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Van: 

Verzonden: woensdag 4 augustus 2010 16:33 

Aan: 

CC: •- 1""\_1-~-L 1/-1,. lr'"\-,..,..J.-. ... t...- .. l-

OndenN~ 

Beste 

Via mijn college; rnam ik datjij een aantal kritische opmerkingen hebt m.b.t. het project SLIM 
prijzen. 
Allereerst waardeer ik het zeer dat je zo inhoudelijk betrokken ben bij het project. Dat houdt ons scherp! 

Voor zov, "'lij heeft ge'informeerd kan ikjouw bezwaren als volgtonderverdelen: 
• Principieel. 

Het is uiteraard mogelijk om op principiele gronden tegen het project te zijn. Het is echter goed om 
te weten dat het project voortkomt vanuit de gedachte om door middel van mobiliteitsmanagement 
de regia beter bereikbaar te maken. Samen met het bedrijfsleven hebben wij een groat aantal 
projecten bedacht waarbij wij inzetten op gedragsverandering. Dat is oak de inzet van SLIM prijzen. 
Werkgevers en werknemers moeten zich bewust worden van hun huidige gedrag en de mogelijke 
alternatieven (zie onder andere 'het nieuwe werken' www/hetnieuwewerkenblog.nl/). 
Het Rijk heeft ons in dat kader (mobiliteitsmanagement) in 2008 gevraagd om een project uit te 
voeren waarbij weggebruikers worden geprikkeld om hun gedrag te veranderen. We hebben 
vooralsnog een financiele beloning (en Vas-diensten, en een PDA) voorhanden als prikkel voor 
goed gedrag. In de toekomst moet zich dat doorontwikkelen tot een veel meer duurzame variant, 
denk daarbij aan de inzet van de woon-werkvergoeding. 
De besluitvorming random dit project is er een in vele stappen. De afgelopen jaren heeft ons 
College en de stadsregioraad ingestemd met de aanpak, uitgangspunten en de aanbesteding. 

• Privacy. · 
Wij hebben dit punt gedurende het project gezien als zeer belangrijk. De wijze waarop wij omgaan 
met de gegevens van deelnemers zijn vastgelegd in een protocol. Verder hebben wij het project 
gemeld bij het College Bescherming persoonsgegevens (CBP) en wordt het CBP gevraagd om mee 
te denken in de verdere aanscherping. 
Wij gaan met het verzamelen en verwerken van gegevens niet verder dan noodzakelijk voor het 
project. 
Gegevens van deelnemers worden op vrijwillige basis verstrekt. In beginsel is dit niet anders als een 
klantenpas van een winkelketen. 
We zijn nag steeds op zoek naar aanscherping en verfijning van de regels. Mochten er vragen of 
suggesties zijn hoeren of zien wij dat graag! 

• Gebruik PDA en fraude. 
Wij proberen de fraude tot een minimum te beperken. Het is daarom dat de GPS registratie altijd 
wordt gecontroleerd met camera's. Het is dus de combinatie tussen GPS en kenteken die bepaald 
of iemand wordt beloond. lemand kan dus niet de PDA uitzetten, de software wissen, enz. De keuze 
voor het gebruik van de PDA is verder gelegen in het laagdrempelig maken van het project, het 
aanbieden van VAS diensten en een afspraak met het ministerie. Hierin is overeengekomen om te 
werken met GPS-registratie. 

lk hoop dat hiermee jouw zorgpunten zijn weggenomen. 
Zo niet, dan hoar ik het graag! 
Omdat ik vanaf morgen met vakantie ga wil ik jou voor wat betreft vragen en opmerkingen graag 
doorverwijzen naar CC). 

Met vriendelijke groet, 

Stadsregio Am hem Nijmegen 
Stationsp/ein 26 
6512 AB Nijmegen 
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Postbus 6578 
6503 GB Nijmegen 

telefoon 024 3297976 


