
Van A tot Zuidas is het
mobiliteitsplatform voor slim en
duurzaam reizen van en naar Zuidas.



Van A tot Zuidas biedt met deze
menukaart een praktisch overzicht
voor werkgevers die (willen)
bouwen aan een duurzaam en
flexibel mobiliteitsbeleid.

Steeds meer werkgevers hebben
ambities op CO2-reductie, vitaliteit
van medewerkers en lokale impact.
Dit betekent dat keuzes worden
gemaakt voor, onder andere, een
nieuw mobiliteitsbeleid. Bedrijven
en organisaties die in Zuidas
gevestigd zijn, merken dat het
gebied drukker wordt en dat de
bereikbaarheid onder druk staat. 

Al het advies van A tot Zuidas is
voor werkgevers kosteloos,
onafhankelijk en vrijblijvend. 

Vragen? Ik hoor het graag!

Van A tot Zuidas is het
mobiliteitsplatform voor slim en
duurzaam reizen van en naar Zuidas.

Van A tot Zuidas is het
kennisplatform waar mobiliteits-

opgaves samenkomen en waar
kennis wordt gedeeld tussen

werkgevers, overheden en
kennispartijen.

Het platform van A tot Zuidas is een samenwerkingsverband van 
Green Business Club Zuidas, ORAM, Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, 
gemeente Amsterdam Zuidas, Breikers & Hello Zuidas.

Welkom
bij het nieuwe reizen

 
Maryse de Oliviera Martins

 
Mobiliteitsmanager Zakelijk

m.martins@amsterdam.nl
 
 



Vanaf maart tot en met oktober
kunnen werknemers van
Zuidasbedrijven twee weken lang
gratis en vrijblijvend een e-bike of
een speed pedelec uitproberen. De
gewone e-bike gaat tot ongeveer
25 km/u, met de speed pedelec
worden snelheden tot wel 45 km/u
gehaald! Voorwaarde voor
deelname is dat het elektrisch
vervoer de auto of het OV vervangt. 
Eerdere try-outs wezen uit dat 80%
van de deelnemers interesse heeft
in zakelijke lease of aanschaf. 

Voor werkgevers bieden we ook de
mogelijkheid een e-bike tryout te
organiseren op locatie. Bij
voldoende deelnemers kan de
tryout op elk moment in het jaar
starten. 

E-bike Tryouts

Van A tot Zuidas is het
mobiliteitsplatform voor slim en
duurzaam reizen van en naar Zuidas.

Organisatie:                                         
Green Business Club Zuidas
Contact                                               
Diederik Imfeld
diederik@greenbusinessclub.nl.

'Je hebt door de e-bike meteen
frisse lucht en beweging

tegelijkertijd. 
Het zorgt voor een goed humeur!'

 Deelnemer van de e-bike tryout.

Voor vragen kunt u terecht bij onze mobiliteitsmanager zakelijk: 
Maryse de Oliveira Martins - m.martins@amsterdam.nl

mailto:diederik@greenbusinessclub.nl


Tijdes de on- en offline
kennissessies gaan we in gesprek  
over actuele onderwerpen
waarin het thema mobiliteit en
bereikbaarheid centraal staat.
Voorbeelden zijn onderwerpen
als: thuiswerken en hybride
werken; deelmobiliteit (zowel op
privé als publiek terrein);
logistiek; reizen buiten de spits;
reizen op woensdag & vrijdag;
comfortabel en veilig met de fiets
van en naar Zuidas.

Onderwerpen die met de jaren
steeds omvangrijker zijn
geworden en van cruciaal belang
voor de bereikbaarheid van
Zuidas.

Platform voor kennisdeling

Van A tot Zuidas is het
mobiliteitsplatform voor slim en
duurzaam reizen van en naar Zuidas.

Hello Zuidas is de organisatie voor
gebiedsmanagement in Zuidas. 
De doelstelling van Hello Zuidas is
een optimaal functioneren en
aantrekkelijke Zuidas voor alle
personen en organisaties die in het
gebied gevestigd zijn.  

Bekijk de Hello Zuidas app

Voor vragen kunt u terecht bij onze mobiliteitsmanager zakelijk: 
Maryse de Oliveira Martins - m.martins@amsterdam.nl

Organisatie:                                         
Hello Zuidas / Amsterdam Zuidas
Contact: 
Rinske Berg                                                         
rinske.berg@hellozuidas.com

mailto:rinske.berg@hellozuidas.com


Zuidas Mobility Experience

Van A tot Zuidas is het
mobiliteitsplatform voor slim en
duurzaam reizen van en naar Zuidas.

Organisatie:                                         
Amsterdam Zuidas 
Contact:
Maryse de Oliveira Martins                                                          
m.martins@amsterdam.nl

Doel is om werkgever en
werknemer flexibel en duurzamer
te laten reizen. De werknemer
reist in een proefperiode met
deeldiensten / Amaze en daarvoor
krijgt de forens een reistegoed
van €100,-. 

Voor vragen kunt u terecht bij onze mobiliteitsmanager zakelijk: 
Maryse de Oliveira Martins - m.martins@amsterdam.nl

Om werkgever én werkgever te laten
kennismaken met
MaaS/deelmobiliteit, kan een
werkgever deelnemen aan de Zuidas
Mobility Experience. 



Gratis Mobiliteitsadvies

Voor vragen kunt u terecht bij onze account manager Jos Hostelle 

Van A tot Zuidas is het
mobiliteitsplatform voor slim en
duurzaam reizen van en naar Zuidas.

