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Scoor nu collectief
voordeel

Zomerkrant

Korting op BHVtrainingen

nieuw

Meld uw medewerkers
aan voor taalles op
Lage Weide

Parkmanagement Lage Weide
heeft een contract met TopTaal
afgesloten voor taallessen op
Lage Weide. Direct na de zomer
starten we met de taallessen.
De kosten zijn afhankelijk van
de intensiteit van de taalles en
het aantal deelnemers maar
liggen tussen de € 500 en
€ 1.000 per deelnemer, inclusief
intaketest en lesmateriaal.
Aanmelden van deelnemers of
meer weten? Mail naar
ellenvanwijk@lageweide.nl.

Voor ondernemers, directie, HR, en Facilitair management op Lage Weide

De Lage Weide Zomerkrant wordt u aangeboden door Parkmanagement Lage Weide met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Medprevent biedt standaard
korting op alle BHV-trainingen
voor organisaties op bedrijventerrein Lage Weide. De trainingen worden gehouden op
Lage Weide zelf. Zo worden de
onderlinge contacten tussen
bedrijven op Lage Weide ook
nog eens verstevigd en wordt
het bedrijventerrein nog veiliger. De korting geldt op álle
BHV-opleidingen voor zowel
beginners als herhalers.
Kijk op www.lageweide.nl naar
de voordeeltarieven, zoek op
trefwoord ‘Medprevent’.

Extra verzekeringsvoordeel

Tot 15%

premiekort
ing

Schoon, heel en veilig

Collectieve voordelen

Verduurzaming

Resultaten

Lage Weide bereikbaar

Frank van Essen en
Jos van Rooijen over Keurmerk Veilig Ondernemen.

Geef uw contactgegevens
door en wij houden u op de
hoogte van alle voordelen.

Interview met Bert Strijker
van EnergieCollectief
Utrechtse Bedrijven.

Een greep uit de feiten en
cijfers van onze activiteiten
in Q1 en Q2 van dit jaar.

Het woon-werkverkeer is
door de coronacrisis
drastisch veranderd.
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Rabobank en Interpolis bieden ondernemers, tot 15% korting op de verzekeringspremie.
Dit geldt voor de rubrieken Gebouwen, Bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad) en Bedrijfsstagnatie
van de Interpolis Bedrijven Compact Polis. Ook andere verzekeraars geven korting op vertoon van het
Lage Weide KVO-certificaat.

Kijk voor meer info op www.lageweide.nl, zoekwoord Interpolis

De eerste 1,5m BBQ op 9 juli 2020
van ILW wilt u niet missen!
Youri en Evert zijn er ook bij
De jaarlijkse ILW BBQ
gaat in principe door
met de gezelligheid
die u van ons gewend
bent. En met de vei
ligheid die deze tijd
van ons verlangt.

Eerste jaargang
nummer 1
juli 2020

Wat doen we dit jaar
anders?

• We volgen het nationale
Horeca coronaprotocol en de
adviezen van het RIVM.

0
2
0
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“Ik weet zeker
dat Lage Weide
dit aankan!”

Wat verandert er niet?

• We hebben weer twee topsprekers geboekt! Oud-international Youri Mulder en
sportverslaggever Evert ten
Napel geven hun visie op het
komende voetbalseizoen.
Met humor, kennis van
zaken en volop ruimte voor
vragen van ondernemers.
• Het wordt gezellig, met
lekker eten en volop ruimte
om met collega ondernemers
kennis te maken of bij te
praten. 

Aanmelden via:
https://ilwbbq.eventbrite.nl
is gratis, maar vanwege de
zaalindeling wel verplicht.
Zonder inschrijving, kunt
u niet meedoen.
De inschrijving sluit op
zondag 5 juli.

