
'Samen bereikbaar,
Duurzaam op weg'
Steeds meer ondernemers en bestuurders zien de noodzaak 
van een slim en duurzaam bereikbaar Drechtsteden. Dit werd 
onderstreept tijdens de inspiratiebijeenkomst op 12 april waar 
belangrijke stappen zijn gezet op weg naar een betere bereik-
baarheid in de regio. 

In navolging van de bijeenkomst op 8 februari van de 
werkgeversaanpak – platform 'Samen bereikbaar' vond 
er een inspiratiebijeenkomst plaats bij Rabobank Drecht-
steden in Dordrecht. De bijeenkomst had als doel de 
aanwezige ondernemers, bestuurders en leden van werk-

geversorganisaties te inspireren met verschillende dien-
sten en producten die nu al in de markt zijn om de 
bereikbaarheid en de leefbaarheid te verbeteren. Tevens 
werd tijdens de bijeenkomst de naam van het platform 
onthuld;  Samen Bereikbaar, Duurzaam op weg. 

Inspiratiebijeenkomst: belangrijke stappen op weg naar een betere bereikbaarheid 
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Daden
De bijeenkomst begon met een welkomstwoord van gastheer Piet 
Hoogendoorn. Als directievoorzitter van de Rabobank Drechtsteden en 
ambassadeur van het platform 'Samen bereikbaar' benadrukte hij het 
belang van een goede bereikbaarheid. "Ik vind het fijn te zien dat ons 
gebouw ook gebruikt wordt voor niet bancaire zaken, maar ook voor 
een inspiratie die bijdraagt aan een betere bereikbaarheid in de Drecht-
steden. Laten we met elkaar proberen om deze sfeer van praten om te 
zetten in daden," aldus Hoogendoorn. 

Gedragsbeïnvloeding
Onder leiding van Anna Schouten werd de bijeenkomst vervolgd. Zij 
stelt dat een goede bereikbaarheid van economisch belang is. "Ons team 
vraagt werkgevers samen met ons te werken aan een leefbare en econo-
misch gezonde regio. Een aantrekkelijke werkgever voor werknemers 
willen zijn, gaat vaak hand in hand met bereikbaarheid. Samen met de 
ambassadeurs van het platform hebben we vanuit behoefte nagedacht 
over mobiliteitsoplossingen om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de 
regio te verbeteren. Hieruit is onze uitvoeringsagenda 2016 ontstaan. 
Met alleen asfalteren lossen we het niet op. Wij denken ook veel te kun-
nen bereiken met gedragsbeïnvloeding."  

Inspiratiesessies
Een aantal bestaande ideeën - ter ondersteuning van gedragsverande-
ring die kunnen leiden tot spitsmijdingen - kwam aan bod gedurende 
de inspiratiesessies. In drie rondes kregen de aanwezigen meer inzicht 
over de mogelijkheden. Anna Schouten: "De sessies zijn gericht op ken-
nis delen voor toepasbaarheid binnen bedrijven en organisaties. Door 
gezamenlijk anders naar bereikbaarheid te kijken en te identificeren 
waar de behoefte ligt kunnen we een vertaalslag maken naar concrete 
projecten en specifieke mobiliteitsdiensten die de verkeersonderneming 
vanaf juni zal gaan aanbesteden voor de Drechtsteden."

Wilt u meer weten over het platform ‘Samen bereikbaar; Duurzaam op 
weg’, meepraten of ambassadeur worden? Neem dan contact op met 
Anna Schouten T: 06-54 36 31 00 | E: anna.schouten@turn.nl

Volgende stappen
Een bereikbare regio is van economisch belang, 

ook voor groei. De regio heeft nu al grote uit-

dagingen op het gebied van fileknelpunten en 

het verbeteren van de luchtkwaliteit. In de 

Drechtsteden wonen en werken ongeveer 

300.000 mensen. Vooral de A15 en A16 zijn 

zwaar belast. Daarnaast worden nergens ter 

wereld zoveel goederen vervoerd over water en 

het spoor als in deze regio. Het doel van dit pu-

bliek-privaat platform is de mobiliteitsbehoef-

ten te vertalen in projecten en oplossingen. Het 

platform is van en voor de ambassadeurs met 

één gezamenlijk  programma en diverse speci-

fieke deelprojecten.

