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Alleen tekst

TOOLKIT Mobiliteit werkgevers

Informatie en advies mobiliteit (woon-werk 
verkeer), vervoervraag, financiële consequenties:

✓ Herkomst- bestemmingsanalyses 
werknemers

✓ Medewerker enquêtes 

✓ Doorberekening verschillende vervoerskosten

Vervolgaanbod zoals:

✓ Fiscaal advies

✓ E-learning Thuiswerken voor werknemers

✓ E-bikepool: 3 maanden gratis fietsen @bedrijf
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DIVERS (gratis) MOBILITEITSAANBOD voor 
werkgevers

www.portofrotterdam.com/houvaartindehaven

Download daar de TOOLKIT (of vraag ‘m via de chat bij me op)

Vanaf september 2021: via nieuw Mobiliteitsplatform
Focus: Woon-Werkverkeer Rotterdamse haven & Voorne-Putten:

1 - Opbrekingen / werkzaamheden / onderhoud aan wegen in gebied
2 – Mobiliteitsverhalen van bedrijven zelf Inspiratiebron: over bv fiscaliteiten, 
carpoolen, samen reizen, zoektocht wat wel/niet werkt
3 – Aanbod en advies #mobiliteit van 8 partners bij elkaar op 1 website
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http://www.portofrotterdam.com/houvaartindehaven
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FISCAAL ADVIES

• Maatwerkadvies dat aansluit bij uw doelstellingen, 
ambities en werkcultuur

• Intake (met fiscaal adviseur en mobiliteitsmakelaar)

• Analyse van huidige regelingen i.r.t. ambitie van bedrijf

• Workshop of werksessie met werkgever - inzicht in 
trends en ontwikkelingen, verkennen van mogelijkheden 
om het mobiliteitsbeleid in lijn te brengen met de 
ambities

• Advies op maat, met advies over welke vervolgstappen 
werkgever kan zetten naar een toekomstbestending 
mobiliteitsbeleid.

• Doorlooptijd ca. 6 weken
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E-LEARNING 
Gezond, gemotiveerd en gelukkig thuiswerken

Gratis online e-learning, direct in te zetten. Bestaat uit 3 delen:

1. Werken vanuit huis. Over uitdagingen, afspraken, werkplek en dagindeling

2. De ‘ik’ in thuiswerken. Over mentale en lichamelijke energie, motivatie

3. De ‘wij’ in thuiswerken. Over contact houden met collega’s en samenleving

✓ Op maat te maken - eigen bedrijfslogo

✓ Duur: max. 1 dagdeel
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E-BIKE 
SPEEDPEDELECS 

Gratis e-bike en/of 
speedpedelec pool

✓ 3 maanden

✓ 3 e-bikes e/o speedpedelecs

✓ Communicatie uitingen 
ter promotie

✓ Binnen 2 weken geregeld

✓ Geen kosten 
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ALTIJD 
DE WIND 
IN JE RUG
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AMBASSADEURDS gezocht

- Partners nieuw platform: 
Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, De Verkeersonderneming, 
Rijkswaterstaat en de 4 gemeenten Voorne-Putten

- Gezocht: Bedrijven die meer willen delen over hun Mobiliteitsaanpak 
(carpoolen, thuiswerken, e-bikes, bedrijfsvervoer, analyses personeel). 

- Tegenprestatie: gratis exposure via 8 gebiedspartners en straks via nieuw 
Mobilteitsplatform. Kan via FILM / FOTO / INTERVIEW / …
Uiteraard alles in nauw overleg; passend bij uw wensen en uw bedrijf.
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Vragen
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Mobiliteitsmakelaar Haven 

& Toolkit

Maaike Adriaens

maaike.adriaens@rhdhv.com

06-53607565

Mobiliteitsplatform

Lilian Jongkind

lilian@roffacommunicatie.nl 

06 23 90 40 33

Mobiliteitsmakelaar Voorne 

Putten

Maureen van Leeuwen

info@verkeersonderneming.nl

06-13016682