Mis niks op
Lage Weide
Geef nu uw e-mail
adres door

Wij helpen
ondernemers verder
Interview met
Josien van Breda

Mail “nieuwsbrief” naar
info@lageweide.nl
Dan krijgt u van ons een maandelijkse e-mail update en
de volgende Lage Weide krant in uw mailbox. Gratis. Want
het parkmanagement van Lage Weide wordt betaald uit het
Ondernemersfonds en subsidie van de Europese Unie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Onze activiteiten worden
mede mogelijk gemaakt
dankzij subsidie van de
Europese Unie - Europees
Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO)

“Hoewel corona er echt inhakt
bij veel bedrijven, weet ik zeker
dat Lage Weide dit aankan.
Ik zie zoveel veerkracht om
me heen. En als wij daar een
steentje aan kunnen bijdragen,
dan zullen we dat altijd doen.”

Aan het woord is Josien van
Breda, directeur van Parkmanagement Lage Weide.
Van Breda: “Team Parkmanagement zet zich in om het
vestigingsklimaat op Lage
Weide te verbeteren. Dat doen
we aan de hand van ons ABC:
Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid
en Community.”
Van Breda wijst in dit kader
onder meer op het aanbod
van Nederlandse taalles: “Hier
hadden meerdere bedrijven
behoefte aan. Daarom hebben
wij taalaanbieders vergeleken,
subsidiemogelijkheden onderzocht en een locatie geregeld.
Hiermee hebben we bedrijven
veel werk uit handen genomen

en doordat je het met zijn allen
doet, kan het goedkoper.”
Bereikbaarheid is ontzettend
belangrijk en gaat hand in
hand met werkgelegenheid.
“Daarom hebben we een uitgebreid verkeersonderzoek laten
doen en lobbyen we intensief
bij gemeente en provincie,”
aldus Van Breda. “Het belangrijkste voor ons is dat de
fietsroutes veiliger en sneller
worden.”
Community is ook iets waar
Van Breda verder aan wil bouwen. “Met netwerkevenementen, maar vooral door te helpen
bij concrete samenwerking
tussen bedrijven!”
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Schoon, heel
en veilig
dankzij KVO

Lage Weide Zomerkrant
Eerste jaargang nummer 1 | juli 2020

3

Lage Weide Zomerkrant
Eerste jaargang nummer 1 | juli 2020

De corona
website Top 10
Ook de komende maanden is de kans
groot dat maatregelen worden genomen
of juist versoepeld in het kader van de
coronacrisis. Daarom speciaal voor onder
nemers op Lage Weide: een overzicht van
de tien beste en populairste websites met
actuele coronaberichten.

Schade en overlast kan de bedrijfsvoering
behoorlijk in de weg zitten. Daarom beschikt
bedrijventerrein Lage Weide over het Keur
merk Veilig Ondernemen.
Interview met
Frank van Essen en
Jos van Rooijen

Beveiliging

Lage Weide heeft een uitgebreid beveiligingssysteem met
een groot netwerk van kabels,
masten en camera’s. U-safe
is hiervoor verantwoordelijk.
Tien bedrijventerreinen in
Utrecht zijn bij U-safe aangesloten, wat volgens kwaliteitsbewaker Frank van Essen heeft
gezorgd voor minder inbraken
en meer veiligheid. “We hebben
laatst nog een stel dieven op
heterdaad betrapt en in het
voorjaar konden we een fikse
brand bij een pand op Lage
Weide voorkomen. Dat scheelde een hoop ellende!”

Samen sterk

Het Keurmerk Veilig Ondernemen werkt het best als
iedereen samenwerkt. Politie,
Gemeente, brandweer, beveiligingsbedrijven en ondernemers hebben de handen
ineengeslagen met Parkmanagement Lage Weide als
coördinator. Jos van Rooijen
voorzitter van de ILW: “We
hebben gezamenlijk afspraken
gemaakt om overlast, crimi-

