Samen doorgaan
om niet stil te staan
Blijven werken aan
goede bereikbaarheid
in Haaglanden en Rijnland

Woord vooraf

Samen doorgaan
om niet stil te staan

Het samenwerkingsplatform Bereikbaar Haaglanden en Rijnland onderging de
afgelopen jaren diverse veranderingen:
• het aantal partners uit Rijnland steeg aanzienlijk. Daarmee werd ook onze naam
uitgebreid: Bereikbaar Haaglanden en Rijnland;
• er was een intensieve inzet op ook logistieke bedrijven om deel te nemen en
actief de spits te mijden;
• naast bereikbaarheid legden de organisaties zelf een grotere nadruk op
duurzaamheid en vitaliteit;
• het team van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland werd uitgebreid met een
fietspromotor en een ov-projectleider. Dit leidde ertoe dat we aan werkgevers
meer concrete acties met de fiets, e-bike en het openbaar vervoer konden
aanbieden;
• mede door alle nieuwe ontwikkelingen is het aantal convenantpartners
de afgelopen jaren enorm gegroeid: inmiddels een club van meer dan 100
organisaties!
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Sleutelrol mobiliteitsmakelaars
Wat bleef is de unieke samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven. Samen
werken zij aan de bereikbaarheid van de regio. In die samenwerking spelen de
mobiliteitsmakelaars een belangrijke rol. Zij verplaatsen zich in de situatie en
belangen van de werkgevers en zoeken samen met hen naar win-win. Enerzijds
de mobiliteit in de regio verbeteren door alternatieven te tonen voor reizen in de
spits met de auto, anderzijds door winstgevendheid te genereren voor werkgevers
op het gebied van onder meer maatschappelijk verantwoord ondernemen,
kostenbesparingen, duurzaamheid en medewerkerstevredenheid.
Naast alle individuele werkgevers maken VNO-NCW West, de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag, evofenedex, TLN en het programma Beter Benutten van het
ministerie van Infrastructuur & Waterstaat het samenwerkingsplatform Bereikbaar
Haaglanden mogelijk. In de zomer van 2018 is ook de gemeente Den Haag tot dit
platform toegetreden.

Trots op behaalde doelen
De afgelopen jaren werkten overheden en bedrijfsleven in Bereikbaar Haaglanden
en Rijnland zij aan zij om de regio bereikbaar te houden. En met succes! Alle onze
doelen zijn ruimschoots behaald. En daar zijn we trots op. Het aantal…
• convenantpartners steeg naar 107;
• ondernemersverenigingen Bereikbaar Haaglanden en Rijnland steeg naar 16;
• deelnemers van e-bikepools staat nu op 454;
• deelnemers aan de ov-probeeractie is 995;
• bedrijven met logistieke efficiency steeg naar 15.
• Hoewel deze doelen zijn behaald, is het werk nog niet gedaan.

Bereikbaarheid blijven verbeteren
Het wordt steeds drukker op de weg. De spitsen beginnen eerder en duren langer.
En pechgevallen en ongelukken veroorzaken steeds vaker vertragingen. Daarnaast
krijgt Zuid-Holland er de komende jaren ruim 200.000 woningen bij. Ook dat
brengt veel verkeer en (logistiek) vervoer met zich mee. Om al het vervoer zowel
van reizigers als van de logistiek soepel en zonder al teveel vertragingen te laten
verlopen, moeten we met elkaar maatregelen blijven nemen en stappen durven
zetten. Wij zetten ons ook de komende jaren in om de bereikbaarheid te verbeteren.
Team Bereikbaar Haaglanden en Rijnland
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Naar verbeterde
mobiliteit In 4 stappen
van medewerkers
De aanpak van Bereikbaar Haaglanden en
Rijnland kenmerkt zich door vier stappen:
kennismaken; quick scan mobiliteit, de quick
start en het onderhouden van de contacten.
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Stap 1

Stap 2

Kennismaken

Quick scan mobiliteit

In een gesprek met de mobiliteitsmakelaars Astrid Homan of Jan
Breugem wisselen we de eerste
gegevens uit. Hoe zit uw organisatie
in elkaar? Wat is de visie en wat zijn
uw wensen? Waar ziet u verbeteringen
of waar loopt u als organisatie tegen
aan? Maar ook welke veranderingen
staan op stapel? Ander beleid,
andere markt? Een verbouwing, een
verhuizing? Samenvoeging van locaties?
Het zijn allemaal zaken die grote
invloed hebben op uw bereikbaarheid.
De mobiliteitsmakelaar denkt in
beleid en praktische zaken met u
mee. In dit kennismakingsgesprek
krijgt uw organisatie een idee van
de mogelijkheden van Bereikbaar
Haaglanden en Rijnland en de
mobiliteitsmakelaar leert meer over
de wensen van uw organisatie. Aan dit
gesprek zijn geen kosten verbonden.

We gaan een stap dieper in de
materie. Door het uitvoeren van
een postcodeanalyse bepalen we
welke opties realistisch zijn om de
mobiliteit anders in te richten. Deze
analyse geeft een goed beeld van de
huidige en eventueel toekomstige
reisafstanden en reismogelijkheden van
uw medewerkers. Tevens analyseren
we met uw organisatie het huidige
mobiliteitsbeleid aan de hand van de
verschillende modaliteiten, zoals fiets,
ov, carpoolen en thuiswerken. De quick
scan mobiliteit eindigt met een advies
waarin we aangeven waar ruimte
tot verandering mogelijk en reëel is,
waar winst te behalen is en met welke
stappen u die veranderingen in gang
kunt zetten.

Belangrijk om het
onderwerp mobiliteit
regelmatig op de
agenda te zetten
Stap 4
Stap 3
Quick start
We gaan aan de slag met diverse
uitprobeeracties. Een laagdrempelige
manier om kennis te maken met
nieuwe vervoermiddelen. Onze
campagne Ga3.0 (ga3punt0.nl) kent
diverse probeeracties op het gebied
van ov, fiets en e-bike, maar u en uw
medewerkers kunnen ook ervaring
opdoen met elektrische scooters en
elektrische auto’s of andere manieren
van werken en vergaderen.

