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Wij zijn BREIKERS.
Een netwerk voor en door organisaties die gaan
voor een schoon en vertragingsvrij 2020. Mede
mogelijk gemaakt door werkgeversorganisaties
ORAM en VNO-NCW Metropool Amsterdam.

Serieus werk van duurzame mobiliteit
Organisaties in het BREIKERS netwerk
maken serieus werk van duurzame
mobiliteit. Om de bereikbaarheid van
hun kantoorlocatie te verbeteren,
parkeerproblemen op te lossen,
CO2-uitstoot te verlagen, kosten te
besparen maar ook om aantrekkelijk(er) te zijn als werkgever.

Sparren met collega’s
Werk maken van schoon en vertragingsvrij reizen betekent keuzes maken:
welke oplossingen zijn beschikbaar?
Welke (collectieve) maatregelen zijn
voor onze organisatie interessant? Met
welke kosten moeten we rekening houden? En hoe verleiden we medewerkers
tot duurzamer reisgedrag?

Twee werkweken per jaar in de file
Nú al staan werkenden in de
Metropoolregio Amsterdam (MRA)
gemiddeld twee werkweken per jaar
in de file. Mede door de wegwerkzaamheden en de grootschalige woningbouw
neemt de drukte op de wegen in de
Amsterdamse regio de komende jaren
met nog eens 40% toe. Door het
stimuleren van flexibel werken,
flexibel reizen of alternatieven als de
fiets, e-bike of het OV bieden de aangesloten organisaties hun medewerkers
een schone en vertragingsvrije reis
van en naar hun werk.

Het BREIKERS netwerk helpt je de
juiste keuzes te maken. Via BREIKERS
wissel je relevante kennis en ervaring
uit met andere organisaties in de
Metropoolregio Amsterdam.
Daarnaast kun je via je persoonlijke
BREIKERS Coach gebruikmaken van
(kosteloos) advies op maat.
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MEEDOEN AAN BREIKERS
Inspiratie, informatie en advies
BREIKERS biedt organisaties met 50 of
meer werknemers in de hele Metropoolregio Amsterdam – dus ook in Almere
of Hilversum – de uitzonderlijke gelegenheid om kosteloos werk te maken
van een schoon en vertragingsvrij 2020.
En dat binnen een netwerk van pro
fessionals op het gebied van HR, Facility
Management en duurzaamheid.
BREIKERS Coach
Je kunt een beroep doen op je persoonlijke BREIKERS Coach. Voor hulp
bij het ontwikkelen van een eigentijds
mobiliteitsbeleid, maar ook voor inzicht
in het bespaarpotentieel op mobiliteit
en informatie over de verschillende
initiatieven die mogelijk interessant zijn
voor jouw organisatie. Jouw coach helpt
je op weg met concrete voorstellen om
medewerkers vertragingsvrij en duurzaam te laten reizen.
Online netwerk
Via BREIKERS heb je ook toegang tot
een online netwerk waar je collega
werkgevers direct benadert en 1-op-1
kennis en ervaringen kunt uitwisselen.

BREIKERS Cafés
Als deelnemer van BREIKERS doe je
inspiratie op tijdens de BREIKERS
Cafés op locatie bij organisaties in de
Metropoolregio Amsterdam. Je hoort
hoe collega professionals omgaan met
soortgelijke vragen en situaties waar
jij voor staat. Onder het genot van een
hapje en een drankje en onder leiding
van BNR-presentator Meindert Schut.
Themabijeenkomsten
Samen met een select aantal organi
saties verken je één specifiek thema.
Van flexibel reizen en parkeren tot
elektrisch vervoer of de fiscale
aspecten van het mobiliteitsbeleid.
Breed vertegenwoordigd in de MRA
BREIKERS staat niet alleen. Inmiddels
hebben we meer dan 200 deelnemers.
We vertegenwoordigen het bedrijfsleven
en de regionale (overheids)programma’s
rond Slimme en Duurzame Mobiliteit.
Dat doen we in nauwe samenwerking
met het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, de provincie NoordHolland, de Vervoerregio Amsterdam
en de steden in de Metropoolregio
Amsterdam.
Voor meer informatie, zie
www.wijzijnbreikers.nl of neem contact
op via info@wijzijnbreikers.nl.

wijzijnbreikers.nl
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Al ruim 200 toonaangevende
organisaties doen mee, waaronder:

DOE MEE!

ABN AMRO Bank N.V., Accenture, ALD, AMC, Antoni
van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Artemis Amsterdam BV,
Arup, ATOS, Atradius, Balance, Belastingdienst, BovenIJ

BREIKERS. Voor een schoon en
vertragingsvrij 2020.

Ziekenhuis, Brunel, DELL, Delta Lloyd (NN), DSE, Expereo,
FD Mediagroep B.V., Havenbedrijf Amsterdam, Houthoff
Buruma, IBM Nederland NV, ICS, IDA Foundation, ING,
Kantar TNS, KWF, Microsoft, Nationale Postcodeloterij,
NCOI, OLVG Oost, ORAM, Orange, Politie Amsterdam,
Pricewise, pwc, RAI, Rode Kruis Ziekenhuis, SADC,
Sanquin, Science Park, Scotch&Soda, Sonneborn
Refined Products B.V., Stern, Stryker European
Operations, TBI Holdings, Transdev, Truckland
Noord-Holland B.V., Universiteit van Amsterdam,
VIMN (Viacom), VodafoneZiggo, VU Medisch
Centrum, Wilo, Witteveen+Bos.

Meer informatie
www.wijzijnbreikers.nl
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