U kent ILW ongetwijfeld. De Industrievereniging Lage Weide
is inmiddels 54 lentes jong en
organiseert voor haar ruim 150
leden regelmatig exclusieve
bijeenkomsten, zoals het directeuren diner op 4 november.
De ILW stond aan de wieg van:
• ECUB: energiebesparing en
verduurzaming
• KVO: collectieve camera
bewaking en beveiliging.
• Parkmanagement Lage
Weide: verbetering van het
ondernemersklimaat.

naliteit en onderhoud aan te
pakken. De veiligheidsproblemen zijn in kaart gebracht, er
worden concrete oplossingen
gezocht en maatregelen genomen.” Van Essen vult aan: “Met
maatregelen zoals (overval-)
preventietrainingen, betere
openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen we samen voor een
schoon, goed onderhouden en
veiliger omgeving.”
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“Binnen drie dagen
is het opgelost!”

Meehelpen

Ziet u bijvoorbeeld een losse
stoeptegel of een scheefstaand
verkeersbord? Doe dan hetzelfde als Jos van Rooijen: “Ik
doe m’n raampje open, maak
een foto van het verkeersbord
met mijn smartphone en maak
direct een melding in de Slim
Melden app of de Buiten Beter
app van de gemeente. Binnen
tien minuten is er een reactie
en vaak is het binnen drie
dagen opgelost!”

De stichting Parkmanagement
Lage Weide zet zich vooral in
op de thema’s Arbeidsmarkt,
Bereikbaarheid en Community.

3
4
Mede dankzij
cameratoezicht
in 2020:

Voor een prettig
vestigingsklimaat op bedrijventerrein Lage Weide:
schoon, heel (schadevrij)
en veilig. Zo kunnen u en
uw werknemers met een
gerust hart naar het werk.

Parkmanagement is een
manier om de kwaliteit van
bedrijventerreinen zoals Lage
Weide in stand te houden of
te verbeteren. Zo bevorderen
we het in stand blijven van
de kwaliteit van de openbare
ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed.
Ook maakt gezamenlijk beheer
kostenbesparing mogelijk.

2

Januari
Januari
April
Mei

Nieuwe
website
gelanceerd

De verschillen
op een rijtje

ILW

Achterban

150+ leden

Alle ondernemers op Lage
Weide

Financiering

€ 250,- per jaar

Betaald door OndernemersFonds Utrecht en EFRO

Op de vernieuwde website

Vraagbaak & meer ruimte
om te ondernemen

kunt u nu terecht voor:

Voordelen

Exclusief netwerk op
Directieniveau, invloed op
beleid

Parkmanagement
Lage Weide

Autobrand op tijd gesignaleerd
Voertuig identificatie bij bedrijfsinbraak
Vrachtauto aangehouden na aanrijding
Vier inbrekers op heterdaad betrapt

www.lageweide.nl

• Het allerlaatste ondernemersnieuws

Rechtsvorm

Vereniging

Stichting

• De Parkmanagement Lage Weide Helpdesk

Te doen

Word lid, stuur een mail
naar info@lageweide.nl!

Meld u aan voor de e-mail
updates, stuur een mail
naar info@lageweide.nl!

• Kortingen en voordeelacties

voor ondernemers
• Sterke verhalen van collega-ondernemers
• Gratis deelname aan evenementen

5

kvk.nl/corona/ met onder
meer een regelingencheck,
veelgestelde vragen
en inspirerende
ondernemersinitiatieven.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/
ondernemers-en-bedrijven
veelgestelde vragen van
ondernemers en bedrijven over
het coronavirus.
utrecht.nl/bestuur-enorganisatie/coronavirus/
ondernemers-en-coronavirus/
inclusief financiële hulp door de
gemeente.
economicboardutrecht.nl/
corona
portaal voor ondernemers
ondersteuning, van advies tot
crisismanagement.
linkedin.com/groups/8920644/
exclusieve besloten groep voor
ondernemers op Lage Weide.

6

rivm.nl/coronavirus-covid-19
geen hoaxes, maar de officiële
website van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en
Milieu.

7

provincie-utrecht.nl/corona
maatregelen van de Provincie
Utrecht op een rij.

