
Wel willen, maar niet kunnen
Uw medewerkers willen best naar hun werk fietsen, 
maar het is veel te ver. En ook het OV is geen  
oplossing. Dus komen ze met de auto. Voor deze 
groep is de BusinessLine dé uitkomst: collectief  
busvervoer direct naar en van bedrijventerreinen in 
de Brainportregio met haltes dicht bij de snelweg  
en zo min mogelijk stops. Naar verwachting rijdt de 
BusinessLine op bepaalde routes ook over de 
vluchtstrook langs de file. 

Laat uw medewerkers instappen
De BusinessLine start als besloten vervoer. Dat 
betekent dat een werkgever aangesloten moet zijn  
om medewerkers te laten meereizen. Met een 10-tal 
werkgevers onderzoeken we of de inzet van Collectief 
(besloten)Vervoer voldoende aansluit bij hun behoefte. 
Heeft u ook interesse? Laat het ons weten!

Van data naar routes
In het voortraject hebben we uitvoerig onderzoek  
gedaan naar de routes met de meeste potentie.  
Voor geïnteresseerde werkgevers achterhalen we  
met de mobiliteitsscan voor hoeveel werknemers  
de BusinessLine een goed alternatief kan zijn en van  
welke routes zij gebruik kunnen maken. 

Zo weten we of u als werkgever kan aanhaken op  
bestaande routes en/of het kansrijk is om samen  
een aanvullende route op te zetten.

Hoe houden we de werklocaties in de Brainportregio bereikbaar? Dat is de uitdaging  
waar we met elkaar voor staan. De BusinessLine is de oplossing voor de forens 
die geen duurzaam alternatief heeft voor de auto en die niet binnen fietsafstand 
woont. En is daarmee een interessante en relevante aanvulling op uw huidige  
mobiliteitsaanbod.

BusinessLine 
Collectief(bus)vervoer van en 
naar bedrijventerreinen in de 
Brainportregio. 

www.brainportbereikbaar.nl

 
       Echt fijn dat ik mij niet meer druk 
hoef te maken over het vinden van 
een parkeerplek bij kantoor.



Deelname in 6 stappen
Met een bliksem inventarisatie achterhalen we  
samen of u in aanmerking komt voor deelname  
aan de BusinessLine. Deze inventarisatie vindt  
plaats tijdens een kort gesprek en kost u weinig  
tot geen voorbereiding. Na een positieve uitkomst 
volgt de mobiliteitsscan, het realisatieplan, de  
routescan, gaan we formaliseren en starten we  
met een of meerdere BusinessLine routes. 

Vervolgens kunnen uw medewerkers meereizen.  
Het is aan u om ze daartoe te verleiden. 
Wij ondersteunen u graag met tips en tools om deze 
gedragsverandering bij uw medewerkers te stimuleren.

Meedoen met de BusinessLine?
Wilt u weten of deze oplossing een interessante  
aanvulling is voor uw mobiliteit aanbod? Rob Soeters,  
projectleider Collectief (besloten) Vervoer, spreekt 
graag de mogelijkheden met u door. Mail Rob op:  
rob.soeters@brainportbereikbaar.nl

 
       We zijn altijd op zoek naar nieuwe 
medewerkers. De BusinessLine 
beidt ons de mogelijkheid om ons  
zoekgebied uit te breiden.

www.brainportbereikbaar.nl

Voordelen van de BusinessLine:
•  Maakt het mogelijk om in een groter  

zoekgebied personeel te werven.
•  Draagt bij aan de bereikbaarheid van uw  

locatie(s)
•    Verlicht de file- en parkeerdruk voor uw  

medewerkers
• Geeft meer ruimte op het parkeerterrein
•  Draagt bij aan de duurzaamheid doelstellingen 

van uw organisatie
•  Zorgt dat medewerkers hun werkdag op tijd 

en uitgerust kunnen beginnen.
•  Kan een extra financiële prikkel zijn, als je  

de woon-werkvergoeding in stand houdt
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Potentiële routes van de BusinessLine


