In de file staat u buiten spel!
Files en vertragingen in de regio Haaglanden zijn slecht voor de economie, hebben een nadelig effect
op uw bedrijf en zijn irritant voor uw leveranciers en medewerkers. Een groeiende groep werkgevers
in Haaglanden zet zich samen met overheden en werkgeversorganisaties in om dit probleem het
hoofd te bieden. Files en vertragingen? Het kan echt anders!

v.l.n.r. Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, Ab van der Touw, bestuursvoorzitter Siemens Nederland en ambassadeur
Beter Benutten Haaglanden en Siebe Riedstra secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
roepen u op hun team te komen versterken

De regio Haaglanden werkt aan het
verminderen van de files door het
optimaliseren van de infrastructuur en de
kwaliteit van het OV. Tegelijkertijd worden
alternatieve vervoerswijzen en manieren van
werken gepromoot. Verschillende partijen
werken samen onder de noemer ‘Bereikbaar
Haaglanden’.
Samen met werkgevers en
ondernemersverenigingen in de regio wordt er
gezocht naar slimme oplossingen om de
verkeersdrukte te verminderen. Dat kan door
buiten spitstijden te reizen en andere manieren
van werken en vervoer te stimuleren. De
opbrengsten reiken verder dan alleen
bereikbaarheid van de regio: Het gaat om
economische aantrekkelijkheid, lagere
vervoerkosten, lagere parkeerkosten, een
gezonde work-life-balance, vitaliteit,
aantrekkelijk werkgeverschap, maatschappelijk
verantwoord ondernemen,
werknemerstevredenheid en CO2-reductie.

Concreet en dichtbij
Hoewel iedere werkgever een beeld heeft bij
files en vertragingen, zijn de directe oorzaken
vaak heel verschillend. Vaak afhankelijk van
de locatie waar men is gevestigd.
Bereikbaar Haaglanden sluit daarom aan bij
lokale knelpunten en oplossingen. Het gaat om
maatregelen en concrete acties die passen bij
de karakteristieken van een gebied. We
werken nauw samen met lokale wethouders en
werkgevers. Zij kennen het gebied, de
belangrijke partijen en weten wat er speelt. Zij
zijn onze ambassadeurs en ogen en oren.
Het ambassadeursgesprek
De ambassadeurs – wethouders en boegbeeld
werkgevers – gaan graag in gesprek met
andere werkgevers. Om te horen wat er speelt,
ervaringen te delen en waar mogelijk vragen te
beantwoorden.
Werkgevers die willen meedenken over de
bereikbaarheid van hun gebied worden
hiervoor uitgenodigd. Zet een vraagstuk uit het
gebied op de agenda. Met elkaar wordt dan
gezocht naar relevante oplossingen.
Op www.bereikbaarhaaglanden.nl/gebieden
ziet u de ambassadeurs in uw gebied.
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Pak ook de bal op!

Wat levert het op?

Werkgevers spelen een cruciale rol in het
anders en slimmer reizen. Soms door het
mogelijk maken van flexibele werktijden, het
verstrekken van informatie aan hun
medewerkers of door slim vervoer en vaak zijn
de oplossingen ook nog kostenbesparend en
effectief voor de bedrijfsvoering.
De mogelijkheden zijn eindeloos en variëren
per werkgever. Daarom roepen wij werkgevers
op om zich aan te sluiten bij Bereikbaar
Haaglanden. Individueel of gezamenlijk. Laat u
een keer uitnodigen voor een van onze
bijeenkomsten. Kijk op
www.bereikbaarhaaglanden.nl bij agenda voor
het meest actuele overzicht van de
bijeenkomsten.

Door partner te worden, maakt
u deel uit van een groep
werkgevers die zelf willen bijdragen aan een
beter bereikbare regio. Dat biedt u vele
mogelijkheden en voordelen.
 U wordt vijf keer per jaar tijdens een
ontbijtsessie geïnspireerd en geïnformeerd
over actuele thema’s.
 U deelt kennis en ervaring met andere
werkgevers in verdiepingssessies over een
actueel thema.
 U wordt geïnformeerd over actuele
ontwikkelingen via de nieuwsbrief en de
websites.
 U plaatst bereikbaarheid en
beleidsknelpunten als collectieve thema’s
op de bestuurlijke agenda.
 U agendeert vraagstukken tijdens de
ambassadeursgesprekken.
 U krijgt input en ondersteuning voor het
mobiliteitsbeleid binnen de eigen
organisatie.
 U helpt de economie van deze regio een
flinke stap verder brengen.
 U draagt bij aan economische groei en
leefbaarheid.
 U profiteert van meer productiviteit, fitheid
en tevredenheid van uw medewerkers.
 U legt contacten met andere werkgevers
die dezelfde doelen nastreven en vergroot
zo uw netwerk.
 U wordt als eerste geïnformeerd over
slimme acties op het platform Ga3.0.
 Als convenantpartner kunt u exclusief aan
bepaalde acties deelnemen.

Neem deel in het team!
Sluit u nu aan bij Bereikbaar Haaglanden. Er
zijn verschillende vormen van samenwerking
mogelijk.
Convenantpartners maken onderdeel uit van
Bereikbaar Haaglanden. Met het ondertekenen
van het convenant zegt u dat uw organisatie
actief aan de slag wil met slim werken en slim
reizen.
U maakt deel uit van het kennisnetwerk en
profiteert van alle informatie en wordt
uitgenodigd voor alle bijeenkomsten. Ook
maken we voor u een benchmark om u te laten
zien hoe u er voor staat ten opzichte van
andere werkgevers.
Heeft u een idee hoe de mobiliteit binnen uw
organisatie anders kan? Wilt u dit uitwerken,
maar mist u nog dat duwtje in de rug om aan
de slag te gaan? Wij willen u dat zetje graag
geven en met u kennis opdoen hoe het anders
kan. Stap met ons in een project of pak samen
met uw ondernemersvereniging een concrete
aanpak op. Het project daagt bij aan een
betere bereikbaarheid en heeft direct
betrekking op uw eigen organisatie of
werkgebied. In een project gaat u aan de slag
en deelt u kennis daarover. Met werkgevers in
hetzelfde project of in andere organisaties bij u
in de buurt. Voor projecten is er ondersteuning
in mens- en denkkracht en in financiële
tegemoetkoming in de kosten.

Ook werknemers kunnen scoren
Bereikbaar Haaglanden heeft een
campagnesite die werknemers mogelijkheden
biedt om slimmer te reizen te slimmer te
werken: Ga3.0!
Op de website www.ga3punt0.nl zijn
wisselende acties te vinden voor werknemers
om zelf minder in de file te staan.

Ga voor de winst en neem contact op
Wilt u meer weten? Een keer kennismaken met ambassadeurs of
langskomen op een bijeenkomst? Neem contact op met
Astrid Homan, Mobiliteitsmakelaar Haaglanden:
info@mobiliteitsmakelaarhaaglanden.nl
Secretariaat
M: mobiliteitsmakelaar@vno-ncwwest.nl
W: http://www.bereikbaarhaaglanden.nl http://www.ga3punt0.nl
T: 070 349 08 16
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