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BREIKERS
HELPT VERTRAGINGSVRIJ 
REIZEN TE REALISEREN!
Wilt u uw medewerkers zonder opstoppingen van en naar hun werk laten reizen? Streeft 
u naar vitale en tevreden medewerkers? Wilt u de kosten voor woon-werkreizen in uw 
organisatie verkleinen? U realiseert het door vertragingsvrij reizen te stimuleren. 
BREIKERS helpt u de ‘vastgeroeste’ reispatronen van uw medewerkers te doorbreken 
en daarmee uw organisatiedoelstellingen te behalen!

U kunt uw medewerkers veelal beter faciliteren om minder, anders of slimmer reizen.
Denk aan concrete oplossingen als reizen met het OV, de fiets of e-bike. Of aan 
thuiswerken en flexibel werken. Maar ook innovatievere oplossingen, zoals werken op 
een externe, slim gelegen locatie of de inzet van gamification kunnen medewerkers 
helpen om vertragingsvrij te laten reizen.
Sluit aan bij BREIKERS en ga de uitdaging aan om in 2020 uw medewerkers 
vertragingsvrij te laten reizen!
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VERTRAGINGSVRIJ 
2020
BREIKERS heeft de ambitie om alle medewerkers in de Metropoolregio 
Amsterdam in 2020 zonder vertraging van naar hun werk te laten reizen. 
Door aan te sluiten bij Vertragingsvrij 2020 maakt u deel uit van een netwerk van 
werkgevers die dezelfde uitdaging aangaan. In de BREIKERS- community kunt u 
werkgevers ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Tijdens BREIKERS-cafés doet 
u inspiratie op over alles wat u vanuit uw werkgeversrol zou kunnen doen aan 
vertragingsvrij reizen. 

Hoe gaat het in z’n werk?
U meldt zich via telefoon, e-mail of www.wijzijnbreikers.nl bij BREIKERS. De 
coach van BREIKERS neemt contact met u op. In een persoonlijk gesprek 
bespreekt u uw ambities en drijfveren. Samen met BREIKERS verkent u welke 
mogelijkheden u heeft om vertragingsvrij reizen te stimuleren en stippelt u een 
haalbare aanpak uit. 
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Voordelen voor werkgevers die meedoen aan Vertragingsvrij2020:

• een sparringpartner die helpt bij het realiseren van vertragingsvrij reizen
• op maat advies om te bepalen welke acties/maatregelen passen
• deelname aan BREIKERS-cafés en online-community



BREIKERS
ONLINE

Een online kennisplatform over vertragingsvrij reizen, voor en door werkgevers.
Hier vindt u praktische informatie rond specifieke thema’s op het gebied van 
mobiliteit en deelt u ervaringen met andere werkgevers. Uiteraard kunt u hier ook 
uw specifieke vragen stellen aan onze mobiliteitsadviseurs. Heeft u een 
parkeerprobleem of gaat uw bedrijf verhuizen, op het platform leest u hoe andere 
werkgevers daarmee omgaan. Wilt u het leasebeleid aanpassen of een 
mobiliteitsbudget voor uw medewerkers invoeren, dan discussieert u anderen op 
het platform over de voor- en nadelen.

Hoe gaat het in z’n werk?
U registreert zich via de website www.wijzijnbreikers.nl. BREIKERS stuurt u een 
uitnodiging, waarmee u gratis toegang krijgt tot het platform.

Voor informatie en ervaringen
van andere werkgevers
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Voorbeeld

Een ziekenhuis ondervond dat de druk op parkeerplekken voor bezoekers toenam, vanwege het 
(hoge) autogebruik van medewerkers. Mede geïnspireerd door praktijkvoorbeelden en tips van 
ervaringsdeskundigen op het online kennisplatform, ontwikkelt de organisatie een systeem voor 
betaald parkeren voor medewerkers, met differentiatie per dagdeel.



BREIKERS
ADVIES OP MAAT

Via een gratis advies op maat van ervaren mobiliteitsadviseurs krijgt u inzicht in 
de mogelijkheden en aanknopingspunten voor vertragingsvrij reizen. Op basis 
van een analyse van woon-werk afstanden van uw medewerkers, hun actuele 
reisgedrag en de bestaande regelingen en arbeidsvoorwaarden in uw 
organisatie, krijgt u tips en advies over hoe u uw (reiskosten)regelingen kunt 
inzetten om reisgedrag te beïnvloeden.

Hoe gaat het in z’n werk?
U meldt zich via telefoon, e-mail of www.wijzijnbreikers.nl voor een 
advies op maat. Een mobiliteitsadviseur neemt contact met u op voor een 
persoonlijk gesprek, waarin uw ambities en intrinsieke motivaties aan de orde 
komen. Een analyse van de huidige situatie in uw organisatie leidt tot een 
praktisch advies over het bevorderen van effectief reisgedrag. 
Het advies is gratis.

Voor inzicht in huidig reisgedrag
en een toegepast advies
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Voorbeeld

Een grote verzekeraar besloot tot verdergaande centralisering en bracht het aantal locaties terug 
naar drie. Met name voor het hoofdkantoor werd gevreesd dat dit besluit zou leiden tot een enorme 
toename van de parkeerdruk. Voor het ontwikkelen van nieuw beleid, vroeg de verzekeraar een 
advies op maat. Op basis van dit advies heeft de organisatie inzicht in de woon-werkafstand en het 
huidige reisgedrag van medewerkers en  daarmee de omvang van de verwachte problematiek. 
Resultaat: gerichte maatregelen waaronder een nieuwe -op de situatie toegesneden-
reiskostenregeling. Het advies op maat als basis voor vervolgacties. 



DOE MEE
VERTRAGINGSVRIJ 
2020!
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