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Rol van mobiliteitsmakelaars Havenbedrijf 
Rotterdam

Doel

• Bereikbaarheid

Wat?

• Samenwerking met bedrijven

• Advies en ondersteuning mobiliteitsbeleid 

What’s in it for me?

Bereikbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en goed werkgeverschap!
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Toelichting

De haven van Rotterdam heeft een leidende positie in de wereld. Die leidende positie hebben we onder 
andere te danken aan de uitstekende bereikbaarheid van de haven. Niet alleen via water, maar ook via 
andere modaliteiten. Het is erg belangrijk dat we deze bereikbaarheid op peil houden. Dat is geen 
gemakkelijke opgave, het (goederen)vervoer blijft groeien, er is een steeds grotere vraag naar 
arbeidskrachten en een grote onderhoudsopgave is op komst. Daarom is het noodzakelijk dat we naar 
alternatieve manieren van vervoer kijken. Dit is niet alleen belangrijk voor het havenbedrijf maar ook voor 
de bedrijven en werknemers in de haven. Goede bereikbaarheid heeft grote invloed op de 
aantrekkelijkheid van de haven voor werknemers. Met de steeds verder groeiende krapte op de 
arbeidsmarkt is het een uitdaging om nieuwe medewerkers aan te trekkken en bestaande medewerkers te 
behouden. Dit maakt dat wij de mobiliteitsopgave in het havengebied als een gezamenlijke opgave zien. 

Het mobiliteitsplatform wil graag samenwerking realiseren rondom deze gezamenlijke mobiliteitsopgave. 
Graag ontdekken we samen met u hoe wij de bereikbaarheid van de haven verbeteren. We zoeken naar 
de optimale mobiliteitsmix voor het havengebied, om dit te bereiken werken wij graag met u samen om te 
kijken wat de vervoersvraag van uw bedrijf is en hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat wij uw 
vervoersvraag zo aantrekkelijk en toekomstbestendig mogelijk inrichten. 
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Toolkit mobiliteit werkgevers

Adviezen mobiliteitsbeleid Fiscale adviezen Tweewielerstimulering

Bedrijfsvervoer OV Haven + Voorne-PuttenThuiswerktips werkgevers

- Herkomst- en 
bestemmingsanalyses

- Inventarisatie

- Advies en toelichting 
vervoermogelijkheden

- De werkkostenregeling

- Onbelaste vergoedingen

- Thuiswerkvoorzieningen

- Reiskostenvergoeding

- Zakelijke e-bike pool

- Zakelijke speedpedelec (pool)

- E-deelscooters

- Vanpooling

- Touringcars

- Huidig OV-aanbod

- Maasvlaktehopper

- E-learning ‘gezond, gemotiveerd 
en gelukkig thuiswerken’

- Leestips

De volledige toolkit vind je hier

https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/toolkit-mobiliteit.pdf