8

mijncoronaprotocol.nl
alle protocollen in één
overzicht.

9

deondernemer.nl/corona
nieuwtjes en actualiteiten.

10

lageweide.nl/nieuws/
relevante berichten geselecteerd voor ondernemers op
Lage Weide.

4

g
e
w
ker

5

De Uitagenda is
omgetoverd tot
een Thuisagenda
op www.uitagendautrecht.nl.
Ook geschikt voor vrijetijdsbesteding met uw collega’s.
Boordevol inspiratie!

Lek

in eigen
omgeving
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Hoe komt u de zomer door als u naast uw werk
ook nog vrije tijd hebt die u met uw collega’s of
anderen wilt delen? Zeven zonnige tips!

1

Elke zaterdag en
zondag organiseert Carlton
President een
Mediterranean Drive Thru.
Geniet tijdens uw ritje van een
lekkere, zomerse mocktail en
Mediterrane muziek. En ondertussen wordt uw voorruit ook
nog eens gewassen.

2

Bij Vineyard food &
drinks bent u aan
het juiste adres als
het gaat om het afhalen
van de lekkerste broodjes,
pizza’s, hamburgers en andere
gerechten. Om thuis op te
warmen of om warm mee te
nemen.

6

3

Ga Geocachen!
Zoek maar eens op
www.geocaching.com
naar Park & Cache II. En in de
omgeving zijn er nog tientallen
andere GPS-schatten verstopt.

4

Pak de fiets, volg
bijvoorbeeld de
Vechtsnoerbuitenplaatsen fietsroute
tussen Loenen en
Oud Zuylen. Meer info op
www.routeyou.com, met
tientallen routes in de buurt.

Als alles goed gaat,
mag u (natuurlijk
binnen de geldende
coronaregels, dus
houd gepaste afstand!)
nu weer naar de bioscoop, het
museum, restaurants en andere plekken van vermaak. Via
www.bezoek-utrecht.nl vindt
u de actuele openingstijden en
kunt u tickets reserveren.
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“Er is nu een aantal dingen
wezenlijk veranderd.
Laten we de goede dingen
daarvan behouden.”

7

De Kartfabrique is
sinds 1 juni weer
open. Ga lekker
karten, lasergamen
of Prison Island spelen, start op
www.kartfabrique.nl.

Collectieve voordelen
Honderden euro’s besparen op verzekeringspremies

Koolstofarme
economie
stimuleren

gratis

E-mail updates
Taallessen starten direct na de zomer
Online besloten groep op LinkedIn

gratis

Kortingscode voor BHV trainingen
Blog over uw bedrijf en foto’s
Geef uw contactgegevens
aan ons door en wij houden u
op de hoogte van alle voordelen!

gratis
stuur een ma
il
naar
info@lagewe
ide.nl

Lees meer op www.lageweide.nl

“We ontzorgen de ondernemer en
bieden een duidelijk stappenplan.
Door collectief producten en
diensten in te kopen, kunnen
we daarnaast aantrekkelijke
prijzen aanbieden voor tal van
zaken. Daardoor wordt het
interessant voor bedrijven om
te verduurzamen.” Bedrijven op
bedrijventerreinen, zoals Lage
Weide, kunnen lid worden van
ECUB en krijgen dan o.a. een
uitgebreide energiescan en alle
hulp bij het laten uitvoeren van
duurzame maatregelen voor zowel
gebouwen als in de mobiliteit.

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven,
oftewel ECUB, is een organisatie die zich
inzet voor de verduurzaming van bedrijven
terreinen. ECUB helpt ondernemers door
verduurzaming simpel, bereikbaar en
uitvoerbaar te maken.
Interview met
Bert Strijker

ECUB is volgens directeur Bert
Strijker een collectief voor en
door ondernemers.

