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Optimale bereikbaarheid staat bij u hoog in het vaandel. Het is belangrijk voor u, uw
medewerkers, uw organisatie én voor een blijvend gezond functionerende economie met
(internationale) aantrekkingskracht. Maar de toename van activiteiten, alsmede de verdere
verstedelijking en de daarmee groeiende mobiliteit zetten de bereikbaarheid steeds meer
onder druk. Om uw ondernemersvereniging, de daarbij aangesloten organisaties en de
economie draaiende te houden, moeten we daarom blijven werken aan de doorstroming van
het verkeer, aan optimale bereikbaarheid.

4 x efficiency
Goede bereikbaarheid vraagt om duurzame oplossingen. Niet alleen uit economisch
oogpunt, maar ook voor een aangename en gezonde leefomgeving. Wij zoeken naar
efficiencyverbeteringen op vier terreinen:
1.
ruimte - ruimte slim gebruiken, ruimte bieden aan andere en nieuwe modaliteiten;
2.
verkeer - doorstroming bevorderen, knelpunten bestrijden;
3.
milieu - reductie van CO₂-uitstoot, leefmilieu en luchtkwaliteit verbeteren
4.
sociaal - toegang geven tot mobiliteit en daarmee tot arbeid en arbeidskrachten.
Sluit u zich daarom als ondernemersvereniging aan bij Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.
Ruim twintig ondernemersverenigingen doen al mee.

Samen effectief mobiliteit verbeteren
Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is een uniek publiek-privaat kennisplatform dat op nonprofit basis organisaties ondersteunt in een slimmere bedrijfsvoering. Een community waarin
het bedrijfsleven samen met de overheden hun verantwoordelijkheid onderkennen en nemen
om de regio duurzaam bereikbaar te houden. Wij helpen u concreet de mobiliteit van en naar
uw bedrijventerrein te verbeteren, en de betrokken medewerkers slimmer te laten reizen en
werken. Bovendien helpen wij uw logistiek te optimaliseren.

Bewezen resultaten
De ervaringen uit de afgelopen tien jaar laten zien dat zo’n aanpak bij
ondernemersverenigingen niet alleen succesvol is wat betreft bereikbaarheid, maar dat die
ook een belangrijke rol speelt in het bevorderen van duurzaamheid en de reductie van CO₂uitstoot. Bovendien levert deze aanpak een positieve bijdrage aan het imago van uw

bedrijventerrein. Investeren in duurzame mobiliteit en kostenbesparingen blijken hand in
hand te kunnen gaan. Vaak levert het ook nog eens vitalere medewerkers op.

Convenant
Initiatiefnemers VNO-NCW West, evofenedex, TLN, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en
de gemeente Den Haag hebben de uitgangspunten en doelstellingen van de samenwerking
beschreven in een convenant. De partijen hebben zich verenigd om iedereen in de regio te
betrekken die kan bijdragen aan de uitdagingen van een bereikbare en leefbare regio.

Slimme samenwerking
Minder files in de regio is niet alleen prettig voor reizigers, het is ook heel goed voor de
economie en het milieu. De ambitie is om door mobiliteitsmanagement de filedruk te
reduceren, de doorstroming te verbeteren en de mobiliteit te verduurzamen. De insteek is om
door veranderd gedrag en bewustere keuzes beter gebruik te maken van het beschikbare
vervoersysteem. Een goed bereikbare en leefbare regio is mogelijk door slimme
samenwerking tussen alle betrokkenen: overheden, ondernemersverenigingen en
aanbieders van mobiliteitsdiensten.

Rol ondernemersverenigingen
Ondernemersverenigingen spelen een cruciale rol in het verstrekken van informatie aan hun
leden Ook om ondernemersbelangen op de agenda te zetten. Goede bereikbaarheid is een
onderwerp dat bijna elke ondernemer aangaat en waar veel ondernemers ook zelf een rol in
kunnen spelen.

Word daarom nú convenantpartner!
Om deze reden sluit de ondernemersvereniging zich aan bij de samenwerking als
convenantpartner en zal zij zich in deze hoedanigheid inzetten voor de doelstelling van het
convenant door:
• 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 binnen het eigen werkgebied;
• het communiceren over Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, de doelen en activiteiten
via de beschikbare communicatiekanalen van de vereniging, zoals website,
nieuwsbrieven en ledenvergaderingen;
• het initiëren en uitvoeren van collectieve initiatieven rond doorstroming en duurzame
mobiliteit in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland;
• het enthousiasmeren van de leden om met mobiliteitsmanagement aan de slag te
gaan;
• het stimuleren van actieve deelname van de leden aan projecten en acties;
• het vergroten van het aantal deelnemers aan het convenant door het belang van
deelname actief uit te dragen onder de leden.
Met het partnerschap wordt voor de ondernemersvereniging en haar leden beschikbaar:
• up-to-date kennis over mobiliteit en mobiliteitsmanagement;
• informatie over (ontwikkeling van) nieuwe en bestaande mobiliteitsdiensten;
• kennismakingsdeelname aan bijeenkomsten van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland;
• zelf kunnen meedenken over projecten en acties; relevante onderwerpen op de
agenda plaatsen van de samenwerking.