Contacten onderhouden
Het is belangrijk de contacten warm te
houden en het onderwerp mobiliteit
regelmatig op de agenda te zetten.
Enerzijds omdat er wisselingen van
de wacht zijn. Medewerkers die het
aandachtsgebied mobiliteit in hun
portefeuille hebben, veranderen van
werkkring. En dat geldt ook voor
de werkgeversambassadeurs en
wethouders. Anderzijds zijn er de
verschillende acties die voor sommige
bedrijven wel interessant zijn en voor
anderen niet. Het warm houden van de
contacten is een continu proces.
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Op weg naar
gedragsverandering?
Gewoon proberen!

Vaak zijn we bereid gedrag te veranderen als we nieuw gedrag eerst in de
praktijk kunnen ervaren. Daarom is er de campagne Ga3.0 (www.ga3punt0.nl).
Ga3.0 staat voor het moderne leven en werken, maar ook voor het uitproberen
van ander gedrag dan je gewend bent. Om het laagdrempelig te maken,
bieden we verschillende soorten probeeraanbod aan. Werknemers kunnen
dat aanbod gratis uitproberen. Daarbij werken we intensief samen met de
marktpartijen die hun vervoermiddelen om niet ter beschikking stellen.
Zonder hen zijn acties als deze niet mogelijk.
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Probeer het eens!
Als je een lolly met
insect durft te eten,
durf je vast ook wel
in het openbaar
vervoer.

Openbaar vervoer uitproberen
Met de actie Probeer het eens! Nodigen we werknemers (die nu minstens
drie keer per week in de spits met de auto reizen) uit kennis te maken met
het openbaar vervoer. De werving vindt plaats via de werkgevers. Om de
actie bekendheid te geven, zijn diverse online- en offline communicatie- en
promotiemiddelen ingezet, zoals de populaire insectenlolly’s.

Probeerpas
“Deelnemers aan de probeerpas krijgen een naamloze ov-chipkaart om
tot twee keer vier weken kosteloos met het ov te reizen in het woonwerkverkeer”, zegt projectleider ov Rob Soeters. “Daarnaast ontvangen zij
een reisadvies en is er een helpdesk voor vragen. Na de eerste vier weken
volgt een evaluatiemoment. Bevalt het reizen met het ov, dan kunnen zij nog
een tweede periode van vier weken toevoegen. In die periode overleggen
de mobiliteitsmakelaars met de werkgever welke (beleids)mogelijkheden er
zijn om het ov-gedrag structureel te maken.”

7

Lange aanloop, hoge sprong
Het doel was om 1.200 medewerkers te interesseren om een pas aan te
vragen, van wie er duizend werkelijk de pas gaan gebruiken. Daarna was het de
bedoeling dat vijfhonderd medewerkers ook een tweede periode van vier weken
met het ov gingen reizen. Het project kende een lange aanloop. Toen enkele
grote werkgevers aanhaakten, ging het ineens hard. De directe contacten
(face-to-face, bellen, mailen) en het ontzorgen van werkgevers (aanbieden
promotiemiddelen, advies, scans) leverden een belangrijke bijdrage aan het
succes.

Regio bereikbaar houden
Agnita Mur (op de foto derde van rechts), lid van het College van Bestuur van
Hogeschool Leiden, is trots dat haar organisatie meedoet aan deze actie. “Het
is mede onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de regio bereikbaar
te houden. Daarnaast kunnen de medewerkers die nu met de auto gaan op
een gemakkelijke manier ervaren of het ov iets voor hen is. Reizen met het ov is
bovendien duurzaam, waardoor we weer CO₂ reduceren.”

Wegens succes geprolongeerd
De ov-probeeractie is een succes. Ruim 1.800 medewerkers vroegen
een probeerpas aan (1 juli 2018). Dat leidde tot 691 nieuwe ov-reizigers.
De deelnemers geven de actie een rapportcijfer 9 en een 8,4 voor de
communicatie. Vanwege dit succes (de grootste ov-actie in Beter Benutten
Vervolg) wordt de ov-probeeractie voorlopig voortgezet. “Het openbaar
vervoer is mij zo goed bevallen dat ik heb besloten om voortaan mijn woonwerkverkeer met de bus of trein te doen. Ik heb inmiddels zelfs mijn auto
verkocht, omdat deze grotendeels ongebruikt voor mijn huis bleef staan”,
reageerde een deelnemer. “De proef heeft mij overtuigd; ik heb inmiddels een
trajectkaart aangeschaft”, vulde een ander aan. En een derde: “Ik vind het een
royaal initiatief om het ov kosteloos te kunnen proberen. Pas dan kun je echt
beoordelen of het een goed alternatief is.”
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Uitproberen:

Park & Ride of Park & Bike
Parkeren bij een P+R en daarna met het openbaar vervoer of met de
fiets verder. Samen met de gemeente Den Haag is een actie opgezet
waarbij je een probeerpas kunt aanvragen om gratis te parkeren
en met de tram te reizen. Daarna kun je een voordelig abonnement
afsluiten. Ook bij het Sportcentrum De Uithof kun je gratis parkeren.
Daarna kun je de fiets pakken of RandstadRail. Met beide ben je
razendsnel in het centrum van Den Haag.

