Werkgevers gaan zelf aan de slag:
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 zijn ruim 60 individuele werkgevers en 7
ondernemersverenigingen (circa 180.000 medewerkers) actief verbonden aan het convenant.
Zij zetten zich in om hun medewerkers vaker buiten de spitsen te laten reizen. De werkgevers
maken dit mogelijk door Het Nieuwe Werken (flexibele werktijden, thuiswerken, etc) toe te
staan én te bevorderen en door medewerkers te stimuleren de fiets te nemen of gebruik te
maken van het openbaar vervoer.

Inzet voor bereikbaarheid
Bereikbaarheid van de regio is essentieel voor
een blijvend gezond functionerende economie
met (internationale) aantrekkingskracht. Wanneer
de bereikbaarheid verder wordt verslechterd is dit
niet alleen nadelig voor de economie, maar ook
voor de kwaliteit van de leefbaarheid en wordt
bovendien het zoekgebied van (potentiële)
werknemers verder verkleind. De ervaringen van
andere bedrijven laten zien dat er verschillende
redenen zijn om mee te werken aan
bereikbaarheid.
Voor de werkgever staat het verminderen van de files niet altijd bovenaan, maar bereikbaarheid voor
en van de klant staat buiten kijf. En slimme mobiliteit voor de medewerkers is onderdeel van andere
beleidspunten die wel bovenaan de prioriteitenlijst staan: CO 2-reductie en maatschappelijk
verantwoord ondernemen, het streven naar duurzaamheid en duurzame mobiliteit, goed en
aantrekkelijk werkgeverschap, de zorgplicht van de werkgever, de gezondheid van werknemers, worklife balance, strategisch management, waaronder het streven naar kostenreductie, efficiency en
vereenvoudiging van processen.

Oproep tot deelname
Ook uw bedrijf wordt uitgenodigd mee te doen, het convenant te ondertekenen en maatregelen te
treffen om de bereikbaarheid te verbeteren. Aansluiting bij Bereikbaar Haaglanden levert u direct een
aantal concrete voordelen op:
- Deelname aan ontbijtbijeenkomsten die vier keer per jaar worden georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt u door de regiobestuurder van Den Haag Peter Smit geïnformeerd over
de laatste stand van zaken van de infrastructurele projecten en het OV. Daarnaast wordt u
geïnformeerd over nieuwe en innovatieve mobiliteitsdiensten en actuele ontwikkelingen die
relevant zijn voor uw HR - en facilitybeleid.
- Verdiepingsessies. Deze worden naar behoefte en in samenwerking met de werkgevers
georganiseerd op actuele thema’s. Bij de sessies worden deskundigen uitgenodigd die hun
visie en praktische tips geven op het thema. U gaat naar huis met ervaringen van andere
werkgevers en praktische tips voor zaken die bij u spelen.
- De Mobiliteitsportal biedt het overzicht van de deelnemende werkgevers, de contactpersonen
en hun beleid. Het is een praktische tool voor de werkgevers waarmee zij zelf aan de slag
kunnen. De portal kan ook intern gebruikt worden voor presentatie en analyse van het beleid
en geeft inzicht in maar u staat ten opzichte van andere werkgevers.
- Ondersteuning door het projectteam Bereikbaar Haaglanden. U ontvangt regelmatig een
digitale nieuwsbrief, op de website (www.bereikbaarhaaglanden.nl) staat de laatste informatie
over mobiliteitsdiensten de bereikbaarheid van de regio.
- De Mobiliteitsmakelaar ondersteunt u als vraagbaak voor de ontwikkelingen rond
mobiliteitsmanagement, als verbinding met overheden en naar marktpartijen en met
onafhankelijke mobiliteitsadviezen, op maat.

Investering
De voordelen die Bereikbaar Haaglanden en het convenant werkgevers
bieden, worden grotendeels mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (programma Beter Benutten) en
de initiatiefnemers van het convenant. Daarnaast doneren werkgevers zelf een bijdrage. Deze
jaarlijkse bijdrage is € 500,- voor organisaties met 100 medewerkers of meer en € 250,- voor
organisaties met minder medewerkers. Het convenant heeft een looptijd van twee jaar.

Projectteam Bereikbaar Haaglanden
In het projectteam hebben vertegenwoordigers zitting van VNO-NCW West, het Stadsgewest
Haaglanden, Provincie Zuid-Holland, stichting Duurzaam Den Haag.

Relatie Bereikbaar Haaglanden en Beter Benutten
Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn tien regio’s in Nederland aangewezen om in
samenwerking tussen werkgevers en overheden maatregelen te treffen om de bereikbaarheid te
verbeteren. Haaglanden is één van die regio’s. De maatregelen richten zich op het beter benutten van
wegen, OV en maatregelen die werkgevers en werknemers zelf kunnen ondernemen (zoals Het
Nieuwe Werken). Elke Beter Benutten regio kent een bestuurlijk trio, in Haaglanden zijn dat bestaande
uit:
- Melanie Schultz van Haegen-Maas, Minister van Infrastructuur en Milieu
- Peter Smit, regiobestuurder Verkeer, Stadsgewest Haaglanden;
- Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland.

Gebiedsaanpak
Beter Benutten Haaglanden stelt in de aanpak vijf gebieden centraal staan: Centrale Zone Den Haag,
Zoetermeer, Delft, Westland en Leidse regio. In elk gebied worden maatwerkmaatregelen
ondernomen gericht op de knelpunten van dat gebied en passend bij de couleur locale.
Elk gebied heeft zijn eigen ambassadeurs ofwel lokale boegbeelden. Zij kennen het gebied, de
belangrijke partijen en weten wat er speelt. De ambassadeurs worden strategisch ingezet om partijen
te inspireren door het goede voorbeeld te geven en door mensen in het netwerk persoonlijk aan te
spreken op betrokkenheid bij het onderwerp. De ambassadeurs vormen anderzijds ook de verbinding
tussen de verschillende individuele projecten in de gebieden en zijn de link met het overkoepelende
programma voor Haaglanden. Kijk op www.bereikbaarhaaglanden.nl/gebieden wie de ambassadeurs
zijn.
Helpt u ook mee de bereikbaarheid van Haaglanden te verbeteren?
Kijk op de website www.bereikbaarhaaglanden.nl of neem contact op met Astrid Homan.
E-mail: info@mobiliteitsmakelaarhaaglanden.nl

