandeld.” Het wordt gebruikers dus
enorm makkelijk gemaakt en dat is volgens Hoek precies
wat nodig is om gedragsverandering in gang te zetten.
“Door iets hapklaar aan te bieden, verleid je mensen. De
techniek helpt ons daarbij. In Nederland heeft bijna
iedereen een smartphone, dus de app is breed toegankelijk. Daarnaast is het systeem zo geavanceerd dat er geen
gehannes met fiets- of autosleutels of andere rompslomp
bij komt kijken. Dát vinden gebruikers prettig.” Ook
werkgevers hebben baat bij TURNN, bijvoorbeeld door
snel inzicht te krijgen in hoe werknemers reizen en op
welke manier dat goedkoper of duurzamer kan worden
gedaan.”
Tweetrapsraket
Het is tijd om anders te reizen: daar is BNV Mobility van
overtuigd. Om consumenten te prikkelen hun auto te
laten staan, werd onlangs gestart met een aantrekkelijke
actie. TURNN biedt inwoners en/of werknemers in deze
regio namelijk de mogelijkheid om heel voordelig een
nieuwe fiets te kopen of ov-abonnement af te sluiten. Op
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die aankoop is nu tot 300 euro terug te krijgen. Meer
informatie is te vinden op: www.turnn.io/turnn-offyour-car. Maar BNV Mobility is naast het enthousiasmeren van particulieren ook druk bezig om lokale ondernemers bij TURNN te betrekken. “Wij zijn actief in vijf
contractgebieden en ik moet zeggen dat de Drechtsteden
mobiliteit echt op de kaart heeft staan. Het platform
Samen Bereikbaar en haar projectleider Anna Schouten
heeft wat dat betreft al heel wat nuttig voorwerk voor ons
uitgevoerd, onder meer met de mobiliteitsscans die al bij
diverse organisaties zijn uitgevoerd. Met de uitkomsten
van die scans komen wij in beeld. Wij vormen met
Samen Bereikbaar een soort tweetrapsraket en dat is
enorm waardevol,” besluit Hoek. De lancering van
TURNN is in ieder geval veelbelovend.
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