Na een Quick Scan, een brainstormbijeen-

komst, het formuleren van een uitvoeringsa-

genda en inspiratiebijeenkomsten is het tijd 

voor de volgende stappen:

1  Uitvoeringsagenda vaststellen

2  Intentieverklaring ondertekenen

3  Projecten starten 

4  Marktplaats voor mobiliteit aanbesteding
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Theo Visser - A&P
"Door deze bijeenkomst heb ik nog meer inzichten 
gekregen over de mogelijke oplossingen voor een betere 
bereikbaarheid in de regio, en misschien nog wel belang-
rijker: een schonere omgeving. Veel meer ondernemers 
zouden moeten nadenken over werkelijke oplossingen 
en niet alleen de ondernemers die daar subsidie voor 
ontvangen. Echter zou je je ook op grotere bedrijven 
moeten richten voor werkelijke veranderingen. Ik was 
vooral gecharmeerd van het idee waarbij medewerkers 
met een slimmer rijgedrag worden beloond. Ik zie zelf 

ook wel wat in een plan waarbij bedrijven in de regio worden beloond die 
zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid."

Leen de Koning - Amega
"De inspiratiebijeenkomst van 'Samen bereikbaar, Duur-
zaam op weg' heeft mij nog meer geboden dan de vorige 
bijeenkomst. De diversiteit van de deelnemende partijen 
van de inspiratieworkshops en de aanwezigen zorgen 
voor verbindingen die mijns inziens leiden naar een 
betere bereikbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast heb 
ik veel gehoord en gezien waar wij intern mee aan de 
gang kunnen gaan om onze positie te versterken. Ik kan 
alleen maar zeggen; werkgevers die niet aanwezig waren 
hebben heel wat gemist." 

Michiel van IJzendoorn - Bring
"De inspiratiebijeenkomst brengt alternatieve oplossingen 
voor een betere bereikbaarheid en duurzaamheid in de 
regio, en dat is hard nodig. Voor mij is er niet één speci-
fieke oplossing voor een betere bereikbaarheid, we moeten 
het zoeken in meerdere oplossingen die met elkaar gecom-
bineerd worden. Ook binnen onze eigen organisatie pas-
sen we dat toe. Zo zetten we flexauto's en elektrische fiet-
sen in. Door samen te werken kunnen we voor de regio de 
juiste antwoorden vinden. En juist door aan te sluiten bij 
de bijeenkomsten, komen we met elkaar in aanraking." 

Deelnemers inspiratie workshops

Ga toch fietsen
De Verkeersonderneming biedt mensen die nu met de 

auto naar het werk gaan, de mogelijkheid om met een 

korting van € 350,- een fiets, e-fiets of e-scooter aan te 

schaffen. Voor medewerkers die minimaal 10 kilometer 

reizen met de auto binnen een aangegeven traject en 

dat minimaal twee dagen per week fietsend willen af-

leggen, kan dat veel aanschafkosten schelen. 

Met gemak besparen
Iedere organisatie heeft met mobiliteitskosten te maken 

zoals kosten voor het woon-werkverkeer, abonnemen-

ten voor OV en het vergoeden van zakelijke kilometers. 

myJINI (van BNV Mobility) is er voor iedere organisatie 

die hierop wil besparen. Door innovatieve diensten te 

ontwikkelen en mensen te belonen, stimuleert zij slim-

mer rijgedrag. 

Wensen en behoeften nieuwe Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoer speelt namelijk een belangrijke 

rol in het bereikbaar houden van onder meer werkplek-

ken, stadscentra, bedrijventerreinen, scholen en zorgin-

stellingen. The Alignment House helpt de provincie 

Zuid Holland bij de voorbereidingen voor de volgende 

aanbesteding van de concessie DAV, en inventariseert 

daarvoor met name de wensen en behoeften. 

Click & Drive Flexibele Mobiliteitsoplossing
AA lease speelt met Click & Drive actief in op de be-

hoefte van bedrijven om te beschikken over een flexibel 

wagenpark. Er is steeds meer vraag naar concepten zo-

als autodelen en mobiliteitsbudget. Click & Drive is hier 

bij uitstek een interessante toepassing voor omdat de 

auto op afroep beschikbaar is. 