Verdiepingssessies
Om met de convenantpartners in gesprek te gaan over een
actueel thema of om ervaringen uit te wisselen organiseren we
verdiepingssessies. Zo zijn er sessies georganiseerd over (elektrisch)
zakelijk autodelen, de logistieke HUB en LOP, de administratieve
lastendruk van mobiliteit, slimme en schone logistiek en het
vraagstuk: hoe vergoed je het ov?
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Good practices
Integraal
mobiliteitsbeleid
GGZ Rivierduinen:
“De ov Probeerpasactie
kwam voor ons op een
goed moment. Vanwege de
beperkte parkeerfaciliteiten
op onze hoofdlocatie in
Leiden moesten we nieuw
beleid doorvoeren. We zijn
er trots op dat maar liefst
honderd medewerkers
deelnamen. Uiteindelijk
willen we komen tot een
integraal mobiliteitsbeleid,
waarin zakelijk verkeer
en woon-werkverkeer

Stappen in
duurzaamheid
Kalisvaart Technisch
Beheer BV:
“Elk jaar zetten we stappen
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opgenomen zijn met
alles daaromheen. In dat
beleid streven we naar
het terugbrengen van
autokilometers.”

in duurzaamheid. Er zijn
al diverse maatregelen
doorgevoerd. Zo werken de
monteurs nu met tablets
in plaats van papieren

Uitgebreide verhalen hoe
organisaties werken aan een
betere mobiliteit leest u op
bereikbaarhaaglanden.nl
onder Succesverhalen.

bonnen. Daarnaast rijden
de medewerkers steeds
vaker op scooters en met
het openbaar vervoer en
laten zij de auto staan.
En we verminderen het
aantal kilometers doordat
de monteurs niet meer
standaard naar de zaak
komen, maar direct naar
de klus gaan. Verder zijn
vervuilende dieselbussen
vervangen door elektrische
bussen. Al die maatregelen
bij elkaar besparen qua tijd
minimaal acht uur per week
en een aanzienlijk aantal
(spits)kilometers.”

Op de fiets
werkt 3 x beter!

Ook bij MN werd
de e-bikepool met
enthousiasme
ontvangen.

Wil je dat medewerkers gaan fietsen, dan moet je als werkgever daarvoor
faciliteiten bieden. Denk aan de fietsenstalling, droog-, douche- en
kleedfaciliteiten, maar ook aan regelingen en vergoedingen voor fietsende
medewerkers. Hoewel vaak wordt gedacht dat werkgevers sinds de invoering van
de Werkkostenregeling niets meer kunnen betekenen op dit gebied, is dat niet
waar. Onze fietspromotor adviseerde de aflopen jaren al veel convenantpartners
over de mogelijkheden. Daarnaast organiseerden we onder de noemer ‘Op de fiets
werkt 3x beter’ diverse fietsacties. De fiets: gezonder, goedkoper, duurzamer!

E-bikepool
Als partnerorganisaties dat willen, krijgen zij drie maanden lang drie elektrische
fietsen (e-bikes) op het werk om die uit te proberen. Fietspromotor Roel Lenoir:
“Medewerkers testen de e-bike in het woon-werkverkeer en pakken ‘m als ze in
werktijd naar een klant gaan. Met de e-bike kom je nooit bezweet aan en een
afstand van 15 kilometer is makkelijk haalbaar.” Naast het plaatsen van e-bikes
wordt voor de organisatie alles geregeld: de verzekering, het reserveringssysteem,
pech-onderweg-hulp, fietstassen, extra slot, helpdesk enzovoorts. Aan werkgevers
de taak om de actie binnen het bedrijf te promoten en bekend te maken.

Sneller thuis
Haaglanden Medisch Centrum maakte gebruik van deze e-bikepool. Het liep er
storm. Binnen een mum van tijd was er geen fiets meer beschikbaar. “Vooral op
de locatie Westeinde is het lastig om met de auto te komen. Als collega’s nog in
de file staan om de stad uit te komen, ben ik met mijn e-bike al thuis”, zegt een
medewerker. “Het is goed voor je conditie, het is sneller en je bent buiten. Wat is
er nu lekkerder dan met je haren in de wind je hoofd leegmaken na een stressvolle
werkdag? Beter dan steeds in de auto voor een stoplicht wachten.”
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Good practices
Pakket aan
fietsmaatregelen
DB+:
“Met een check van het
beleid, een fietsenmaker op
de zaak en een e-bike pool
heeft DB+ een vliegende
start gemaakt met
fietsstimulering, dankzij het
pakket fietsinstrumenten
dat Bereikbaar Haaglanden
en Rijnland biedt. ”We
hebben zelf een adviseur
ingeschakeld voor
persoonlijke begeleiding
van de medewerkers. Denk
aan de beste fietsroutes
en aan technisch advies
over een goede stuur- en
zadelhoogte. De adviseur
biedt fietsers bovendien 24uurs pechhulp. Geïnspireerd

Fietsen is de norm
Baseclear:
“Baseclear wil zo duurzaam
mogelijk werken en waar
mogelijk de vitaliteit en
de bereikbaarheid van de
medewerkers bevorderen.
Onder de 10 km is fietsen
de norm. Vanaf de eerste
kilometer wordt 15 cent per
km vergoed. Het openbaar
vervoer is second best, en
bij voorkeur pas boven de
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door de e-bike pool heeft
DB+ een eigen pool gemaakt
met 4 ‘hippe’ e-bikes
compleet met toebehoren.
Medewerkers kunnen
deze e-bikes gebruiken
voor woon-werk en
zakelijk verkeer. Daarnaast
hebben we een e-bike

transporter (vrachtfiets)
aangeschaft. Voorheen
werden alle leveringen met
de bedrijfsbus naar de klant
gebracht. Nu worden er
gemiddeld drie leveringen
per week op de transporter
vervoerd.”

10 km. Vanaf medio 2018
betrekken we een nieuw,
volgens de BREEAM normen
gebouwd en ingericht
pand. Ook hierin gaan we
de duurzame mobiliteit
verder stimuleren, onder
meer door een optimaal
ingerichte fietsenstalling
en het ontmoedigen van
het autoparkeren onder het
pand.”

Haal je fiets uit de schuur
Deze actie is bedoeld voor alle werknemers die fietsend naar het werk
kunnen, maar dat al een tijd niet hebben gedaan. Piept de fiets of
rammelt hij? Geen probleem. Bij de werkgever komt een fietsenmaker
langs die voor de fiets een apk uitvoert. Hij checkt de banden, smeert
de ketting en loopt de fiets na. Moet er meer gebeuren? Dan krijgt de
werknemer hierover een advies.