Kennisdelen

Normaliter organiseert ECUB
veel bijeenkomsten om ondernemers te informeren en
ondersteunen, zoals ECUB on

Tour, inspiratiebijeenkomsten
en werksessies. De bijeenkomsten in februari en maart
konden gelukkig nog gewoon
doorgaan en waren zeer succesvol. Helaas gooiden de coronamaatregelen roet in het eten
voor de organisatie van nieuwe
bijeenkomsten. Daarom is
ECUB bezig om haar bijeenkomsten voorlopig anders in
te richten en in te spelen op de
informatiebehoefte die er juist

nu is bij ondernemers. Zo werd
op 23 juni een webinar over
waterstof georganiseerd.

Grootschalige projecten
op Lage Weide

Sinds de coronamaatregelen
zijn ingegaan zit ECUB zeker
niet stil. Integendeel; we zijn
druk met de voorbereiding van
twee grootschalige innovatieve
projecten. Een om de koolstof
arme economie op Lage Weide
te stimuleren. En een ander
project waarbij opwek, opslag
en verbruik van energie, slim
laden en dynamische prijzen
worden gecombineerd.
Daarnaast werkt ECUB aan
een update van het ‘Handboek
Aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen’ in

opdracht van RVO (Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland).
Want de succesvolle aanpak
van ECUB op Lage Weide kan
ook elders in het land gebruikt
worden. RVO zal het gedachtegoed in deze update van het
handboek landelijk verspreiden. Hierdoor zal de succesvolle aanpak op Lage Weide nog
meer bekendheid krijgen.

Zet duurzaamheid in de
startblokken

Tip voor alle ondernemers
op Lage Weide: gebruik deze
tijd om na te denken over
duurzaamheid en kijk naar
wat kan en wat mogelijk is.
Minder reizen en meer fietsen/
wandelen zorgt voor minder vervuiling en gezondere

medewerkers. Strijker: “Laten
we dat vasthouden. Zorg dat
u voorbereid bent voor als u
straks weer helemaal draait
door nu al offertes aan te vragen. Dan heeft u duurzaamheid
al in de startblokken staan.
ECUB kan u hiermee helpen
en volledig ontzorgen. Neem
contact op via info@ecub.nl of
06-20735360.” 

Noot: Het lidmaatschap
van ECUB kost 350 euro
per jaar. Nadat u lid bent
geworden kunt u direct
profiteren van alle voordelen van ECUB. Kijk op
www.ecub.nl voor meer
informatie of neem contact
op via info@ecub.nl.
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Save the date: 4 november 2020

Sporenonderzoek op Lage Weide

Word lid van ILW voor exclusieve directeurendiners. Een goed gesprek
tijdens een diner op niveau met een special guest. Als u nu lid wordt
van de Industrievereniging Lage Weide (ILW) krijgt u daarvoor een
persoonlijke uitnodiging!
Want op woensdag 4 november vindt het eerste
exclusieve diner plaats voor directeuren en bestuurders van bedrijven die lid zijn van de ILW.
Meld u aan via irisvandenheuvel@lageweide.nl,
dan regelt Iris de rest.

Met hoesjes om de schoenen en witte wegwerpoveralls aan, lopen de mannen voorzichtig door het
verlaten huis. Ze nemen met een speciaal soort ‘tape’ kleefmonsters op verschillende plekken en
zorgen ervoor dat de monsters zorgvuldig in dubbele zakjes worden ingepakt. Als ze klaar zijn, doen
ze hun overalls en schoenhoezen uit, gaan douchen en doen weer hun gewone kleren aan. De pakken die ze tijdens hun werk aan hadden, worden vernietigd.

Tijdens de diners kunt u directieleden verwachten van ondernemingen zoals
Baxter, PepsiCo, Rabobank, DHL, Eneco, Stiho,
Suez, Hema, UTS Van der Lee, Knauf en WE
Fashion. Kijk voor een volledig overzicht op
www.lageweide.nl. 