Organisatie:                                        
Breikers
Contact: 
Jos Hollestelle                                               
jos@wijzijnbreikers.nl

Al bijna driehonderd werkgevers
in de Metropool Regio
Amsterdam sloten zich aan bij
Breikers. Zij gingen aan de slag
om de mobiliteit van hun
medewerkers en organisatie
slimmer en duurzamer te maken.

Het advies bestaat uit 40 uur
kosteloze ondersteuning.
Onderdeel van het advies is een
interactieve mobiliteitsscan. Deze
maakt de potenties voor fietsen,
openbaar vervoer en auto
inzichtelijk. 

Daarnaast laat deze scan zien
hoeveel kosten en CO2 je kunt
besparen op het moment dat
medewerkers in het woon-
werkverkeer op een andere
manier gaan reizen.

Voor vragen kunt u terecht bij onze mobiliteitsmanager zakelijk: 
Maryse de Oliveira Martins - m.martins@amsterdam.nl

Werkgevers krijgen
mobiliteitsadvies dat helemaal
afgestemd op de specifieke van de
werkgever. Onafhankelijk,
deskundig én zonder dat het je iets
kost. Zo helpen wij om de
mobiliteit van uw organisatie en
medewerkers slimmer en
duurzamer te maken. 

mailto:jos@wijzijnbreikers.nl
https://mijn.mobilityanalyst.com/breikers/?_ga=2.175948258.1106713213.1632220656-1586427970.1632220656


Hello Zuidas en Amsterdam Zuidas helpen werkgevers,
gebouweigenaren en beheerders met het opzetten van een e-
mobility hub of het aanbieden van deelmobiliteit binnen het
bedrijfsgebouw. Hello Zuidas helpt het met bedenken van
oplossingen en brengt bedrijven in contact met aanbieders van
deelmobiliteit.

Deelmobiliteit

Van A tot Zuidas is het
mobiliteitsplatform voor slim en
duurzaam reizen van en naar Zuidas.

Organisatie:                                         
Hello Zuidas / Amsterdam Zuidas
Contact: 
Rinske Berg                                                         
rinske.berg@hellozuidas.com

Voor vragen kunt u terecht bij onze mobiliteitsmanager zakelijk: 
Maryse de Oliveira Martins - m.martins@amsterdam.nl

mailto:rinske.berg@hellozuidas.com


Vanuit Breikers Logistiek worden
organisaties kosteloos en onafhankelijk
ondersteund bij het maken van de beste
en meest voordelige keuze. Met het E-
besteladvies gaat Breikers dieper in op
de bedrijfssituatie en het
bestelwagenpark wat daarbij past. 

De basis hiervoor is een handige TCO
(Total Cost of Ownership) tool die de
totale kosten van elektrisch rijden in
aanschaf en gebruik afzet tegen je
huidige kosten. Hierdoor weet de
betreffende organisatie precies of
overstappen loont.

 E-besteladvies

Van A tot Zuidas is het
mobiliteitsplatform voor slim en
duurzaam reizen van en naar Zuidas.

Voor vragen kunt u terecht bij onze mobiliteitsmanager zakelijk: 
Maryse de Oliveira Martins - m.martins@amsterdam.nl

De handige 
Total Cost of Ownership -tool 
geeft een compleet overzicht

Organisatie:                                        
Breikers
Contact: 
Jos Hollestelle                                               
jos@wijzijnbreikers.nl

mailto:jos@wijzijnbreikers.nl


De coronacrisis deelde een flinke
klap uit aan het openbaar
vervoer. Met OV-buddy's
stimuleren collega’s elkaar op
Zuidas om de auto te laten staan
en met het OV naar het werk te
komen nu het weer kan. 

Daarbij krijgen deelnemers voor
elke reis van of naar Zuidas met
het OV een beloning. OV-buddy’s
dus: met het OV naar je werk en
daar prijzen mee verdienen. 
OV-gebruikers zorgen voor
minder parkeerproblemen en
dragen bij aan een duurzamer
bedrijf. Kortom, reizen met het
OV loont!

OV-Buddy's

Voor vragen kunt u terecht bij onze mobiliteitsmanager zakelijk: 
Maryse de Oliveira Martins - m.martins@amsterdam.nl

Van A tot Zuidas is het
mobiliteitsplatform voor slim en
duurzaam reizen van en naar Zuidas.

Organisatie:                                         
Hello Zuidas / Amsterdam Zuidas
Contact: 
Rinske Berg                                                         
rinske.berg@hellozuidas.com

mailto:rinske.berg@hellozuidas.com


Een handige app waarin je een reis
kan plannen, boeken. Betalen kan per
rit of uit een vooraf door de
werkgever ingesteld
mobiliteitsbudget. 

Hiermee biedt Amaze een centrale
totaaloplossing voor het aanbieden
van deelmobiliteit aan consumenten
en de zakelijke markt. Mocht de
gebruiker gaan reizen via budget van
de werkgever dan herkent Amaze
automatisch de medewerkers van
een deelnemende organisatie en
geeft zo toegang tot de juiste
omgeving.

Amaze Mobility

Van A tot Zuidas is het
mobiliteitsplatform voor slim en
duurzaam reizen van en naar Zuidas.

Organisatie: Amsterdam
Zuidas / consortium Amaze
Contact:
Maryse de Oliveira Martins
m.martins@amsterdam.nl

Voor vragen kunt u terecht bij onze mobiliteitsmanager zakelijk: 
Maryse de Oliveira Martins - m.martins@amsterdam.nl