Duim omhoog
voor de fietser
Meestal worden alleen die werknemers beloond die nu in de auto
rijden. Met acties proberen we hen te verleiden om van de auto over
te stappen op een ander vervoermiddel. Of om op een ander tijdstip,
buiten de spits, te gaan rijden. We vergeten daarbij wel eens dat al
heel veel mensen het goede gedrag vertonen en al op de fiets (door
weer en wind) naar het werk gaan. Voor hen steken we overal in de
regio, samen met de wethouders, een duim omhoog! Dank jullie wel;
fijn dat je fietst! Een sympathieke Ga3.0-actie die de fietsers zeer
waarderen.
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Logistiek slim regelen
Niet alleen verleiden we automobilisten om uit de file te blijven, we zetten
ook volop in om de files in de regio te verminderen door het realiseren
van logistieke efficiency van goederenstromen, door gedragsverandering
en door technologische ontwikkelingen zoals digitale werkbonnen en big
data. Gaan we door zoals altijd, dan rijden bedrijven steeds meer ritten
op een dag en staan ze steeds vaker stil. Economisch niet aantrekkelijk.
Het kan slimmer! Logistiek makelaar Michel Oldenburg helpt bedrijven
om de logistieke keten te optimaliseren. En met succes. Vijftien bedrijven
verminderden samen meer dan vierhonderd spitsritten per dag. “De manier
waarop bedrijven dat doen is heel verschillend en vooral passend bij hun
bedrijfsvoering. De één zorgt ervoor dat medewerkers ‘s morgens niet meer
langs het kantoor komen, maar direct naar de klus gaan. Een ander biedt
klanten venstertijden aan, waardoor die niet allemaal in de spits staan te
wachten, maar op het afgesproken tijdstip na de spits direct worden gelost.
Er is veel mogelijk: het is allemaal maatwerk en daar adviseer ik graag bij”,
aldus Oldenburg.

Kilometers
trappen voor
de fietsriksja
In 2017 werden inwoners van
Haaglanden en Rijnland opgeroepen
mee te fietsen voor het goede doel.
Elke kilometer kon via een app of
de website worden genoteerd. Zo
fietsten honderden mensen samen
ruim 200.000 kilometers naar het
werk. En dat voor het goede doel:
een nieuwe fietsriksja waarmee
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Zero-emissie Den Haag
minder mobiele mensen kunnen
worden opgehaald. Op die manier
genieten ook zij weer van het buiten
zijn. De fietsriksja werd feestelijk
overhandigd aan bewoners en
cliënten van WZH Transvaal.
Locatiemanager Gharty Filemon
(rechts in de riksja): “Met deze
elektrische riksja kunnen vrijwilligers
met bewoners en cliënten op stap
gaan. Bijvoorbeeld langs plaatsen
waar zij vroeger hebben gewoond
en gewerkt. En onderweg kunnen de
passagiers herinneringen ophalen.
Dat waarderen ze enorm.”

De gemeente Den Haag wil in 2040
klimaat neutraal zijn. In het convenant
‘Stedelijke Distributie’ spreken de partijen
de ambitie uit dat in 2025 de winkels,
horeca, kantoren en bewoners in de
Haagse binnenstad alleen bevoorraad
worden door voertuigen die geen
schadelijke stoffen uitstoten. Een hele
opgave, want het aantal inwoners stijgt
met tien procent, en daarmee stijgt ook
het vervoer en de logistiek. Samen met
de gemeente ondersteunt de logistiek
makelaar bedrijven die willen voldoen
aan zero-emissie vervoer. Hij geeft hiertoe
informatie, organiseert bijeenkomsten en
ondersteunt logistieke bedrijven die bij
Bereikbaar Haaglanden en Rijnland een
projectplan willen indienen om schoon en
buiten de spitsen te gaan rijden.
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Good practices

Met z’n allen
kom je verder
Science Park Zuid:
“Een mooi voorbeeld
van hoe je door samen
te werken kunt zorgen
dat de bereikbaarheid
rond de campus en de
N470 verbetert. Op het
Science Park Zuid in Delft
werken 3M, Applikon,
Deltares, Exact en TU
Delft gezamenlijk aan een
aanpak om medewerkers
bewuster met de auto
te laten omgaan.
Slimmer gebruik en
meer duurzaam vervoer
zijn de ambities. Een
pakket aan maatregelen
is geselecteerd en
ingevoerd. Het gaat om:
• e-bikepool (mensen
kunnen een week een
e-bike proberen);
• carpool-app;
• eenvoudig en
overzichtelijk ontsluiten
van verkeersinformatie
en reisinformatie ov;
• deelfietsen in
samenwerking met
Mobike.”

16

Duurzame manier
van reizen
stimuleren
Astellas:
“Astellas heeft activiteiten
ontplooid om medewerkers
te stimuleren om voor een
meer duurzame manier van
reizen te kiezen, zowel in
het woon-werk als in het
zakelijk verkeer. Er is een
pilot georganiseerd om
reizen per ov te stimuleren.
Vijftig medewerkers kregen
gedurende negen maanden
een mobiliteitskaart en
woonden enkele workshops
bij om zich bewust te
maken van de voordelen
van het niet gebruiken
van de auto. Daarnaast
kregen medewerkers de
mogelijkheid om enkele

Bedrijfsauto mee
naar huis
Langerak De Jong:
“Om het aantal onnodige
kilometers te beperken
zette Langerak De Jong
een beleidsverandering in
gang. Alle bedrijfsauto’s,
inclusief die van monteurs
en automatenverzorgers,
werden na de werkdag

weken een e-bike uit te
proberen. De deelnemers
met de meeste kilometers
op de e-bike werden
beloond met mooie prijzen.
Na afloop van de pilot heeft
20% de keuze gemaakt om
anders te gaan reizen!
De leerervaringen zijn
uitgewerkt tot een plan.
Dat omvat onder meer

aanpassing van het
fietsenplan, het aanbieden
van zakelijke ov-kaarten
het vergroenen van de
bedrijfsauto leaseregeling.
Inmiddels maken meer dan
260 medewerkers gebruik
van de NS Business Card en
steeg het aantal aanvragen
voor het fietsenplan van zo’n
18 per jaar naar ruim 140.”