Hier werkt Amos Milieutechniek. Niet om misdadigers op te sporen, maar om de gezondheid van
Nederlanders te bewaken. Want Amos is een milieutechnisch adviesbureau en in bovengenoemd
geval zijn ze op zoek naar asbestdeeltjes. Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar
zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kunnen er na lange tijd nare ziektes ontstaan, zoals longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker. Daarom is het van levensbelang om te
weten of in een gebouw asbest is verwerkt.

Parkmanagement Lage Weide Q1 en Q2 in feiten & cijfers
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Taallessen, BHV-trainingen en
verzekeringsvoordeel geregeld
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www.vacatureslageweide.nl
gelanceerd
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Als 1e bedrijventerrein van Nederland
studie + actieplan gepubliceerd over
verkeer(sveiligheid).
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Tot voor kort stimuleerden
werkgevers op bedrijventerrein

300 hun personeel
Lage Weide
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4 arrestaties na inbraken
op Lage Weide

Europese Unie

300 ondernemers gesproken

60 bedrijven aangesloten
bij het P&O-netwerk

Bereikbaarheid
115

8 60

90

115 90

3

8

2.483 kaarten, kranten
en brieven gepost

115

3

300

115
2.483

60

60
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90 nieuwe leden Linkedingroep

300

300

4

2.483

Demkabrug op nr. 3 van de
Gemeentelijke prioriteitenlijst

34!!

4

3
2 Corona webinars
georganiseerd

4
KVO certificaat
met 3 jaar verlengd

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de Europese Unie - Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Wilt u meer weten? Stuur een mail naar info@lageweide.nl

3

3

coronacrisis. Want in de huidige
1,5-metereconomie houdt het
OV maar een kwart van de
reizigers over. Daarom wil de

300
stichting Parkmanagement Lage

3

3

Weide met een actiepakket het

4stimuleren. Daarvoor
4 is wel de
gebruik van de fiets nog meer

medewerking van de Gemeente
en Provincie Utrecht nodig.

4

4

Wilt u ook zo’n blog
met unieke foto op
de nieuwe website?
Dat kan. Meld u via
info@lageweide.nl

300

300

2.483
2.483
90 8.550
8.550

8.550
90
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300

2.483

300

Sterker: een asbestinventarisatie is verplicht voor alle gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd en
waarvoor verbouwplannen zijn. Ook als u uw woning of bedrijf wilt verduurzamen is het verstandig
te controleren op asbest. Het kan namelijk verwerkt zitten in kit, gevelbeplating, vloerbedekking,
CV-onderdelen, enzovoorts. Dus gaat u bijvoorbeeld dubbel glas plaatsen? Pas dan op voor de oude
kitranden die kunnen loskomen!
Mocht er ook een bodemonderzoek of milieukundige begeleiding nodig zijn, dan kan Amos Milieutechniek u ook van dienst zijn. Door jarenlange kennis en ervaring zorgt de afdeling Bodemonderzoek van Amos Milieutechniek ervoor dat dit in goede handen is.
Dankzij het onderzoek van Amos wordt het mogelijk risico’s weg te nemen en weer een kinderspeelplaats, bedrijfshal of ander bouwwerk te plaatsen zonder asbestgevaar voor de volksgezondheid. Ook
op die manier zorgen we samen voor gezond stedelijk leven in Utrecht.
Wilt u weten wat Amos nog meer doet? Neem dan een kijkje op www.amos.nl.

Lage Weide bereikbaar in
300anderhalvemetereconomie
300

2.483

Binnen een half uurtje

Het woon-werkverkeer is door
de coronacrisis drastisch
veranderd. Na de periode
waarin Nederlanders massaal thuis moesten werken,
wordt nu – met inachtneming
van de 1,5 meter regels – de
economie zo goed mogelijk
op gang gebracht. Ook op
bedrijventerrein Lage Weide.
Maar daardoor komt wel een
aantal knelpunten aan het

licht. Vervoer via trein en bus
is tot een minimum beperkt
en de fietsverbindingen met
Lage Weide zijn onder de maat.
En dat terwijl de helft van de
verkeersdeelnemers op het
bedrijventerrein binnen een
half uurtje fietsen van Lage
Weide woont. Bovendien is
fietsen volgens deskundigen
de meest gezonde en veilige
manier van woon-werkverkeer
in coronatijd. Daarom pleiten
de ondernemers op Lage Weide
voor drie snelle verbeteracties
voor fietsers.

