“Samen Bereikbaar zit in onze naam, we gaan graag met u
duurzaam op weg om concrete resultaten te realiseren.”
W at ?
In onze regio staat de bereikbaarheid onder druk,
zijn de groeiambities hoog en nemen we onze
verantwoordelijkheid op het gebied van klimaat.
Vanaf 20 januari gaat de Wantijbrug dicht tot 3 april
2020. Daarna wordt de N3 gerenoveerd.
Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak tussen
overheid, bedrijfsleven en instellingen.
Wij zetten in op slimme en duurzame mobiliteit en
ondersteunen u met diverse tools om de stap naar
slimme, duurzame mobiliteit te zetten.

T oo l s ?
Mobiliteitsscan: foto van het huidig vervoer
Enquête onder medewerkers: peilen behoefte
medewerker

Samen Bereikbaar?
Wij zijn het zakelijke platform op het gebied van mobiliteit,
duurzaamheid en bereikbaarheid. Het platform is van en
voor de aangesloten organisaties en maakt verbinding tussen
de overheid en het bedrijfsleven. Het initiatief is genomen
door het bedrijfsleven, de Drechtsteden, de BAR-gemeenten
en De Verkeersonderneming.
De Verkeersonderneming heeft als missie het bevorderen
van mobiliteitsgeluk. De Verkeersonderneming wil de
markt activeren om met slimme, duurzame mobiliteit aan
de slag te gaan met als doel het realiseren van structurele
gedragsverandering. De werkgeversaanpak Samen
Bereikbaar is onderdeel van de gebiedsaanpak van de
Verkeersonderneming.

De aangesloten organisaties

Collectief vervoer pilots bedrijventerreinen
Toolboxen fiets, ov, ritdelen, e-mobiliteit,
logistiek en flexibel werken
Kennis en advies op het gebied van
onderhoudswerkzaamheden en impact op
organisatie

W aa r o m l i d w o r d e n ?
Lid worden van het platform is gratis.
Maar niet vrijblijvend. Teken onze intentieverklaring: 10% slim
verduurzamen van uw mobiliteit.
Stap 1. Inzicht:
Genereer inzicht met een mobiliteitsscan en/of enquête voor de
potentie: fiets, ov, thuiswerken, carpoolen, enz.
Stap 2. Oppakken:
We gaan concreet aan de slag, binnen de kaders van uw
organisatie. Met onze toolboxen kunnen we snel resultaat
boeken.
Stap 3. Resultaat:
Na een jaar brengen we in kaart wat de resultaten zijn en
publiceren we de aanpak en resultaten online.

Interesse?
Neem contact op met Anna Schouten
anna.schouten@samenbereikbaar.nl
06 54 36 31 00

