
 

 

 
Uitnodiging Webinar “Samen werken aan onze bereikbaarheid” 
 
Na de zomer start het onderhoud aan de N3 en momenteel werken veel van uw medewerkers thuis. De 
bereikbaarheid van de bedrijventerreinen stond voor COVID-19 onder druk, maar de verwachting is dat dit na 
de zomer weer zal toenemen.  
Hoe organiseert u de mobiliteit van uw medewerkers en in hoeverre wilt u thuiswerken verder 
professionaliseren?  
 
Onze bijeenkomst van 12 maart is door COVID-19 niet doorgegaan en daarom organiseren wij op 13 juli van 
15.30-16.30 een webinar over bereikbaarheid en mobiliteitsmanagement. Aan de hand van stellingen wordt 
gediscussieerd over dit onderwerp, u krijgt veel tips en tricks, we bespreken ervaringen, koppelen de 
resultaten van de collectieve mobiliteitsscan terug (die begin dit jaar onder 83 bedrijven gehouden is) en gaan 
met elkaar in gesprek over een te ontwikkelen mobiliteitsmanagementplan. 
En natuurlijk is er ruimte om uw vragen te stellen. Oftewel kennis en inspiratie opdoen, relaxed, thuis op de 
bank of toch achter de computer op kantoor. 
 
Het doel van de bijeenkomst is om tot een gedegen maatregelenpakket te komen om de bereikbaarheid van 
de bedrijventerreinen in Alblasserdam te verbeteren.  Ook als u niet heeft deelgenomen aan het onderzoek, 
bent u van harte welkom om uw ideeën te delen.  
Daarnaast blijven de gesprekken met de gemeente over infrastructuur en lobby op de agenda staan.  
 
Het platform Samen Bereikbaar heeft het onderzoek uitgevoerd namens de ondernemersverenigingen OV de 
Noord, Ondernemerskring Alblasserdam en de gemeente.   
 
WIE 
Alle bedrijven op de bedrijventerreinen in Alblasserdam, leden en niet-leden van OV de Noord  
 
WAAR 
Comfortabel online, u ontvangt bij inschrijving enkele dagen voor het webinar de link. 
 
WANNEER 
13 juli 15.30-16.30 
 
AGENDA 
15.30-15.35 Welkom door Wethouder Peter Verheij Alblasserdam en Nico Treure van OV de Noord 
15.35-15.50  Mobiliteit in de regio: resultaten collectieve scan, COVID-19 & mobiliteit, Korte Termijn 

aanpak A15 door Anna Schouten van Samen Bereikbaar 
15.50-16.00 Thuiswerken tijdens en na COVID-19 medewerkers onderzoek door Helma Rutten-Reniers 

van De Haan verhuizingen  
16.00-16.20 Discussie: samen bereikbaar, hoe doe je dat? (enkele stellingen via Mentimeter) 
16.20-16.30 Wat zijn de te nemen volgende stappen op mobiliteitsmanagement (wat gaan we morgen 

anders organiseren) 
 
 
Inschrijven?  Anna.schouten@samenbereikbaar.nl  
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