altijd op het terrein van het
bedrijf geparkeerd. Dat is
veranderd. Medewerkers
nemen nu hun bedrijfsauto
mee naar huis. Dit scheelt
een rit ‘s ochtends vanuit
huis naar het bedrijf en ‘s
avonds vanuit het bedrijf
naar huis. In totaal gaat het
om een reductie van zo’n 13
spitsritten per dag.”
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Pak de deelfiets
Van Leiden Centraal naar Leiden Bio Science Park? Pak de deelfiets. Er staan
maar liefst 125 gloednieuwe Hello Bike fietsen. Wethouder Strijk: “Hoewel
Leiden Bio Science Park vlak bij het station ligt, is het een groot park en
zijn de afstanden naar de bedrijven soms te groot voor medewerkers om
vanaf het station te lopen. De deelfiets biedt een
prima voor- en natransport. Deelfietsen
zijn een aanwinst voor Leiden, derde
fietsstad van Nederland.” De
gemeente Leiden en Bereikbaar
Haaglanden en Rijnland
gaven, samen met de
Ondernemersvereniging
Bio Science Park (OV
BSP), deze pilot
vorm.
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Slim reizen, slim werken
De klus is nog niet geklaard; gedragsverandering kost nu eenmaal tijd. Alle
CEO Ambassadeurs van de Beter Benutten regio’s waren in 2016 te gast in
Haaglanden op een Ronde Tafel bijeenkomst. Hun intentie was duidelijk: ook
de komende jaren gaan we door met de inzet op slim reizen en slim werken,
om zo de economie te stimuleren door het verder terugdringen van files en
vertragingen. De slotverklaring werd daarna overhandigd aan de Minister
van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Melanie Schultz van Haegen.

Bellend naar Velo-City
Onder luid gerinkel van fietsbellen en met de duimen
omhoog zwaaiden de leerlingen van de Haagse
Archipelschool zo’n veertig wielrenners uit die naar de
Velo-City in Arnhem fietsten. Onder de wielrenners
bevonden zich klimaatgezant Marcel Beukeboom,
fietspromotor Bereikbaar Haaglanden en Rijnland Roel
Lenoir en directeur-generaal Bereikbaarheid Mark
Frequin van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. Tijdens Velo-City, een internationale
fietsconferentie, vragen zij om aandacht
voor het klimaat. Een week eerder praatte
de klimaatgezant al met de leerlingen over
duurzaamheid en fietsen, en het verband tussen
die twee. De kinderen gaven Marcel een lijstje
mee met ‘zo-maak-je-fietsen-fijner’ acties. Denk
aan een actie om met de fiets geld te verdienen
en een fiets die al trappend je powerbank
oplaadt.
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Winnaars

MobiliteitsAward 2017
In 2017 werd weer de tweejaarlijkse MobiliteitsAward
Haaglanden uitgereikt. Tijdens de jubileumbijeenkomst
van 10 jaar Bereikbaar Haaglanden en Rijnland in de
Haagse Malietoren werden Astellas Pharma, DB+, Van
Dorp Installaties en De Haagse Hogeschool/Urbinn
uitgeroepen tot winnaars.

Er waren prijzen te verdienen in vier categorieën: Innovatief, Logistiek,
Werknemersaanpak voor organisaties tot vijfhonderd medewerkers en
Werknemersaanpak voor organisaties met meer dan vijfhonderd medewerkers.
De prijzen zijn toegekend aan die organisaties die zich op het gebied van slimme
mobiliteit, logistiek of innovativiteit hebben onderscheiden van anderen.

Zelfrijdende prullenbak
Winnaar categorie Innovatief John Bolte van De Haagse Hogeschool/Urbinn is trots,
omdat de Award een prijs is voor de samenwerking. “Met alle partijen - studenten,
docenten, marktpartijen en overheden - delen we kennis over autonoom rijden
om zo verder te komen. Autonoom rijden gaat bij ons over de zelfrijdende de auto,
maar ook over de zelfrijdende rolstoel en over de zelfrijdende prullenbak.”

Op afstand klanten bedienen
Winnaar in de categorie Logistiek is van Dorp Installaties. “Logistiek is niet onze
core business en daarom is het zo fantastisch dat we hebben gewonnen. We zorgen
ervoor dat onze medewerkers ‘s morgens in de spits niet meer langs kantoor
hoeven om materialen op te halen. Dat scheelt een hoop ritten. Daarnaast kunnen
we steeds vaker op afstand digitaal onze klanten bedienen, ook dat scheelt veel
kilometers,” aldus Paul van Dorp.

Waar behoefte aan is
Astellas Pharma won in de categorie ‘Werknemersaanpak groot’. Barbara te Riele,
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WinnaeaitrssAward

2017 Moblailnitden en Rijnland

manager Communications:
Haag
“We willen een gedegen en
bewust mobiliteitsbeleid, maar
niet ten koste van alles. Het gaat om
die maatregelen waar onze medewerkers
behoefte aan hebben. Denk aan uitbreiding van het fietsplan en een
groen leasebeleid. Daarnaast lanceerden we een mobiliteitskaart waarmee
medewerkers ook een gratis ov-fiets kunnen huren.”

Meest vitale bedrijf worden
DB+, winnaar Werknemersaanpak klein, koppelt vitaliteit aan mobiliteit.
Directeur Kevin van der Sande: “Vitaliteit speelt een belangrijke rol in ons bedrijf.
Denk aan gezonde voeding, maar ook aan beweging. Dat koppelen we niet alleen
aan veel sporten, maar ook aan de fiets om naar het werk te komen en aan de
bakfiets om materiaal naar onze klanten te brengen. We willen het meest vitale
bedrijf van Nederland worden.”

