
Het supportersnetwerk 
van

Ben jij verantwoordelijk voor mobiliteit binnen 
jouw organisatie? Sluit je net als de Johan 
Cruijff ArenA en Banijay Benelux aan bij het 
supportersnetwerk van ZO Bereikbaar. 

Ons supportersnetwerk brengt bedrijven uit 
de regio met dezelfde ambitie samen. Samen kom 
je tot meer inspiratie en motivatie om medewerkers 
te activeren om duurzamer te reizen. Zo houden 
we Amsterdam Zuidoost samen aantrekkelijk 
en bereikbaar voor iedereen.

Sluit je kosteloos 
aan bij het 
supportersnetwerk 
van ZO Bereikbaar

De voordelen voor 
jou als supporter 

Door deel te nemen aan onze activiteiten 
bouw je aan een waardevol netwerk 
waarbij kennisdeling centraal staat. We 
organiseren diverse netwerkevenementen 
en expertsessies. Ook krijg je begeleiding 
van experts voor een toekomstbestendig 
mobiliteitsbeleid.

Blijf op de hoogte van actualiteiten, 
regelgeving en trends

Vind samenwerkingen met andere 
organisaties

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

Krijg advies van experts op het 
gebied van nieuwe mobiliteit en 

flexibele reisoplossingen



Banijay Benelux 
“Banijay staat het aan het begin van de 
samenwerking met de mobiliteitsexperts 
van ZO Bereikbaar. We willen ons bedrijf 
goed bereikbaar houden voor onze 
medewerkers en daarom een mobiliteitsplan 
op maat maken. Samen met ZO Bereikbaar 
kijken we hoe het anders kan. Maar 
daarvoor moeten we eerst de inzichten 
krijgen. En die hopen we te krijgen met de 
mobiliteitsscan van ZO Bereikbaar.”

Sjaak Vreeburg, Manager Resources bij 
Banijay Benelux

Johan Cruijff ArenA
“Bij de Johan Cruijff ArenA vinden we het onze 
verplichting om de wereld én deze regio net een 
beetje mooier achter te laten. We willen daarom 
duurzame mobiliteit onder onze medewerkers 
nog meer stimuleren. De mobiliteitsexperts 
van ZO Bereikbaar hebben ons geholpen om 
ons mobiliteitsbeleid te herzien en pilots op 
te starten. Zo heeft de Johan Cruijff ArenA 
inmiddels een thuiswerkbeleid, een fietsplan en 
geven we ook een volledige vergoeding van de 
NS business card. Ook zijn we al diverse pilots 
gestart om duurzame mobiliteit te stimuleren, 
zoals deel e-bikes, deel elektrische auto’s en een 
mobiliteitsbudget/kaart. We blijven innoveren.”

Maurits van Hövell, Consultant Mobility & 
Environment bij de Johan Cruijff ArenA

Scan de QR-code of 
ga naar 
zobereikbaar.nl/ 
zoevenbellen 
en meld je aan. 

ZO Bereikbaar geeft 
werkgevers in Zuidoost 
vrijblijvend inzicht in de 
mogelijkheden voor een 
duurzaam en flexibel 
mobiliteitsbeleid. 
Gemeente Amsterdam, 
de Johan Cruijff ArenA, 
ING en Breikers bundelen 
hun krachten in het 
programma ZO Bereikbaar. 


