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Samen naar een schone
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Onze kantoren en fabrieken, onze (vracht)auto’s en onze
machines stoten allemaal CO2 uit. Daardoor verandert ons
klimaat, en dat heeft grote gevolgen. Om daar iets tegen te
doen, moeten we nú samen in actie komen. Ook in de
Cleantech Regio.
De Cleantech Regio is ambitieus: we gaan voor energie
neutraal in 2030. Daarom zetten we in op de transitie van
fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame bronnen (zon, wind en aardwarmte). Maar ook op
nieuwe manieren van werken en reizen. Als werkgever kunt u
hieraan meewerken én meeprofiteren van de opbrengsten.
Sluit u aan bij de Clean(tech) Mobility Community!

Ambities van de Cleantech Regio
De Cleantech Regio zet de komende jaren in op twee pijlers: energietransitie en
circulaire economie. Daarvoor investeren we onder meer in innovatiekracht en in
slimme en schone mobiliteit. Maar ook in het binnenhalen en vasthouden van top
talent en het versterken van onze fijne leefomgeving en goede vestigingsklimaat.
Alles gericht op de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.

De eerste mijlpalen willen we al in 2023 realiseren:
1.	Met 25% minder CO2-uitstoot zijn we de meest duurzame regio in Nederland.
2.	We zijn de meest circulaire regio van Europa.
3.	Jaarlijks verwelkomen we minimaal 100 start-ups/nieuwe businesscases.
4.	Iedere werkgever heeft de medewerkers die nodig zijn.
5.	Ons vervoer is snel, slim en schoon.
6.	Duurzame energie-opwekkers worden ingepast in ons mooie landschap.
7.	In de landelijke top 5 zijn we dé vestigingsregio voor bedrijven en talenten.

We bundelen onze krachten
De ambities voor 2030 kunnen niet
gerealiseerd worden zonder de inzet van werk
gevers en werknemers. Er is samenwerking
nodig over organisatiegrenzen heen.
En een meerjarenaanpak waarin ondernemers,
onderzoekers en overheid gezamenlijk
optrekken. Door onze krachten te bundelen,
kunnen we meer betekenen met meer
resultaat. Vandaar deze verklaring en
onze regionale ambitie.

Werkgevers kunnen samen een belangrijke bijdrage
leveren om uitstoot te verminderen. Ongeveer de helft
van alle autokilometers worden bepaald óf betaald
door werkgevers.

De noodzaak en urgentie zijn duidelijk. Daarom moeten we nu in beweging komen
en grote stappen zetten. Niets doen is geen optie meer. De voordelen zijn evident:

betere bereikbaarheid
verduurzamen van mobiliteit
overstap naar slimmer reizen

verbeteren leefomgeving, vitaliteit en gezondheid

‘In onze dienstverlening speelt duurzaamheid
een grote rol. Practice what you preach
betekent dat wij ook kritisch naar onszelf kijken
en stimuleren dat onze medewerkers kiezen
voor duurzame vormen van mobiliteit’
Rob Salman
hr-manager Tauw

Deze organisaties gingen u voor....
De Clean(tech) Mobility Community is een regionale afgeleide van de
Dutch Sustainable Mobility Pledge. In dit landelijke partnerschap
werken organisaties als ABN Amro, Achmea, ANWB, Eneco, KPN
en Unilever samen aan maatregelen om de mobiliteit van hun
medewerkers te verduurzamen.
Concreet beloven zij om:
•	
maatregelen te nemen om hun CO2-uitstoot terug te brengen;
•	
bewustwording en acceptatie van duurzame mobiliteit binnen
de organisatie te stimuleren;
•	
hindernissen te signaleren en die met de overheid te bespreken;
•	
andere bedrijven te stimuleren om zich ook aan te sluiten.
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Uw handtekening doet ertoe
In de Cleantech Regio werken we met vier koplopers, Tauw, Achmea, Belastingdienst
en Gelre Ziekenhuizen, aan de verdere ontwikkeling van een community in de regio
om duurzame mobiliteit te stimuleren.

Uw handtekening doet ertoe
Binnen de Clean(tech) Mobility Community, het partnerschap schone mobiliteit,
zorgen we er met elkaar voor dat we als regio in 2030 vooroplopen in de energie
transitie. Van de deelnemende bedrijven vragen we dan ook het volgende:
•	
Onderschrijf de ambities en doelstellingen van de Cleantech Regio.
•	
Onderschrijf de doelstellingen en aanpak van het programma Slimme en
Schone Mobiliteit.
•	
Neem actief deel aan het programma, de acties en de community.
•	
Investeer in redelijkheid en billijkheid door actief deel te nemen aan acties.
•	
Stimuleer uw medewerkers tot slimmer en schoner reis-en rijgedrag,
•	
Activeer collega-bedrijven en werkgevers.
•	
Help mee het programma door te ontwikkelen.
•	
Lever een bijdrage. Van mkb-organisaties vragen
atie
we €100,-, van grote bedrijven/organisaties €250,-.
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6 voordelen die u niet kunt laten liggen:
•	(gegarandeerde) publiciteit: online, regionaal,
landelijk
•	advies- en implementatie-aanpak op maat: scan,
migratie naar elektrisch vervoer, meer fiets, slimme
logistiek, inzet schone brandstoffen, gedragsaanpak,
incompany-activiteiten rond bewustwording en
verleiding, inclusief cofinanciering van max 10k. bij
afdoende spitsmijdingen en CO2-reductie
•	mobiliteitskaart: aanbod met 10 mogelijkheden om
slim en schoon te reizen. En een financiële
tegemoetkoming om deze te realiseren
•	deelname aan regioprojecten met impact
•	gebruik Clean Mobility Label voor PR-doeleinden,
jaarlijks kans op award
•	mogelijkheid om met drie medewerkers aanwezig
te zijn op thema/netwerkbijeenkomsten

www.slimschoonreizen.nl
Programma Slimme en Schone Mobiliteit is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantech Regio