Oeuvre Award
Naast de vier winnende organisaties was er een Oeuvre Award voor André van
Herk van de APC Groep. Hij maakt zich al vele jaren zeer verdienstelijk voor
de bereikbaarheid van de regio. Niet alleen op zijn eigen vakgebied logistiek,
maar ook voor de slimme mobiliteit van medewerkers. Van Herk werd dan ook
uitgeroepen tot mr. Mobiliteit.
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Good practices

Hub en steunpunten
Visser Smit & Hanab:
“Een paar jaren geleden
reden de medewerkers
vaak heen en weer
tussen Rotterdam en
Haaglanden. Totdat Visser
Smit & Hanab startte met
een hub in Rotterdam.
Hierdoor brachten we
het aantal kilometers fors
terug. Daarnaast zijn er
steunpunten ingericht.
Hebben de medewerkers nu
goederen nodig, dan halen
ze die bij een steunpunt
dicht bij de bouwlocatie.
Zo hoeven ze niet helemaal
naar de zaak. Het steunpunt
wordt overdag bevoorraad,
dus buiten de spitsen om.
Deze maatregelen schelen
per medewerker zo’n vijftig
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minuten per dag, bijna 50
km en een groot aantal
spitsritten. En voor de
stafmedewerkers scheelt
het wekelijks een volle
tank.”

Mobiliteitsbeleid
gericht op logica
en noodzaak
ANP:
“Het nieuwe
mobiliteitsbeleid voorziet in
vergoedingen die logisch en
noodzakelijk zijn. Het ANP
is een 24-uurs organisatie
en dat vraagt om specifieke
faciliteiten. Zo komen

medewerkers die ’s nachts
werken gewoon met de
auto. Overdag wordt het
autogebruik ontmoedigd.
Dat geldt ook voor het
parkeren overdag. Het
aantal parkeerplekken is
gereduceerd. Overdag,
dus tijdens de normale
kantooruren, moeten
medewerkers betalen
voor het parkeren. De
accountmanagers kunnen
echter elke maand enkele
uren gratis parkeren, omdat
zij de auto voor het werk
nodig hebben.”
“Ook is het
vergoedingenbeleid
aangepast. Vier belangrijke
onderdelen.
Bij de toekenning van
parkeerrechten kijken we nu
naar de woon-werkafstand
en de reistijd met het
openbaar vervoer.
We belonen medewerkers
die op basis van hun woonwerkafstand een beroep
op parkeerrechten kunnen
doen, maar daar vanaf
zien. Zij ontvangen een
hogere vergoeding voor
het woon-werkverkeer.
Een mooie incentive om

hen te stimuleren voor een
alternatief te kiezen.
Medewerkers kunnen nu
een renteloze lening krijgen
voor de aanschaf van een
fiets.
Als leaserijders afzien van
parkeren op kantoor, dan
krijgen zij een bijdrage
voor de aanschaf van een
vouwfiets.”

Inrichten LOP
Norisk Parking:
“Een lokale
parkeervoorziening is
volledig omgeturnd
naar een regionale
multifunctionele
truckparking met LOP, LZV,
etc. Hierdoor biedt NoRisk
Parking andere bedrijven
een totaaloplossing voor
een efficiënte logistiek
en de mogelijkheid om
buiten de spitsen te rijden.
Daarnaast hebben we het
woon-werkverkeer anders
ingericht. Een chauffeur
kan nu vanuit zijn eigen
huis meteen aan het werk
zonder in de spits naar de
centrale parkeerlocatie van
zijn werkgever te hoeven
rijden.”

Chauffeurs verleiden te gaan fietsen
Brouwer Company:
“Bereikbaarheid en mobiliteit is de core business
van Brouwer Company. Daarnaast wil het bedrijf
bijdragen aan een schoner milieu. Ook de vitaliteit
van de medewerkers is belangrijk. Samen met de
mobiliteitsmakelaar onderzoeken we hoe we de
chauffeurs kunnen verleiden om naar het werk
te gaan fietsen. Het helpt hen vitaal te blijven en
tegelijk vermindert het de parkeerdruk.”
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Gewoon proberen…

Deel een BMW met je MT
Tien organisaties krijgen een week lang een BMW i3 te leen. De directeuren gaan
de uitdaging aan om met hun collega’s en elektrische auto te delen voor de
zakelijke ritten. Zo ervaren zij hoe het delen in de praktijk werkt en of het iets is
voor hun bedrijf. Sommige zakelijke afspraken zijn niet bereikbaar met het ov of zijn
te ver om te fietsen. Dat is vaak de reden waarom men met de auto in de drukke
spits naar het werk rijdt. Een zakelijke deelauto, die op het werk klaar staat, maakt
het mogelijk om op een alternatieve manier naar het werk te gaan.

Positief verrast
Deelnemers zijn: Van Dorp installaties Zoetermeer, gemeente Zoetermeer,
PostNL, Langerak de Jong BV, gemeente Midden-Delfland, Rabobank LeidenKatwijk, gemeente Pijnacker-Nootdorp, Royal Lemkes, Corpus en de RDW. Hoe zij
reageren? “De eerste ervaring is goed; ik ben positief verrast. De WeGo app is nog
wel wennen ten opzichte van het gebruik van een ‘normale’ afstandsbediening/
sleutel.” En: “Binnen het bedrijf onderzoeken we of en hoe we van elektrisch
vervoer gebruik kunnen maken. Deelname aan deze actie paste daar goed in.”
Om het autodelen gemakkelijker te maken, kon je de auto via een IPhone en een
app openen en starten. Zodoende hoefde je geen sleutel bij de receptie of een
collega te halen. Maar het systeem werkte niet altijd. Zo waren er veel storingen en
niet bij elke parkeerplek was voldoende WiFi. Het project leidde ertoe dat enkele
deelnemende organisaties nadenken over elektrisch rijden en het beschikbaar
stellen van poolauto’s aan medewerkers. Voor allen geldt dat men nog bezig is
met de uitwerking. Alle partijen, inclusief BMW Den Haag, hebben het project als
geslaagd ervaren.
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Uit handen van mobiliteitsmakelaar Astrid Homan (midden) ontving
Hans Leneman een leuk pakket. Rechts Jantine van der Weerdt van
Officebooking.

