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INHOUD NIEUWSBRIEF
Anders reizen voor schonere omgeving »
Leasen e-bikes steeds meer in trek »
Het Nieuwe Werken en parkeren »
Verminder het autogebruik met deelauto’s »
Van stadsfiets tot speedpedelec »
Apps ondersteunen het flexwerken »
Bewezen effectief in terugdringen files »

ANDERS REIZEN VOOR
SCHONERE OMGEVING
50 medewerkers van Astellas Pharma Europe
ontvingen een mobiliteitskaart om met het OV te
reizen en een OV-fiets te huren. Een succesvolle
pilot; enthousiaste medewerkers en in totaal
75.000 OV-kilometers.

lees meer
.

LEASEN E-BIKES STEEDS
MEER IN TREK
Leasebedrijven en fietsproducenten verwachten
een grote groei in het leasen van elektrische
fietsen. Vooral als fiscale hobbels worden
weggenomen. De toename komt niet alleen

lees meer

omdat fietsen duurzaam is, maar ook omdat het
veel goedkoper is dan het leasen van een auto.

.

HET NIEUWE WERKEN EN
PARKEREN
Medewerkers willen vaak wel overgaan tot Het
Nieuwe Werken maar hun wens om ook te
kunnen parkeren op het werk, maakt vaak dat zij
toch eerder naar het werk komen. Hoe gaan

lees meer
.

convenantpartners hier mee om? Zijn er
oplossingen? Lees het verslag van de
verdiepingssessie hierover.

VERMINDER GEBRUIK MET
DEELAUTO’S
Door de inzet van deelauto’s binnen een
organisatie wordt het autogebruik verminderd.
Maar het is makkelijker om een neutrale auto te
laten delen, dan om de eigen leaseauto van

lees meer
.

medewerkers hiervoor in te zetten. Dat zijn twee
conclusies die voortkomen uit de
verdiepingssessie Zakelijk autodelen.

VAN STADSFIETS TOT
SPEEDPEDELEC
Niet alleen voor de levering, ook voor het
onderhoud van de fietsen en het leasen van
fietsen kunnen werkgevers terecht bij Hans
Struijk. Alles wordt geregeld vanuit één centraal
punt en via één contactpersoon. Facturatie vindt

lees meer

plaats in overleg, individueel of op maandbasis.

.

APPS ONDERSTEUNEN
HET FLEXWERKEN
De Office App voor op kantoor en de Public App
voor buiten kantoor. Beide apps hebben als doel
om tijd te besparen bij het vinden van een
werkplek en kennis te delen door het verbinden
van mensen, zowel online als offline.

lees meer
.

BEWEZEN EFFECTIEF IN
TERUGDRINGEN FILES
Doe mee met Het Low Car Diet, van 1 t/m 30
april 2016. Met highspeed e-bikes, elektrische
auto’s en meer openbaar vervoer gaan
deelnemers de strijd aan zoveel mogelijk
duurzame kilometers te maken. Het reisgedrag

lees meer

wordt inzichtelijk aan de hand van een dagboek.

.
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