Collectief vervoer
Vipre helpt zowel werkgevers als individuele werkne-

mers bij het opzetten van en deelnemen aan een vorm 

van collectief vervoer. Hiervoor zijn drie soorten vervoer 

mogelijk : vervoer met grote touringcars, met shuttle-

bussen of met Vanpools. Zo kunnen werkgevers bespa-

ren op hun totale kosten en tevens een bijdrage leveren 

aan een vermindering van de uitstoot van schadelijke 

stoffen. 
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Arie Verhoeven – 
VMB Automation
"Ik heb vandaag een aantal interessante work-
shops gevolgd. Eigenlijk zouden nog veel meer 
bedrijven zich bezig moeten houden met 
mobiliteit en bereikbaarheid en alles wat daar-
mee samenvalt. Samenwerking van onderlinge 
bedrijven brengt meer rendement. Vooral het 
fietsidee spreekt mij aan. Wij waren zelf al 
bezig de mogelijkheden te bekijken, maar de 

inzichten die ik vandaag heb gekregen geven mij het laatste zetje om het bin-
nen ons bedrijf uit te gaan proberen. Zelf heb ik The Alignment House ter 
voorbereidingen voor de volgende aanbesteding voor het openbaar vervoer 
het idee aan de hand gedaan de buurtbus op meer plaatsen te integreren. In 
Ridderkerk rijdt deze bus al jaren naar volle tevredenheid van de inwoners." 

Fred Buijs
"De opzet en de locatie hebben bijgedragen aan 
een geslaagde bijeenkomst. Ik heb vandaag 
leuke mensen ontmoet die kennis hebben kun-
nen maken met  myJINI. 
Vooral mensen uit het bedrijfsleven met visie 
zijn geïnteresseerd. Zij zien dat er op het gebied 
van mobiliteit de komende tien jaar veel zal 
gaan veranderen. Met ons product leveren wij 
een concrete bijdrage aan minder files en een 
toegankelijke regio. Wij bieden mensen inzicht 

in hun rijgedrag en door deze bewustwording gaan zij als vanzelf besparen." 

Publiek-private samenwerking 
Samen bereikbaar, Duurzaam op weg is onderdeel van de gebiedsaanpak Zuid 
Oost van De Verkeersonderneming en is ontwikkeld in opdracht van de geza-
menlijke Drechtsteden. De aanpak is gebaseerd op een publiek-private 
samenwerking die inspireert naar doen. 
• Regierol over uitvoeringsagenda
• Binnen uw organisatie aan de slag met slimme mobiliteitsoplossingen
• Uw successen delen met andere ambassadeurs
• Toegang tot expertise en kennis op bereikbaarheid & luchtkwaliteit
• Versterken van uw regionaal netwerk

Wilt u meer weten over het platform ‘Samen bereikbaar; Duurzaam op weg’, 
meepraten of ambassadeur worden? Neem dan contact op met Anna Schou-
ten T: 06-54 36 31 00 | E: anna.schouten@turn.nl
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Word ambassadeur en verbind u aan onze ambitie! 
De ambassadeurs 

• Hans Tanis

 Wethouder Drechtsteden

• Leen de Koning

 Amega Groep 

• Jacob Klink

 Werkgevers Drechtsteden

• Piet Hoogendoorn 

Rabobank Drechtsteden

• Ad van den Berg 

Parktrust

• Piet van Es 

VSO 

• Hans van Andel 

Waltmann Bedrijfshuisvesting 

• Rob Kooijman 

DOV 

• Adri en Arjan Maat 

MAAT 

• Sander Dekker 

Cordeel 

• Arie Mol 

Vereniging Ambachtse Ondernemers

• Frans van Weert 

OndernemersVereniging Zwijndrecht 

• Maurits de Haan 

ABR. DE HAAN LOGISTICS

• Michael de Koning  

ASVZ 

• Noud Hekkens 

DIMCO

• Ramon Grundel 

Netwerk NV

• Hans de Boer 

AA Lease
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