
Jouw medewerkers in de file, dat wil je toch niet?
Wat zijn de alternatieven en hoe reis je slimmer? 

Tijdens Corona  lag de filedrukte 
van de A15 aanzienlijk hoger dan 

de rest van Nederland.

OV probeerpas
Probeer het OV! Elke deelnemer 
krijgt een ov-chipkaart met een 
eenmalig reissaldo van €160,-.

Hybride werken
In 4 stappen naar een hybride 

werkbeleid, vraag nu onze 
aanpak aan.

 Spreiden en mijden
Wilt u ondersteuning in het 
ontwikkelen van een goed 

spreidingsklimaat? 
Wij helpen u verder.

Maak nu gratis gebruik van e-bike 
probeerpools voor werkgevers en 

kortingsregeling tweewielers.

Mobiliteitsscan
Hoeveel CO2-uitstoot, reistijd en kosten kan uw 
organisatie besparen? Met onze mobiliteitsscan 

krijgt u snel en gemakkelijk inzicht hierin en 
brengen we de potentie van alternatieven in kaart.

Het autogebruik ligt in de 
corridor hoger dan in de rest van 

Nederland. Dat is vooral op de 
korte afstanden het geval. 

Zuid-Holland Bereikbaar en Samen Bereikbaar
meten de drukte op de A15 en N3. 
Welke inzichten geven de data ons en hoe 
kunnen ze je helpen om slimmer te reizen?

Alweer file?
Hoe vaak staat er eigenlijk file op  de N3 of A15? Is het druk op 
alle dagen van de week en zijn er tijden waar de A15 wel goed 
doorstroomt’? Hieronder vind je de inzichten in fileleed. 

Wat kan jij als bedrijf met deze inzichten?

Nieuwsgierig hoe we jou
kunnen ontzorgen met een nog 
slimmer en duurzamer mobiliteitsplan?

Neem contact op met 
anna.schouten@samenbereikbaar.nl
www.samenbereikbaar.nl

Werknemers enquête mobiliteit
Aan de hand van de resultaten uit de enquête kunnen 

we met u bepalen welke maatregelen we kunnen 
inzetten om uw werknemers op een slimme en 
duurzame wijze naar het werk te laten reizen.

Wist 
je dat het 

drukste traject op 
de A15 tussen 

Alblasserdam-
Sliedrecht (beide 

richtingen) 
ligt?

Het grootste aantal automobilisten 
is tussen de 30 en de 40 jaar en 

werkzaam in de maak- industrie.

Tijdens de eerste lockdown werd 
de verkeersdrukte goed gespreid. 
Tijdens de 2de lock-down zagen 

we het oude patroon terugkeren.
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