Beste werkgever,
Hierbij nodig ik u graag uit om u samen met andere werkgevers en het projectteam
bestaande uit VNO-NCW West, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, EVO en TLN en
stichting Duurzaam Den Haag in te zetten voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de
regio.
Het convenant Bereikbaar Haaglanden is gestart in 2008 met een startlooptijd van 4 jaar.
Na een eerste verlenging tot 2014, is het convenant in overleg met de werkgevers en
andere partners opnieuw verlengd per 1 januari 2015 voor een periode van 3 jaar tot
ultimo 2017.
Het werk is namelijk nog niet voltooid. Om de bereikbaarheid verder te verbeteren en de
behaalde resultaten te behouden, zetten wij de samenwerking voort.
De laatste jaren opereert Bereikbaar Haaglanden in samenhang met het programma
Beter Benutten. Vanuit dit verband zijn nieuwe initiatieven en werkwijzen ontstaan. De
verbinding van werkgevers, overheden en aanbieders van producten en diensten zoals
die bestaat binnen Bereikbaar Haaglanden is daarmee versterkt.
Het is de intentie van de leden van het projectteam om deze goede ervaring door te
zetten in de nieuwe verlenging. De verlengingsperiode is dan ook overeenkomstig met
het programma Beter Benutten Vervolg.
De samenwerking binnen Bereikbaar Haaglanden kenmerkt zich door:









Kennisdeling over actuele knelpunten in bereikbaarheid;
Kennisdeling over (nieuwe) mogelijkheden voor mobiliteitsmanagement voor
werkgevers;
Verbinding tussen bereikbaarheidsdoelstellingen en strategische belangen en
doelstellingen werkgevers;
Individuele begeleiding werkgevers;
Benchmark werknemersmobiliteit deelnemende werkgevers;
Uitwisseling en delen van ervaringen over mobiliteitsmanagement: successen en
valkuilen;
Gebiedsgerichte aanpak op lokale vraagstukken: door clustering gezamenlijke inzet
op kansen en knelpunten en gelegenheid voor samenwerking;
Nauwe samenwerking en kennisdeling tussen publieke en private partijen, zowel
werkgevers als aanbieders van producten en diensten.
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Deze verschillende elementen krijgen in ieder geval hun beslag in:





Voorzetting inzet Mobiliteitsmakelaar Haaglanden, Mobiliteitsmakelaar Leiden/Alphen
en projectteam;
Inzet mobiliteitsportal als kennis en informatieplatform en met inzicht in meetbare
resultaten;
Voorzetting ontbijtbijeenkomsten, verdiepingssessies en communicatie met partners.
Voortzetting platform Ga 3.0.

Daarnaast zijn nieuwe elementen toegevoegd:
 Mobililteitsmakelaar logistiek – met inzet op logistiek en goederenvervoer;
 Verdere samenwerking ondernemersverenigingen – intensivering contact MKB;
 Uitbreiding inzet Mobiliteitsmakelaar Leiden / Alphen – met focus op het
opbouwen van een netwerk;
 Uitbreiding samenwerking maatschappelijke organisaties – scholen, zorg;
 Uitbreiding ambassadeurs (wethouder en werkgever) en instellen van
ambassadeursgesprekken;
 Uitbreiding aantal convenantpartners, zowel werkgevers als
ondernemersverenigingen;
 Uitbouw kennis en communicatie bundeling projecten.
Bereikbaar Haaglanden ontvangt financiering vanuit subsidie die beschikbaar is binnen
het programma Beter Benutten. Ook aan de werkgevers wordt een financiële bijdrage
gevraagd voor het mede mogelijk maken van de diverse activiteiten.
Deze bijdrage is € 500,- (excl. BTW) per jaar (€ 250,- voor organisaties met minder dan
100 medewerkers).
We gaan verder op de ingeslagen weg.
Doet u mee?
Met vriendelijke groeten,
Bert Mooren
directeur VNO-NCW West

mede namens de partners Bereikbaar Haaglanden
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