Persbericht

Den Haag, 1 mei 2016

Jan Breugem nieuwe mobiliteitsmakelaar Rijnland
Rijnland krijgt vanaf 1 mei een nieuwe Mobiliteitsmakelaar: Jan Breugem. Hij volgt in deze baan Bas
Witte op die deze functie de afgelopen drie jaar vervulde.
Breugem werkte de afgelopen jaren bij de NS aan een beter bereikbaar Nederland. “Door goed te
luisteren en te onderzoeken hoe mobiliteit de ondernemingsdoelstellingen kan versterken is een
product als de NS-Business Card ontstaan. Vervolgens heb ik de dossiers OV-studentenkaart,
zakelijke partners en overheidsinitiatieven opgepakt,” zegt Breugem.
Maatwerk
“Nu stroop ik graag de mouwen op om samen met werkgevers in Leiden, Alphen aan den Rijn en
omgeving te kijken hoe hun doelstellingen efficiënter gehaald kunnen worden en wat slim werken en
slim reizen voor hen oplevert. Inspiratie en het delen van kennis en ervaringen staat daarbij voorop. Ik
ben ervan overtuigd dat er niet een standaardoplossing is voor alle werkgevers en werknemers maar
dat het gaat om maatwerk. In dialoog krijgen we de wensen boven tafel.”
De Mobiliteitsmakelaar Rijnland maakt onderdeel uit van Bereikbaar Haaglanden dat als doel heeft de
bereikbaarheid van de regio te vergroten. Jan Breugem staat als mobiliteitsmakelaar waardevrij
tussen de partijen en is niet gebonden aan producten of diensten van uitvoerende marktpartijen
Bereikbaar Haaglanden is een initiatief van VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag, Duurzaam Den Haag, TLN en EVO en maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten
Haaglanden. Doel is een betere bereikbare regio door een efficiënter gebruik van wegen, het OV en
het fietsnetwerk, in combinatie met het verbeteren van de voorzieningen en het inzetten van slimme
(beleids- en gedrags) maatregelen. Hierdoor wordt het werkgevers en werknemers gemakkelijker
gemaakt om op een andere manier en/of op andere tijden te reizen. Kijk ook op
www.bereikbaarhaaglanden.nl voor meer informatie.

------Voor de media:
Neem voor informatie contact op met Marina Meens, 0655762931
Op http://bereikbaarhaaglanden.nl/mobiliteitsmakelaar-rijnland-voorstellen-en-terugblikken treft u een
interview aan met Jan Breugem en zijn voorganger Bas Witte