Duur van de samenwerking
De ondernemersvereniging onderstreept haar commitment door gedurende het jaar van
deelname en de eerst volgende twee kalenderjaren convenantpartner te blijven. Hierna is
deelname per jaar opzegbaar, uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het nieuwe
kalenderjaar. Tussentijdse opzegging is mogelijk indien wij wezenlijke wijzigingen in het
convenant doorvoeren.
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Bijlage bij convenant ondernemersverenigingen
De invulling van de samenwerking staat onderstaand nader uitgewerkt:
De ondernemersvereniging aan de slag met bereikbaarheid!
Uw ondernemersvereniging is convenantpartner van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.
Daarmee spreken wij af samen te werken aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de
regio.
Wat bieden we u?
Bereikbaarheid is vooral doen! Naar elkaar wijzen wie de file en de vertraging veroorzaakt,
levert niets op. Aan de slag gaan met bereikbaarheid wel. Daarom werken we graag met u
en de werkgevers in uw achterban aan de bereikbaarheid.
We bieden:
• inzicht in de mogelijkheden om uw bedrijventerrein/bedrijven beter bereikbaar te
maken;
• up-to-date kennis over mobiliteitsmanagement voor uw netwerk;
• een goede ingang naar overheden en bestuurders;
• mogelijkheden om punten over mobiliteit en bereikbaarheid op de agenda te plaatsen
in het contact met gemeente, regio, provincie of de Rijksoverheid;
• informatie over ontwikkeling van nieuwe en bestaande mobiliteitsdiensten;
• een kennismakingsdeelname voor uw leden aan bijeenkomsten van Bereikbaar
Haaglanden en Rijnland;
• hulp als sparringpartner: we denken graag mee over uw eigen projecten en acties;
• organisatie: we organiseren graag een themabijeenkomst over de mobiliteit dat
gericht is op uw werkgebied.
Wat vragen we van u?
Als partner van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland vragen we van u het volgende.
1.
Vermeld Bereikbaar Haaglanden en Rijnland 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 als start van de samenwerking een bijeenkomst over het
thema (duurzame) mobiliteit en bereikbaarheid.
3.
We weten graag wat er speelt in uw achterban.
4.
We schuiven graag zeker één keer per jaar aan bij een bestuursvergadering om
informatie en stand van zaken uit te wisselen.

Wilt u aan de slag in een project? ?
Zó werkt het!
U laat ons weten waarmee u aan de slag wilt. Wij werken dan samen met u een plan van
aanpak uit: wat is het doel van de actie, wie zijn de doelgroepen, hoe en wanneer vinden de
activiteiten plaats? Vanuit de samenwerking starten wij acties en projecten op en faciliteren
we uw leden. We streven ernaar dat resultaten meetbaar zijn. De doelstelling van het
programma is het verminderen van de filedruk en daarmee de reductie van CO2. Bovendien
geven onze acties vaak een positieve impuls aan de vitaliteit van uw medewerkers.
Onderwerpen voor projecten
Stimuleren van tweewielergebruik voor woon-werkverkeer
Waar kunt u aan denken:
•
werknemers kunnen deelnemen aan lopende projecten van Ways2go.nl, dat is de
campagne die in heel Zuid-Holland draait. Denk aan de ‘Probeer de e-bike actie’;
•
werkgevers kunnen gezamenlijk werknemers kennis laten maken met tweewielers.
En denk breder dan de fiets. Organiseer bijvoorbeeld een opstapdag en/of
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?
•
in het collectief kunnen we kijken naar mogelijkheden voor gezamenlijke\
voorzieningen zoals deelfietsen en fietsenmaker op de zaak.

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 slimmer autogebruik
Waar kunt u aan denken:
• we kunnen inzicht geven in spitstijden met slimme technologie en mensen zo
verleiden buiten spitsuren te reizen;
• werkgevers kunnen samenwerken en bijvoorbeeld poolauto’s met elkaar 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 begeleid worden in andere vergoedingen voor eigen vervoer.
Laten we gewoon aan de slag gaan!

