
Rijkswaterstaat voert in de nacht van vrijdag-
avond 10 juni 20.00 tot zaterdagochtend 11 juni 
9.00 uur onderhoud uit aan de A2 tussen Born 
en Susteren richting Eindhoven.

Verkeer wordt omgeleid via de N297/N276 
richting aansluiting Roosteren A2. Houd re-
kening met extra reistijd van maximaal 30 
minuten.

A2 |  Nachtafsluiting tussen Born en Susteren 
richting Eindhoven

Op de hoogte blijven?
Elke twee weken ontvangen meer dan 17.000 abonnees, reis-
tips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen 
en ondernemers die op weg gaan in Zuid-Limburg. Het laatste 
nieuws van Zuid-Limburg Bereikbaar in je mailbox ontvangen? 
Abonneer je op de gratis digitale nieuwsbrief via de QR-code.

Eerste logistiek café in nieuwe Action distributiecentrum Echt
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Een bereikbare, leefbare, schone regio 
Zuid-Limburg; daar draagt iedereen graag 
zijn steentje aan bij! Inwoners stappen va-
ker op de fiets, gebruiken het OV of kiezen 
voor een elektrische auto. En bedrijven? Die 
verduurzamen hun goederenvervoer door 
minder of schoner te rijden. Zo hoorden 

bijna 60 ondernemers alle ins en outs over 
elektrische vrachtwagens, tijdens het Logis-
tiek Café van Zuid-Limburg Bereikbaar. Het 
logistiek café vond plaats op een wel erg toe-
passelijke locatie; het grote, nieuwe distru-
tiecentrum van Action langs de A2 bij Echt. 
De informatieve bijeenkomst op 12 mei was 

de eerste; Zuid-Limburg Bereikbaar organi-
seert dit jaar nog meer Logistieke Cafés voor 
ondernemers. 

Heeft jouw bedrijf interesse in zo’n bijeen-
komst? Of wil je gratis advies op maat hoe 
je het goederenvervoer van jouw organisatie 

duurzamer en slimmer inricht? Onze logis-
tiek makelaars helpen je graag. 

Meer informatie: www.logistiekbereikbaar.nl.

Nu het thuiswerkadvies is vervallen en we 
weer (deels) naar kantoor mogen, kan het 
hybride werken pas echt gaan beginnen. 
Om het inspirerende aanpassingsvermo-
gen van bedrijven te vieren, reikt landelijk 
mobiliteitsplatform Zo Werkt Het op 14 juni 
de award uit voor Beste Hybride Werkgever 
van het Jaar! Deze campagne is een blijk van 
waardering voor organisaties die in het af-
gelopen jaar een stap verder zijn gegaan om 
het hybride werken een stuk makkelijker 
en leuker te maken voor hun werknemers. 
17 Limburgse organisaties, waarvan 10 
werkgevers uit Zuid-Limburg zijn al geno-
mineerd. Zuid-Limburg Bereikbaar zoekt, 
als een van de regiopartners van Zo Werkt 
Het, naar regionale  toppers. De volgende 
Limburgse werkgevers behoren al tot de 
genomineerden: VidaXL, Enjob Personeels-
diensten, Orde Van Advocaten Limburg, 
MarketingMakkers. Arvato SCS Venlo, In-
cluzio Uitvoering Zuid, Belastingdienst 
(Heerlen), MUMC+ en KLG Europe BV. 

Zo Werkt Het Award 2022
Nooit eerder maakten zo veel mensen tegelij-
kertijd kennis met hybride werken als in 2021. 
Hoewel het om creativiteit en aanpassingsver-
mogen vroeg, hebben veel bedrijven enorm 
hun best gedaan om deze nieuwe manier van 
werken zo comfortabel mogelijk te maken.

Als blijk van waardering voor organisaties die 
in 2021 nét even een stapje verder zijn gegaan 
in het hybride werken, heeft Zo Werkt Het 
besloten om dit jaar de awards uit te reiken aan 
de Beste Hybride Werkgevers van het Jaar. Een 
eervolle titel voor werkgevers die het verschil 
hebben gemaakt voor de werknemers binnen 
hun organisatie.

Bijzondere hybride initiatieven
Een ona� ankelijke jury kiest de winnende werk-
gevers. Voorwaarde is uiteraard dat ze allen de 
basis van het hybride werken uitstekend op orde 
hebben én hierin een stap verder zijn gegaan. 
Met name die verrassende, creatieve en inspire-
rende verhalen maken het verschil voor de jury. 
Werknemers kunnen bij hun nominatie een 
motivatie geven over de bijzondere initiatie-
ven binnen hun bedrijf van het afgelopen jaar. 
Zo heeft de ene werkgever een perfecte thuis-
werkplek verzorgd voor de thuiswerkdagen 
en zorgt een ander weer voor inspirerende 
team-building activiteiten op de dagen dat 
men op kantoor werkt. Ook komen fl exibele 
werktijden en innovatieve manieren om te 
overleggen voorbij, voor zowel de thuis- als de 
kantoorwerker.

Meedoen is heel gemakkelijk!
Ga naar www.zowerkthet.nl/award-2022 en 
nomineer jouw werkgever.

Op 19 mei is de ‘Fiets naar je Werk Dag’. Een landelijk initiatief om medewerkers te 
motiveren vaker op de pedalen te stappen. Dat doe je samen met je werkgever. 

Meer medewerkers op de fi ets
Fietsende medewerkers zijn vaker gezondere en fi ttere medewerkers. Ze gaan met plezier 
naar hun werk, zijn creatiever, productiever en minder vaak ziek. Mooi meegenomen: meer 
fi etsers betekent ook minder CO₂-uitstoot en minder kosten. Wil jij meer medewerkers op 
de fi ets? Maak als bedrijf gebruik van diverse regelingen en mogelijkheden.

Neem eens een kijkje bij de fi etsstimuleringsmogelijkheden op onze website en ontdek de 
(fi scale) mogelijkheden: www.zuidlimburgbereikbaar.nl/fi etsstimulering.

Wie wordt de Hybride 
Werkgever van het Jaar?
Nomineer jouw werkgever voor de Zo Werkt Het Award 2022

Fietsen naar je werk doe je 
samen met je werkgever