veiligheidsprobleem. En actie
drie is voor de Provincie en
Gemeente Utrecht samen: in
het routenetwerk voor fietsers
ontbreken enkele belangrijke
schakels. Haal deze belemmeringen zo snel mogelijk weg!”
Van Breda wijst in dit kader
op een recent onderzoek van
de Antea Groep, waarin acht
concrete ‘missing links’ zijn
benoemd. Van de veel te smalle
Demkabrug tot ontbrekende
fietsvoorzieningen op de Niels
Bohrweg.

Brug te smal

Van Breda is voorzichtig optimistisch over de uitvoering
van haar top 3: “We hebben
hierover goed overleg met
de betrokken wethouders en
gedeputeerden. En de bedrijven op Lage Weide doen ook
echt hun best om aanpassingen te doen, waardoor hun
medewerkers veilig en gezond
kunnen reizen. Personeel
werkt zoveel mogelijk thuis en
in de bedrijfspanden zelf zijn
allerlei veiligheidsmaatregelen
genomen. Maar tijdens een
webinar in mei bleek, dat veel
werkgevers zich grote zorgen
maken over het woon-werkverkeer. En dat kan ik me heel
goed voorstellen.” 

Volgens Josien van Breda,
directeur van de stichting
Parkmanagement Lage Weide,
moeten werkgevers en wegbeheerders op korte termijn
drie dingen doen: “Om te
beginnen: werkgevers kunnen
het fietsgebruik stimuleren
in hun arbeidsvoorwaarden.
Bijvoorbeeld door een passende reisvergoeding te geven
voor fietsers. Uitzendbureaus
zouden hetzelfde moeten doen
voor de uitzendkrachten. Dat
gebeurt inmiddels regelmatig.
Actie twee: Gemeente, zorg
voor goed verlichte fietspaden. Anders hebben we in het
komend najaar echt een groot

Actieplan

Coronaproof
naar uw werk reizen
Als goed werkgever treft u zo lang als
er nog geen echte oplossing is – een
vaccin bijvoorbeeld – maatregelen om
uw medewerkers zo min mogelijk bloot
te stellen aan het coronavirus.
Uw kantoor laat u regelmatig schoonmaken, u kijkt
kritisch naar grote bijeenkomsten en u geeft instructie
over hygiëne en het inmiddels bekende niezen in de
elleboog. Maar wat doet u met het infectiegevaar tijdens
de woon-werkritten en zakelijke reizen van uw mede
werkers?
aan evenementen

Op de vernieuwpaar suggesties:
deEen
website
• Blijf ruimte geven voor thuiswerken. Minder woon-werk
www.lageweiverkeer is minder risico.
• Stimuleer het gebruik van fietsen en e-bikes. De meest
de.nl
gezonde vorm van reizen.
•
Biedualternatieven
kunt
nu te- voor reizen met de bus of 2e klasse
treinen. Is reizen met de 1e klasse of taxi een optie?
recht
• Plan voor:
fysieke vergaderingen tussen 10:30 en 15:00 uur.
Vermijd de spits, zeker in het OV.

• Het
allerlaatste
• Laat
personeel met on
eigen auto reizen i.p.v. het busje van
de zaak.
dernemersnieuws
Op Lageweide.nl
staan nog veel meer tips en een uitleg
• De
Parkmanage
over
de
gratis
Goedopweg
ment Lage Weide mobiliteitsscan.
Helpdesk voor
Kijk ook op webinarlageweide.nl
ondernemers

• Kortingen en voor
deelacties
• Sterke verhalen
van collega onder
nemers
• Gratis deelname