Flex & Relax
Medewerkers die naar het werk regelmatig in de file staan konden drie dagen
gratis een flexwerkplek naar keuze uitproberen.
Hans Leneman (links) van Boerenstad zocht een goede locatie voor een zakelijke
afspraak. Thuis afspreken is met twee kleine jongens van 5 en 9 voor hem geen
optie. Op zijn zoektocht kwam hij in aanraking met de campagne Flex & Relax van
Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. “Een prima ervaring. Het is daarbij belangrijk
dat het een prettige en zakelijke werkomgeving is.”

Need for speed:
de Speed Pedelec
Een estafette waarbij directeuren
een week lang een Speed Pedelec
uitproberen. Daarna geven ze deze
supersnelle elektrische fiets door
aan een andere directeur.

temeer omdat je de fiets niet hoort
aankomen.” En: “Fenomenaal! Ik fiets
al jaren op de mountainbike of racefiets
en ben wel wat gewend, maar de
acceleratie en de souplesse waarmee
deze fiets rijdt is prachtig. Ik reed in 40
minuten naar mijn werk, waar ik normaal
wel een klein uurtje voor nodig heb.”

Een greep uit de reacties: “Het rijdt
erg lekker en comfortabel. Echt een
hightech fiets.”
“Ik was verbaasd met welk gemak je
afstanden kon overbruggen, vaak ging
dit veel sneller dan met de auto. Dat
betekende tegelijkertijd dat je goed
moest anticiperen. Soms schrokken de
medeweggebruikers van de snelheid,
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Good practices

Tot Fiets!
Gemeente Alphen aan den
Rijn:
“Het college van de
gemeente Alphen aan den
Rijn bracht een Actieplan
Fiets uit met als doel dat
er in 2020 tien procent
meer gefietst wordt dan
in 2015. Op aspecten als
duurzaamheid, groene
mobiliteit en circulaire
economie wil de gemeente

Bewustere keuzes
maken
KNMP:
“Het KNMP-bureau heeft
189 medewerkers, van wie
er 182 in Den Haag werken.
Vanwege inkrimping in
kantoorpanden zijn er
minder parkeerplekken
beschikbaar. Dat leidde tot
nieuwe regelingen. Die zijn:
een eigen bijdrage bij
parkeren op het terrein (45
medewerkers doen mee
met de regeling);
een fietsregeling die bij
aanschaf van een fiets voor
woon-werkverkeer voorziet
in een fiscaal aantrekkelijke
bijdrage van de werkgever
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een voorbeeldorganisatie
zijn voor andere
gemeenten en voor het
bedrijfsleven. Daarom

(24 medewerkers maakten
hiervan gebruik);
de introductie van de
NS Business Card met
volledige vergoeding ov
(20 medewerkers gingen

ontwikkelde ze, samen
met organisaties die zich
bezighouden met fietsen
en fietsevenementen, de
campagne ‘Tot Fiets’. Zo kan
iedereen zien welke mooie
fietsroutes er in én tussen
onze kernen liggen, maar
ook wat voor goeds, moois
en nuttigs op het gebied
van fietsen gebeurt, van
veiligheid en aanschaf tot
stalling en leren fietsen.”

op dat aanbod in). De
medewerkers maken nu
bewustere keuzes en zijn
tevreden over de nieuwe
faciliteiten.”

Parkeernorm
verhogen en meer…
Hogeschool Leiden:
“Het reduceren van
CO2 is een belangrijke
doelstelling van Hogeschool
Leiden. Daar is al flink in
geïnvesteerd, onder meer
in gebouwinstallaties. Met
de volgende maatregelen
is de mobiliteit van en voor
de 1.100 medewerkers
aangepast:
• de fiscale fietsregeling is
verlengd;
• de parkeernorm is
verhoogd naar minimaal 5
km woon-werkafstand;
• er zijn laadpalen voor
e-bikes geplaatst;
• er zijn oplaadpunten voor
hybride/elektrische auto’s

gerealiseerd;
• en voor dienstreizen
zoals naar een andere
locatie zijn bedrijfsfietsen
beschikbaar.”
“De Hogeschool Leiden wil
graag verder met Bereikbaar
Haaglanden en Rijnland,
omdat het prettig is met
een neutrale instelling
te klankborden en het
platform met bruikbare
beleidsadviezen en concrete
acties komt die direct
toepasbaar zijn.”

Echte hulp door
probeeracties
HE Space:
“Wij zijn een organisatie
die niet houdt van dikke
rapporten, maar wel van
concrete handvatten,
gerichte adviezen en echte
hulp, zoals probeeracties.
De e-bike probeerpool
was al snel een succes.
De volgende stap is
het verhogen van het
bewustzijn van slimme/
duurzame mobiliteit
binnen HE Space en het
stimuleren van mobiliteit
en gezondheid.”

it´s all about people
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Good practices
Aanschaf fiets via
werkgever
Zorg en Zekerheid:
“Gezondheid en vitaliteit
waren al belangrijke
waarden in het beleid van
Zorg en Zekerheid. Daar
is nu duurzame mobiliteit
een integraal onderdeel
van geworden. Zo kun je via
ons arbeidsvoorwaarden
keuzesysteem een fiets
of e-bike aanschaffen.
Over het uitproberen
van de e-bike en de
fietsenmaker op de zaak
waren de medewerkers erg
enthousiast. Reden voor
Zorg en Zekerheid dit nu
zelf op periodieke basis te
organiseren.”

