		 Gezocht:
Logistieke partners in
Bereikbaar Haaglanden
Ga voor winst!
Een groeiende groep ondernemers in de
regio’s Haaglanden en Rijnland zet zich in
om de bereikbaarheid te verbeteren. Dat
doen zij samen met overheden en brancheen werkgeversorganisaties. Ook zij ervaren
dat files en vertragingen slecht zijn voor de
economie, nadelig voor hun bedrijfsvoering
en dat ze een negatieve invloed hebben
op hun leveranciers en medewerkers. Het
kan anders! Ervaar dat zelf, net als deze
ondernemers.

Pure winst
Samen met partners en deelnemers
zoekt Bereikbaar Haaglanden naar
slimme oplossingen voor vermindering
van de verkeersdrukte. De opbrengsten
vertalen zich niet alleen in betere
bereikbaarheid, ook in economische
aantrekkelijkheid, lagere vervoerkosten,
aantrekkelijk werkgeverschap,
maatschappelijk verantwoord ondernemen, werknemerstevredenheid en
reductie van CO2.

Concreet en dichtbij
Bereikbaar Haaglanden sluit 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 en
de belangrijke partijen, en weten wat er
speelt. Zij zijn onze ambassadeurs.

Kenniscommunity
De deelnemende organisaties hechten
belang aan een goede bereikbaarheid
en dragen daar dan ook graag aan
bij. Deelnemers van deze community
streven naar optimalisatie, een schoner
milieu en minder files. Wilt u ook
deelnemen? Dan nodigen wij u van
harte uit om convenantpartner worden.

Financiële bijdrage
Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet
vrijblijvend. Partners leveren binnen
de mogelijkheden van hun organisatie
een actieve bijdrage aan een bereikbare
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Wat levert het u op?
9 voordelen!
1. Inspiratie
Tijdens een ontbijtsessie, vijf keer per
jaar, doet u inspiratie op en krijgt u
informatie over actuele thema’s.
2. Meer kennis
Bij verdiepingssessies deelt u met
andere ondernemers kennis en
ervaring over een actueel thema.
3. Actuele informatie
Via de nieuwsbrief en de websites
ontvangt u informatie over actuele
ontwikkelingen.
4. Uw knelpunten op de agenda
Samen met de andere partners
plaatst u bereikbaarheid en
beleidsknelpunten als collectieve
thema’s op de bestuurlijke agenda.
5. Hulp bij uw mobiliteitsbeleid
U krijgt input en ondersteuning voor
het mobiliteitsbeleid binnen uw eigen
organisatie.
6. Verhoogde productiviteit
U profiteert van meer efficiency, meer
productiviteit en tevredenheid van uw
medewerkers.

regio. Aan het convenantpartnerschap
is een jaarlijkse bijdrage verbonden:
€ 500,- (excl. BTW) voor organisaties
met honderd medewerkers of meer,
€ 250,- (excl. BTW) bij honderd
medewerkers of minder.

7. Ruimer netwerk
Dankzij uw nieuwe contacten met
andere, gelijkgestemde ondernemers vergroot u uw netwerk.
8. Exclusief aanbod
U kunt exclusief aan bepaalde
acties deelnemen.
9. Informatie over slimme acties
U krijgt als eerste informatie over
slimme acties voor uw werknemers
op het platform Ga3.0.
Met uw partnerschap brengt u de
economie van deze regio een flinke
stap verder en draagt u bij aan
economische groei en leefbaarheid
van de regio.

Ook werknemers
kunnen scoren
Naast logistiek efficiency biedt Bereikbaar Haaglanden ook aan werknemers
mogelijkheden om slimmer te reizen
en te werken. Op www.Ga3punt0.nl
vinden zij wisselende acties om zelf
minder in de file te staan.

Projectmogelijkheden logistiek
Met een kenniscommunity van
gelijkgestemden, met cases en
bijeenkomsten, en met een netwerk van
interessante contacten bij overheden
adviseren, informeren en inspireren wij
u. Specifiek op het gebied van logistiek
bieden we ook projectmogelijkheden
en ondersteuning.
Wilt u zelf een project starten om
minder ritten op spitstijden te
realiseren, dan kunt u een projectplan
indienen. Samen met de logistiek
makelaar stelt u een projectplan op
met daarin drie fasen.
• Fase 1 betreft de fase van onderzoek
en analyse voor het uitwerken van
de businesscase.
• Fase 2 betreft de pilotfase om
de businesscase in de praktijk te
toetsen en bij te stellen.

• Fase 3 betreft de uitrol van de pilot
en de definitieve implementatie van
de maatregelen.
U kunt voor de eerste en tweede fase
financiële steun krijgen. De hoogte van
de subsidie is afhankelijk van het aantal
te realiseren spitsmijdingen.
• Bij 0 tot 5 spitsmijdingen per dag
ontvangt u geen bijdrage. Wel
stellen wij u kennis en het netwerk
van Bereikbaar Haaglanden
beschikbaar.
• Bij 5 tot 15 spitsmijdingen per dag
ontvangt u voor de eerste twee fasen
een bijdrage van € 2.000,- per fase,
dus in totaal € 4.000,- exclusief BTW.
• Bij 15 of meer spitsmijdingen per
dag ontvangt u een bijdrage van
€ 4.000,- per fase, dus in totaal
€ 8.000,- exclusief BTW.
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Het landelijke programma Beter
Benutten wil het aantal vertragingen
op de wegen verminderen. In de
regio’s Haaglanden en Rijnland
wordt dit programma uitgevoerd
door Bereikbaar Haaglanden, een
samenwerking van VNO-NCW West,
de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH), TLN, EVO
en Duurzaam Den Haag. Beter
Benutten werkt met bedrijven en
organisaties aan het verminderen
van de files. Onder meer door
de infrastructuur te verbeteren,
vervoersalternatieven voor de auto
aan te bieden en logistieke efficiency
van goederenstromen te realiseren.

Ga voor winst en neem contact op
Wilt u meer weten of langs komen op een van onze bijeenkomsten?
Neem dan contact met ons op.
Michel Oldenburg, Mobiliteitsmakelaar Logistiek
Bel 06 - 24 90 67 38 of logistiek@bereikbaarhaaglanden.nl
Elke Storm, Secretariaat Bereikbaar Haaglanden
Bel (070) 349 08 16 of mobiliteitsmakelaar@vno-ncwwest.nl

www.bereikbaarhaaglanden.nl
www.ga3punt0.nl
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Bereikbaar Haaglanden is een samenwerking van VNO-NCW West, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, TLN, EVO en stichting Duurzaam Den Haag.

Ontwerp: Vadding / Len Blonk

Wilt u voor subsidie in aanmerking
komen, dan moet u aan vijf voorwaarden
voldoen:
1. u bent of wordt convenantpartner
van Bereikbaar Haaglanden;
2. u stelt een plan van aanpak op
conform het format van Bereikbaar
Haaglanden;
3. u verzamelt gegevens over het aantal
spitsmijdingen en deelt deze;
4. u deelt uw kennis met anderen binnen
de community;
5. de subsidie draagt bij voor maximaal
45% van de kosten van het project. U
levert ook zelf een bijdrage vanuit uw
eigen organisatie. Dit kan in geld zijn,
middelen of de inzet van medewerkers.

Fotografie: Ruud Slagmolen

Beter Benutten

Colofon: Uitgave van Bereikbaar Haaglanden.

Voorwaarden

