
MASTERCLASS:  
FÅ SUCCES MED DINE MOBILITETSINDSATSER 

Virksomheder i mobilitetsnetværket Moving People arbejder for at 
gøre transporten på arbejdspladsen og til og fra arbejde mere grøn og 
sund for medarbejderne. Det kan nemlig skabe gevinster for virksom-
heden på forskellige måder. 

Lav en plan – og kom i mål med dine indsatser!
Masterclassen hjælper dig med at udpege nogle indsatser for netop 
din virksomhed inden for eksempelvis cykling, faciliteter eller delemo-
bilitet – og sætte dem ind i en plan, der kan hjælpe dig i mål. Du får tid 
til at gøre din plan konkret og operationel. Du vil få indblik i en række 
forskellige løsninger, som er relativt nemme at implementere, og du vil 
få et grundlag for at vurdere tiltagene ud fra nogle generelle anbefa-
linger og potentialer. Workshoppen afholdes i samarbejde med  
mobilitetsekspert Marianne Weinreich fra Rambøll, som sikrer dig en 
unik mulighed for eksperthjælp til at sparke din plan i gang. 

Skal du komme?  
Ja, hvis din arbejdsplads har fokus på:
• Grøn transport for medarbejdere 
• Sundhed og trivsel på arbejdspladsen
• Udfordring med parkeringspladser
• Trængsel eller begrænsede transportmuligheder til arbejdspladsen
• At tiltrække og fastholde medarbejdere
• At styrke virksomhedens CSR profil

Lav lidt forberedelse derhjemme!
Inden masterclassen er det en god ide at få et overblik over:
• hvad jeres mål med indsatsen er 
• hvilke faciliteter og transportmuligheder I har på arbejdspladsen
• hvordan medarbejderne typisk transporterer sig til daglig. 

Resten af planen kan du lave på masterclassen, hvor I både skal arbej-
de individuelt og i grupper. Målet er, at I på dagen får lagt en plan for, 
hvordan I arbejder videre med mobilitet i egen virksomhed

Detaljeret program følger. 

Tilmelding
Tilmeld dig her inden den 24. februar 2020.

Moving People  
er støttet af

- for dig der arbejder for en mere grøn og sund transport til arbejdspladsen

HVORNÅR OG HVOR
tirsdag den 3. marts 2020 

klokken 10.00-16.00

Rambøll  
Hannemanns Allé 53 
 2300 København K

CYKEL
PARTNERSKAB 

2020

HVEM KAN DELTAGE?
Virksomheder i netværket 

Moving People kan deltage.  
Netværket er gratis og åben 

for alle virksomheder.  
Masterclassen er rettet mod 

ledere og projektledere, der 
arbejder strategisk og prak-
tisk med transportløsninger 

for medarbejderne. Arbejdet 
kan være relevant for Facility 

Management, HR, CSR, 
miljøansvarlige m.fl.

HVOR MANGE?
Maximum 16 deltagere.

Masterclassen gennemføres 
ved minimum 6 deltagere.

HVEM ARRANGERER?
Moving People i samarbejde 

med Mobilitetsekspert  
Marianne Weinreich fra  

Rambøll.

Kontakt: Charlotte Hauerslev
charlotte.hauerslev@gate21.dk

telefon 5387 7003


