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De mobiliteitsmakelaars van Groot Schiphol Bereikbaar staan voor je
klaar om jouw mobiliteitsbeleid naar het volgende niveau te tillen.
Met een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid bespaar je als organisatie
eenvoudig kosten door thuiswerken, openbaar vervoer, elektrisch rijden
of fiets te stimuleren. Ook blijf je zo een aantrekkelijke werkgever met
een slim en duurzaam beleid en houden we samen de regio leefbaar en
bereikbaar. Onze adviseurs denken graag met je mee en verbinden je met
organisaties met soortgelijke vraagstukken.

Schiphol Area Mobility Panel
Voer gesprekken met andere ondernemers
over mogelijkh eden en uitdagingen als het
gaat om mobiliteit. Dit onder professionele
begeleiding van verschillende experts
die meedenken op actuele thema’s.
De voordelen op een rij:

Aanmelden? Stuur een mail naar
info@grootschipholbereikbaar.nl.

Prepare for
Change

Prepare for
Impact

Prepare for
Success

Arbeidsvoorwaarden check







Wij helpen met de basis. Een goede start
voor een nieuw fietsbeleid.

Postcode analyse







Medewerkerspeiling







Prepare for Impact

Communicatiepakket





Bereik meer effect door de intrinsieke
motieven van medewerkers te activeren.
Laat ze de voordelen van de e-bike zelf
ervaren, zo is de kans op een blijvende
gedragsverandering groter.

E-bike probeerpool





Drie pakketten om jouw medewerkers
kennis te laten maken met de fiets
Steeds meer forenzen ontdekken de
fiets voor het woon-werkverkeer.
Daar heb je als werkgever ook
voordeel bij: fittere medewerkers,
minder lease-auto’s, minder C02
uitstoot en een beter bereikbare regio.
Wil je het fietsgebruik ook in jouw
organisatie een boost geven? Kies
dan één van de drie fietsstimulerings
pakketten voor werkgevers.

√ Kennis delen met andere werkgevers
√ Onderdeel zijn van hét mobiliteits
netwerk in regio Groot Schiphol
√ Vooraf een gratis analyse om de
mogelijkheden en winstpunten van
jouw organisatie in kaart te brengen
√ 40 uur mobiliteitsadvies cadeau

Prepare for Change

Prepare for Success
Verleid je medewerkers makkelijk met
behulp van het complete pakket. Je helpt
ze hiermee stevig in het zadel.

APK keuring



GoingDutch app*



Kick-off
Investering


GR ATIS

60 euro per
medewerker

60 euro per
medewerker en
eenmalig 100 euro

* Basisfunctionaliteit van de Bike Assistant is de automatische kilometerregistratie en -vergoeding
aan de hand van (werk gerelateerde) activiteiten. Aan het einde van de maand wordt automatisch
gerapporteerd hoeveel woon-werkactiviteiten zijn geregistreerd. Aan de hand hiervan kan de
HR-afdeling de financiële compensatie eenvoudig door de salarisadministratie laten verwerken.

Jouw volledige
mobiliteitspotentie in beeld

Doe mee! Teken de overeenkomst en ontvang gratis
werkgeversadvies over flex-werken en slim reizen

Met een toekomstbestendig
mobiliteitsbeleid kun je als organisatie
eenvoudig kosten besparen door
thuiswerken, openbaar vervoer, elektrisch
rijden of e-bikes te stimuleren. Bovendien
draag je bij aan een leefbare regio. We
helpen je graag op weg met een gratis
mobiliteitsscan. Hiermee krijg je direct
inzicht in het effect van deze oplossingen
voor jouw organisatie.

Thuiswerken en slim reizen betekent minder
CO2-uitstoot, een schonere lucht en vitale
forenzen. Deze winst willen we vasthouden,
ook na corona. Doe je mee? Teken de samen
werkingsovereenkomst op https://zowerkthet.
nl/campagnes/overeenkomst-flexibelthuiswerken-en-slim-reizen
Aanvullend ontvang je 40 uur gratis advies
over jouw mobiliteitsbeleid. Met behulp van
de postcode scan, werkgevers in ons netwerk
en de ervaring van onze mobiliteitsmakelaars
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inspireren we je om te komen tot
toekomstgericht mobiliteit- en werkbeleid.
De overeenkomst: Tijdens corona werken we
zoveel mogelijk thuis, tenzij het niet anders
kan. Na corona wordt ingezet op flexibel
werken, met een gezonde balans tussen
thuiswerken en werken op locatie; tot 15 km
kilometer woon-werkafstand reizen we bij
voorkeur actief, dus we wandelen of fietsen;
boven de 15 km reizen we zo veel mogelijk
buiten de spits, met e-bike, (deel)auto of ov.

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

www.grootschipholbereikbaar.nl

Andere mobiliteitshacks waarbij wij ondersteunen:

Schiphol shuttleservice

File-fitness

-

-

-

-

Interessant voor: bedrijven die lastig
bereikbaar zijn met OV,
Winst: OV faciliteren aan werknemers
die door gebrek aan aansluiting
geneigd zijn om met de auto te gaan.
Extra’s: onze adviseurs kijken of
ze een connectie kunnen leggen
tussen bedrijven met dezelfde
behoefte. Zodat zij een gezamenlijke
shuttleservice kunnen opzetten vanaf
het station naar het bedrijventerrein.

-

Interessant voor: werkgevers bij
de Base in Schiphol centrum.
Winst: medewerkers buiten spits laten
reizen omdat zij in de spits sporten
bij aangesloten sportscholen nabij
kantoor voor een gereduceerd tarief.

Elektrische bestelbus

Bereid je voor op de toekomst met
elektrische bestelbus. Dit is hard nodig,
want vanaf 2025 kom je alleen nog met
elektrisch vervoer binnen de ring A10! Ook in
het Groot Schiphol-gebeid wordt ingezet op
verduurzaming van het vervoer en uitfaseren
van fossiel aangedreven vervoer.
- Interessant voor: bedrijven met
wagenpark.
- Winst: samen met de mobiliteits
makelaar breng je de mogelijkheden in
kaart om jouw wagenpark volledig te
transformeren naar elektrisch. Zo krijg
je helder wat het jouw bedrijf oplevert
en via welke stappen.

Ride-sharing
-

-

-

Interessant voor: bedrijven(terreinen)
in omgeving Groot Schiphol
Winst: duurzame en goedkopere oplossing.
Minder auto’s op de weg, en dus een
beter bereikbare en leefbare regio.
En minder parkeerplaatsen nodig.
Extra’s: Jouw medewerkers kunnen
kosteloos gebruik van maken de
Toogether App. Hiermee faciliteer je het
samen reizen in de auto tussen collega’s.
Nog meer extra’s: de mogelijkheden
tot elektrische deel-bedrijfsauto’s
verkennen? Wij helpen je op weg!

