Deelname convenant Bereikbaar Haaglanden
ondernemersverenigingen
De regio Haaglanden is een economisch en bestuurlijk een belangrijk
gebied met internationale allure. Om die status hoog te houden moet de regio leefbaar en goed
bereikbaar zijn. Om aan die voorwaarde te voldoen, werken overheden, het Rijk en lokale overheden
intensief samen met werkgevers onder de paraplu van Bereikbaar Haaglanden.

Rol ondernemersverenigingen
Ondernemersverenigingen spelen een cruciale rol in enerzijds het verstrekken van informatie aan hun
leden en anderzijds het op de agenda zetten van ondernemersbelangen. Goede bereikbaarheid is een
onderwerp dat bijna elke ondernemer aangaat en waar veel ondernemers ook zelf een rol in kunnen
spelen.
De initiatiefnemers van Bereikbaar Haaglanden willen graag de samenwerking met de
ondernemersverenigingen uitbouwen en versterken en nodigen daarom de verenigingen uit zich aan
te sluiten bij het convenant Bereikbaar Haaglanden.

Convenant Bereikbaar Haaglanden
In Haaglanden wordt sinds 2008 door werkgevers en overheden samengewerkt om de bereikbaarheid
van de regio te verbeteren. Deze samenwerking vindt plaats onder de noemer: Bereikbaar
Haaglanden. Op dit moment hebben 65 actieve werkgevers (circa 100.000 medewerkers) zich
verbonden aan het convenant.
Werkgevers zetten zich in om hun medewerkers vaker buiten de spits te laten reizen door hen te
helpen handige keuzes te maken voor hun vervoer. Dit doen ze bijvoorbeeld door stimulering van Het
Nieuwe Werken, fiets- en OV gebruik.
Het convenant Bereikbaar Haaglanden is een samenwerking van VNO-NCW West, Stadsgewest
Haaglanden, provincie Zuid-Holland, Kamer van Koophandel Den Haag en stichting Om Den Haag.
De partijen hebben zich verenigd om werkgevers te betrekken bij de uitdagingen van een bereikbare
en leefbare regio. De ambitie is om door mobiliteitsmanagement van werkgevers de files te reduceren.
Minder files in en om Den Haag is niet alleen prettig voor reizigers, het is ook heel goed voor de
economie en de leefbaarheid van de stad.
Een goed bereikbare en leefbare stad is mogelijk door een slimme samenwerking tussen alle
betrokkenen: overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten. Ieder vanuit de eigen rol
en mogelijkheden. Voor meer informatie over de opzet van het convenant en de ondersteuning die
wordt geboden aan de werkgevers verwijzen we naar de flyer: “Werkgevers gaan zelf aan de slag”.

Wat vragen we en wat levert het op?
We nodigen u als bestuur van de ondernemersvereniging uit om u aan te sluiten bij het convenant
Bereikbaar Haaglanden.
Voor uw vereniging betekent deelname aan het convenant:
-

up-to-date kennis over mobiliteitsmanagement;
informatie over ontwikkelingen over nieuwe en bestaande mobiliteitsdiensten;
informatie over projecten die worden uitgevoerd en opgestart;
zelf kunnen meedenken over projecten en onderwerpen op de agenda plaatsen;
uw netwerk vergroten.

Aan ondertekening van het convenant zijn geen kosten verbonden voor de ondernemersvereniging.
Na ondertekening wordt het logo van de bedrijvenvereniging toegevoegd aan de logo’s van de andere
deelnemers aan het convenant.
Met de ondertekening van het convenant krijgen de leden van uw vereniging toegang tot de
bijeenkomsten van Bereikbaar Haaglanden (4 maal per jaar ontbijtbijeenkomsten) en toezending van
de nieuwsbrief.

Met uw handtekening tekent u voor uw inzet om de regio beter
bereikbaar te maken en te houden. U doet dit door:
het vergroten van het aantal deelnemers aan het convenant door
het belang van deelname actief uit te dragen onder uw leden;
het uitdragen van good practices;
het enthousiasmeren van uw leden om met mobiliteitsmanagement aan de slag te gaan;
het stimuleren van actieve deelname van uw leden aan projecten;
het communiceren over het convenant, de doelen en de projecten via de aan u beschikbare
communicatiekanalen, zoals website, nieuwsbrief en ledenvergaderingen;
het op de agenda plaatsen van het onderwerp “bereikbare en leefbare regio” in bestuurs- en
ledenvergaderingen;
het ophalen, bundelen en communiceren over kansen en bedreigingen voor de doelen van
het convenant.
Individuele werkgevers die besluiten deel te nemen aan het convenant hebben aanvullend:
- toegang tot themasessies
- meer maatwerk inzicht in kansen en opbrengsten van mobiliteitsmanagement door
ondersteuning door de Mobiliteitsmakelaar Haaglanden.

Oproep
U wilt dat uw ondernemers bereikbaar zijn en blijven? Daar kunt u zelf wat aan doen!
Steun het initiatief Bereikbaar Haaglanden, grote werkgevers als Nationale Nederlanden, KPN,
Aegon, ANWB, Ikea en het Rijk zijn u voorgegaan. Ook Baker Tilly Berk, Rabobank Den Haag en
omgeving, UTS en Kone doen mee.
Doet uw vereniging ook mee?
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met:
Astrid Homan, Mobiliteitsmakelaar Haaglanden
E: info@mobiliteitsmakelaarhaaglanden.nl
M: 06 400 61 461
W: www.bereikbaarhaaglanden.nl