Voor en na de spitsen
Tyrenet Nooteboom:
“Tyrenet Nooteboom is gestart met
nachtdistributie. Dat bleek uiteindelijk niet
de oplossing. Buiten de spitsen rijden, dus
ervoor of erna, was dat wel. Het bedrijf
kan zo de klanten en leveranciers beter
bedienen, ze rijden minder in de files en
besparen kilometers. Het aantal ritten
per dag is geminimaliseerd van vier naar
drie. Daarnaast heeft Tyrenet Nooteboom
geïnvesteerd in grotere bussen die rijden op
euro6, dus is er minder CO2-uitstoot.”
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Betaald parkeren
schept ruimte voor
ov
Mbo Rijnland:
“We willen bijdragen aan
duurzame oplossingen voor
bereikbaarheid en vitaliteit
van onze medewerkers.
Daarom is het parkeerbeleid
aangepast. Op termijn
betaalt de organisatie
niet meer het parkeren

35% minder
schadelijke uitstoot
Rabobank Leiden-Katwijk:
“Mobiliteit is bij Rabobank
Leiden-Katwijk direct
gekoppeld aan vitaliteit
in de breedste zin van het
woord. Voorbeelden van de
doorgevoerde maatregelen
zijn:
• het verstrekken van
NS Business Cards aan
leaserijders en andere

bij onze vestigingen. Dat
moeten dan de parkerende
medewerkers doen.
Daarmee krijgen we in
onze vervoersregeling
meer financiële ruimte om
ruimere vergoedingen voor
ov op te nemen. Bovendien
is er nu een fietsregeling
voor de medewerkers
waarmee zij fiscaal voordeel
kunnen ontvangen bij de

aanschaf van een fiets. Dat
kan ook een e-bike zijn, een
racefiets of een vouwfiets
voor ‘the last mile’. En er
komen zakelijke deelfietsen
voor vervoer tussen de
locaties.”

medewerkers;
• de aanschaf van
bedrijfsfietsen;
• de aanschaf van
‘groene’ auto’s voor de
noodzakelijke externe
activiteiten van de
medewerkers en de
ritten tussen de diverse
kantoren;
• het terugdringen van het
aantal parkeerplekken;
• het realiseren van goede

fietsparkeerplekken
en voorzieningen als
kleedkamers met douches
en lockers;
• het aanbieden van
korting op fitness, een
health check en voeding
workshops.
Al met al leverde dit de
afgelopen jaren een reductie
op van 35% CO2-uitstoot
per fulltime medewerker!”
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Meeneemvervoer
De trein brengt je in de Randstad
supersnel van de ene naar de andere
stad. Maar het laatste stukje naar de
eindbestemming brengt nog weleens
vertraging met zich mee. Je moet
bijvoorbeeld overstappen op een bus
of tram. Lopen is net te ver. Of… je reis
met de auto gaat goed, totdat je de stad
nadert. Dan treedt de vertraging op.
Balen! Maar stel dat je voor dit laatste
stukje van de reis je eigen vervoer
bij je hebt: Ga3.0 Meeneemvervoer!
Werkgevers kunnen een maand lang
twee soorten meeneemvervoer in hun
organisatie uitproberen. Ze kunnen
daarbij kiezen uit verschillende typen
meeneem- en opvouwbaar vervoer:
elektrische step, elektrische scooter,
elektrische fietsen etc.

Good practice
Bezoekers
stimuleren met de
fiets te komen
CORPUS ‘reis door de
mens’:
“Door haar educatieve
attractie en het bieden van
congres- en vergaderruimte
ontvangt CORPUS ‘reis
door de mens’ jaarlijks
zo’n 230.000 bezoekers,
onder wie veel scholieren
die vaak per touringcar
komen. Het nemen
van maatschappelijke
verantwoordelijkheid is
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Een greep uit de reacties: “De
opvouw-bike is makkelijk en compact,
lichtgewicht, mooi ontwerp, rijdt
pittig door en voelt veilig ondanks
dat het apparaat vrij klein is. De
startonderbreker/antidiefstal door
middel van een sleutelhanger is een
slim aspect. Ik heb veel leuke reacties
gehad.” En: “Over de rijervaring van de
GiGi-scooter ben ik uiterst tevreden.
Hij is ook eenvoudig in gebruik, al is de
afstand die je kunt afleggen zonder op
te laden met zo’n 25 km niet extreem
veel.”

belangrijk en daarom kiest
Corpus voor de volgende
maatregelen:
• vermelding op website
om (deels) per openbaar
vervoer en fiets naar
Oegstgeest te komen;
• deelname aan
probeeracties van
Bereikbaar Haaglanden
en Rijnland voor
medewerkers;
• realisatie van
oplaadpunten voor de
e-bikes;
• en een overeenkomst
met Hello-Bike, zodat
bezoekers vanaf het
station kunnen fietsen.”

vno ncw

Uitgave van Bereikbaar Haaglanden en RIjnland Fotografie: Ruud Slagmolen, e.a.

In Bereikbaar Haaglanden en Rijnland werken samen:

Colofon

In de hele regio kunnen automobilisten ervaren hoe het is om met de e-bike naar
het werk te gaan. Met een snelle fiets laten ze files en vertragingen achter zich.
Uitproberen? Reserveer de e-bike via de campagne Ga3.0 en haal hem af bij
verschillende fietshandelaren. “Mensen zijn best bereid hun mobiliteitsgedrag
te veranderen als ze eerst hebben ervaren wat dat nieuwe gedrag inhoudt. Als
je een week een elektrische fiets hebt uitgeprobeerd, weet je hoe het voelt om
na je werk in de buitenlucht te ontstressen. Je ervaart hoe soepel zo’n e-bike
fietst en je weet pas echt of dit nieuwe gedrag bij jou past”, aldus fietspromotor
Roel Lenoir. Een deelnemer: “Leuk om zo van Zoetermeer naar het werk in Den
Haag te gaan. Fietsend door de weilanden en de natuur is het heerlijk om na een
drukke dag je hoofd leeg te maken. Beter dan in de file rijden.”

Ontwerp: Vadding / Len Blonk

Hallo automobilist,
probeer een e-bike!
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mobiliteitsmakelaar@bereikbaarhaaglanden.nl
www.bereikbaarhaaglanden.nl
www.ga3punt0.nl
Volg ons op twitter:
@mobmakhaagland
@ga3punt0.nl

