
ZO Bereikbaar zet zich in om Amsterdam 
Zuidoost aantrekkelijk en optimaal 
bereikbaar te maken voor iedereen. 
Dat doen we samen met werkgevers en 
publiekstrekkers uit de regio. Wanneer de 
groei van het autoverkeer op dit tempo 
door blijft gaan komt de bereikbaarheid 
van Zuidoost nog meer onder druk te 
staan. Met drukbezochte kantoorlocaties, 
het grootste entertainmentcluster, de 
drukste publiekstrekkers en een van de 
grootste medische centra van Nederland. 
De komende jaren worden er 50.000 extra 
woningen gebouwd en komen er nog 33.000 
arbeidsplaatsen bij. Hoog tijd dus om het 
eigen mobiliteitsbeleid onder de loep te 
nemen. Daar helpt ZO Bereikbaar bij!

Direct inzicht met interactieve mobiliteitsscan
Waar jouw medewerkers wonen, bepaalt welke 
oplossing het beste bij jouw organisatie past. 
ZO Bereikbaar biedt de mogelijkheid om direct 
inzicht te krijgen in het woon-werkverkeer van jouw 
medewerkers met de mobiliteitsscan. Zo ontdek je het 
veranderpotentieel voor jouw organisatie: hoeveel 
mensen kunnen bijvoorbeeld reizen met OV of de fiets? 
Vervolgens kijken we samen waar de verbeterkansen 
liggen en hoe je kosten bespaart of CO2-uitstoot 
terugdringt.

Ondersteuning door mobiliteitsexperts
Je krijgt daarbij persoonlijke ondersteuning van 
onze ervaren mobiliteitsexperts. Zij weten welke 
ontwikkelingen en initiatieven in de buurt nog 
meer spelen en geven praktisch advies om woon-
werkverkeer te verslimmen en te verduurzamen. Ook 
zijn er al veel partijen met slimme oplossingen. Onze 
experts kunnen je in contact brengen met diverse 
marktpartijen. Bijvoorbeeld, als uit de mobiliteitsscan 
blijkt dat er in een organisatie veel potentie is voor de 
deelfiets, dan koppelen we je aan een marktpartij die 
verder helpt met de implementatie. 

De hoogste tijd voor een 
nieuw mobiliteitsbeleid

Zo helpt ZO Bereikbaar 

ZO Bereikbaar helpt werkgevers in Zuidoost met 
advies en oplossingen rondom flexibel werken en 
slim reizen.  

We geven snel inzicht in de mogelijkheden voor een duurzaam 
en flexibel mobiliteitsbeleid. Brengen je in contact met organisaties 
in de buurt. Geven vrijblijvend advies en ondersteuning met 
praktische oplossingen. Zetten speciale acties op in de omgeving. 
 
Samen houden we de regio bereikbaar en leefbaar! 

Maak kennis met onze mobiliteitsexperts!



Blijf op de hoogte van actualiteiten,
regelgeving en trends

Krijg advies van experts op het 
gebied van nieuwe mobiliteit en 

flexibele reisoplossingen

Vind samenwerkingen met andere 
organisaties

Deel jouw ervaring met je buren uit 
Zuidoost en leer van elkaar

Marc van der Seijs
06 36 32 48 49

Neem contact met ons op
Plan direct een afspraak met onze mobiliteitsexperts:

Daan Zegwaart
06 25 40 29 00

ZO Bereikbaar geeft werkgevers in Zuidoost 
snel inzicht in de mogelijkheden voor een 
duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid. Onze 
mobiliteitsexpert helpt jou daar bij met 
gericht en praktisch advies en oplossingen!  

ZO even bellen over de 
mogelijkheden voor 
jouw organisatie?

We richten ons op werkgevers en publiekstrekkers 
in Amsterdam Zuidoost. ZO Bereikbaar is een 
samenwerkingsverband van de gemeente 
Amsterdam, de Johan Cruijff ArenA, ING en Breikers. 

Meer informatie over ZO Bereikbaar

zobereikbaar.nl/zoevenbellen

We stimuleren flexibel 
werken en slim reizen 
naar Amsterdam 
Zuidoost.

‘‘

‘‘

Samen sta je sterk, ook in mobiliteit
Wanneer je mobiliteit in jouw portefeuille hebt is het 
prettig om met collega’s uit de buurt contact te leggen. 
We organiseren daar regelmatig bijeenkomsten voor. 
Zo leer je van elkaar, merk je wat het beste werkt en 
kun je ook samen de uitdaging oppakken om te werken 
aan betere bereikbaarheid voor Zuidoost. Grote kans 
dat er bij jou in de buurt een initiatief is waar je op 
aan kunt sluiten. ZO Bereikbaar bouwt aan een stevig 
lokaal netwerk van actieve en betrokken organisaties 
die samen verandering willen maken. 

 

Woon-werk mobiliteit rapportage
Heb je meer dan 100 werknemers in dienst, dan moet 
je zakelijke kilometers voor jouw werknemers bijhouden 
en rapporteren. Dit is een verplichte maatregel waarop 
wordt gehandhaafd. Onze experts helpen je met het 
opzetten van de administratie, keuze van softwarepakket 
en het inregelen van de alledaagse processen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte 
te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom deze 
maatregel. Via: zobereikbaar.nl/zoevenbellen

Let op: deze maatregel gaat in per 1 juli 2023.


