Samenwerking ondernemersverenigingen
Uw ondernemersvereniging is convenantpartner van Bereikbaar Haaglanden. We hebben
afgesproken om samen te werken aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

Wat bieden we u?
We willen graag dat u samen met de werkgevers in uw achterban aan de slag gaat.
We bieden:
 Mogelijkheid om met de Mobiliteitsmakelaar te onderzoeken hoe uw bedrijventerrein/bedrijven
beter bereikbaar kunnen worden.
 Up-to-date kennis over mobiliteitsmanagement voor uw netwerk.
 Een goede ingang naar overheden en bestuurders.
 Mogelijkheden om punten over mobiliteit en bereikbaarheid te agenderen bij gemeente,
Stadsgewest, provincie of de Rijksoverheid.
 Informatie over ontwikkelingen over nieuwe en bestaande mobiliteitsdiensten.
 Een kennismakingsdeelname voor uw leden aan bijeenkomsten van Bereikbaar Haaglanden.
 Zelf kunnen meedenken over projecten en onderwerpen onder de aandacht brengen.
 Zelf voorstellen indienen voor projecten bij het projectteam Beter Benutten.
 Organisatie van een themabijeenkomst over mobiliteit gericht op uw werkgebied.

Wat vragen we van u?
Als partner van Bereikbaar Haaglanden vragen we van u het volgende:
1. Vermeld Bereikbaar Haaglanden op uw website. Dit kan alleen met het logo, maar we maken ook
graag in overleg een artikel of tekst op maat voor uw achterban.
2. Organiseer samen met ons 1 keer per jaar een presentatie of een bijeenkomst over het thema
mobiliteit en bereikbaarheid.
3. We zijn graag 1 keer per jaar te gast op een reguliere bijeenkomst om kort (10 minuten) iets te
vertellen over Bereikbaar Haaglanden: wie we zijn en wat we doen.
4. We organiseren een keer per jaar gezamenlijk een kleine bijeenkomsten onder de titel ‘aan tafel
rond bereikbaarheid en mobiliteit’. Ondernemers die aan de slag willen of knelpunten signaleren
ten aanzien van bereikbaarheid, nodigen we uit om in een kleine groep in gesprek te gaan met de
wethouder en werkgever die voor ons in uw gebied optreden als ambassadeur.
5. We weten graag wat er speelt in uw achterban. We vragen u jaarlijks een korte enquête uit te
zetten onder uw leden.
6. We schuiven graag zeker 1 keer aan bij een bestuursvergadering om informatie en stand van
zaken uit te wisselen.

Hoe werkt het als u aan de slag wilt in een project?
1. U laat ons weten waar u mee aan de slag wilt. Wij werken samen met u een plan van aanpak uit:
wat is het doel van de actie, wanneer vinden de activiteiten plaats, wie is de doelgroep?
2. Vanuit het programma Beter Benutten Haaglanden wordt budget beschikbaar gemaakt om het
project uit te voeren. Hiermee kunnen maximaal 45% van de out-of pocket kosten van het project
worden gedekt.
Resultaten moeten meetbaar zijn. De doelstelling van het programma is het reduceren van het aantal
auto’s in de spits. De resultaten moeten laten zien op welke manier het project bijdraagt aan deze
doelstelling: concreet, hoeveel en hoe vaak automobilisten niet meer of minder in de spits reizen aan
het einde van het project.

Onderwerpen voor projecten
Stimuleren kennis en gebruik openbaar vervoer
Waar kunt u aan denken:
> Werkgevers kunnen medewerkers kennis laten maken met het openbaar vervoer via een
proefabonnement of een OV-kaart.
> Werkgevers kunnen informatie verstrekken over het beschikbare openbaar vervoer door de
informatie op te nemen in de bedrijfssystemen, door schermen op te hangen met vertrektijden of
nog eenvoudiger aankomst- en vertrektijden te printen en op te hangen of te verstrekken.
> Werkgevers kunnen begeleid worden in andere manieren van vergoeding waardoor het voor
werknemers aantrekkelijker wordt om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De werkgever
kan zo kosten besparen voor bijvoorbeeld parkeren en reizen.
Stimuleren van tweewielergebruik voor woon-werkverkeer
Waar kunt u aan denken:
> Werknemers kunnen deelnemen aan lopende projecten van Ga 3.0 die lopen. Dat zijn de fietsactie
‘Op de fiets werkt beter’ en de probeer de e-bike actie.
> Werkgevers kunnen samen werknemers kennis laten maken met tweewielers
met een opstapdag en probeerweken.
> Werkgevers kunnen begeleid worden in slimme regelingen voor tweewielers. Hoe werkt het met de
WKR regeling, wat is er mogelijk, wat zijn de uitdagingen?
Stimuleren van minder eigen autogebruik
Waar kunt u aan denken:
> Werkgevers kunnen samenwerken en bijvoorbeeld poolauto’s met elkaar gaan delen. Meer en
betere beschikbaarheid van auto’s voor zakelijk reizen overdag, helpt werknemers om de eigen
auto vaker thuis te laten en de werkgevers om kosten te besparen.
> Werkgevers kunnen het voor werknemers mogelijk maken om deel te nemen aan een systeem om
eigen en leaseauto’s met elkaar te delen.
> Werkgevers kunnen begeleid worden in andere vergoedingen voor eigen vervoer.

Aan de slag
Neem contact op met Astrid Homan, Mobiliteitsmakelaar Haaglanden
T: 06 400 61 461
E: info@mobiliteitsmakelaarhaaglanden.nl
Secretariaat Bereikbaar Haaglanden
Elke Storm
M: mobiliteitsmakelaar@vno-ncwwest.nl
T: 070 349 08 16
Online:
W: www.bereikbaarhaaglanden.nl
T: @mobmakhaagland
#bereikbaarHGL

Postadres:
VNO-NCW West
Bereikbaar Haaglanden Postbus 93073
2509 AB Den Haag

