
Samenwerken

Groot Schiphol Bereikbaar is een programma van Schiphol Group, 

gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC, de 

Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van I&W. We werken aan 

een zo groot mogelijke Alliantiekracht van de samenwerkende partijen.

Groot Schiphol Bereikbaar is 
onderdeel van het gebiedsgerichte 
bereikbaarheidsprogramma Samen 
Bouwen aan Bereikbaarheid (MRA-regio) 
en werkt nauw samen met Breikers. 

Een bereikbaar en 
leefbaar Schiphol-gebied 
door slimmer, flexibeler 
en duurzamer te reizen.

www.grootschipholbereikbaar.nl

smart way to work

Ons verhaal
•  Onze maatschappelijke opdracht is werken aan 

bereikbaarheid en leefbaarheid in het Schiphol-gebied. Door 

spitsmijdingen en minder CO2 uitstoot.

• Daarvoor ontwikkelen we op verschillende niveaus 

collectieve mobiliteitsoplossingen in het gebied. In de 

corridor en op bedrijventerreinen.

• Met focus op de mensen die in het gebied werken.

• Met aandacht voor de werkgever. Deze bepaalt immers 

grotendeels wanneer en op welke manier medewerkers 

reizen. We adviseren en faciliteren ook bij het implementeren 

van oplossingen.

•  Gericht op samenwerken. Want samen bereiken we meer. 

Er gebeuren al veel goede dingen. Dat is de kracht van de 

alliantie. We brengen stakeholders actief met elkaar in 

contact en breiden dit relatienetwerk uit. Zo ontstaat een 

netwerk van actieve en betrokken werkgevers. Samen Bouwen aan 
Bereikbaarheid 

Het gebiedsgerichte 
bereikbaarheidsprogramma 
Metropoolregio Amsterdam

Ambitie 2021
Samen houden we het Groot Schiphol 

gebied bereikbaar én leefbaar door 

automobilisten en treinreizigers te 

verleiden regelmatig anders naar het 

gebied te reizen. We zetten daarbij in 

op het zoveel mogelijk vasthouden 

van de positieve effecten van 

COVID-19 op het mobiliteitsgedrag. 

Dit betreft thuiswerken, spreiden en 

fietsstimulering. Dit doen we door onder 

de paraplu van Samen Bouwen aan 

Bereikbaarheid samen te werken met 

overheden, Breikers, marktpartijen en 

andere werkgeversaanpakken.
• We zorgen voor samenhang in het gebied. Als het gaat om 

projecten, initiatieven en andere relevante zaken maken we 

dit inzichtelijk en benutten dit.

• Zo informeren, stimuleren en motiveren we de reiziger om 

iedere dag de best passende manier te kiezen om van of naar 

het werk te gaan. Ook zorgen we ervoor dat we dit veranderd 

reisgedrag vasthouden.

• En zetten we ons in voor het spreiden van woon-

werkverkeer. Over de dag en over de week. En zijn 

gesprekspartner voor bedrijven die de overgang maken naar 

hybride werken (thuis en op kantoor) en delen best practices 

met elkaar.

https://www.grootschipholbereikbaar.nl/
https://www.linkedin.com/company/grootschipholbereikbaar/
https://www.instagram.com/grootschipholbereikbaar/

