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Carpoolen bij Evonik-personeel schiet uit de startblokken
Taxistop beloont bedrijf met Carpool Addict label

Antwerpen – 03 maart 2020. Evonik Antwerpen lanceerde in het najaar
van 2019 een digitaal carpool-platform. Hierop kunnen medewerkers
elkaar vinden om samen van en naar het werk te rijden. Heel wat Evonikmedewerkers zien het zitten om samen kilometers uit te sparen. Zij
willen zo een bijdrage leveren tot minder file-uren op de Antwerpse
wegen, tot een betere luchtkwaliteit en tot een beter klimaat. Taxistop
beloonde daarom het Antwerpse chemiebedrijf met het label ‘Carpool
Addict’.

In het najaar 2019 lanceerde Evonik, het digitale platform
evonik.carpool.be. Carpoolers vinden er in een handomdraai hun ‘match’
om samen te rijden. Tijdens de infosessies, in samenwerking met
Taxistop, hoorden de medewerkers, dat carpoolen niet alleen een fiscaal
voordeel oplevert, maar ook brandstof- en onderhoudskosten bespaart.
Bovendien reserveert Evonik voor hen vlakbij de hoofdingang enkele
voorbehouden carpoolparkeerplaatsen.
Elke maand ziet Evonik de interesse van de medewerkers groeien. ze
consulteren regelmatig het platform en een aantal overtuigde carpoolers
rijdt frequent samen. Joris Peeters, medewerker en carpooler van het
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eerste uur: “We rijden bijna 70% van onze shifts met drie collega’s samen
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naar het werk. Je kunt via het platform op een handige manier uitzoeken
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wie wanneer naar waar rijdt. Carpoolen bespaart me een mooie duit en
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het is nog gezellig ook.“ Ivan Pelgrims, afgevaardigd bestuurder Evonik
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Antwerpen: “Evonik neemt al jaren het voortouw in efficiënte,
toekomstgerichte en duurzame mobiliteit voor haar medewerkers. We
organiseren mee de I-Bus (woon-werkverkeer per bus samen met vijf
andere buurtbedrijven in de Antwerpse haven); we promoten de Fietsbus
en Waterbus; we bieden binnenkort fietsleasing aan … Carpoolen is
daarom voor Evonik een evidentie: zo dragen we ons steentje bij om de
Antwerpse verkeersknoop te verlichten. Wij zijn dan ook blij dat Taxistop
met deze award onze inspanningen beloont en stimuleert.”
Sigert Hellinckx, product manager Carpool Taxistop: “Evonik participeert
aan maatregelen die de mobiliteit en de luchtkwaliteit ten goede komen.
Het Antwerpse chemiebedrijf promoot overkoepelende initiatieven vanuit
het Gemeentelijk Havenbedrijf en zoekt actief mee naar oplossingen,
zeker nu de impact van de Oosterweelwerf weldra voelbaar wordt.”

Evonik Antwerpen nodigt de pers uit op 5 maart. Op dat moment reikt
Taxistop het Carpool-Addict-label uit aan deelnemende bedrijven.
Wanneer: donderdag 5 maart 2020 van 9 uur tot 14 uur
Waar: Decathlon Belgium, Avenue Jules Bordet, 1140 Evere . Meer info en
een routebeschrijving naar deze locatie vindt je hier.

Antwerpen
Evonik is één van de wereldmarktleiders in speciaalchemie. De focus op
aantrekkelijke speciaalchemie-activiteiten, klantgericht innovatievermogen en
een betrouwbare en prestatiegerichte ondernemingscultuur staan in het

middelpunt van de ondernemingsstrategie. Zij zijn de motor voor winstgevende
groei en een duurzame waardevermeerdering van de onderneming. Evonik
profiteert in het bijzonder van haar klantnabijheid en haar leidende
marktposities.
Evonik is in meer dan 100 landen ter wereld actief en telt meer dan 32.000

medewerkers. In 2018 behaalde Evonik een omzet van 13,3 miljard euro en een
operationeel resultaat (genormaliseerd EBITDA) van 2,15 miljard euro.

Met 11 productie-eenheden en meer dan 1.000 medewerkers behoort Evonik
Antwerpen tot de grootste vestigingen van het concern.
http://www.evonik.com/antwerpen
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Disclaimer

Voor zover wij in deze persmededeling prognoses of verwachtingen uitspreken

of toekomstgerichte uitspraken doen, kunnen deze prognoses of verwachtingen

bekende of onbekende risico’s en onzekerheden inhouden. De actuele resultaten
of ontwikkelingen kunnen verschillen, afhankelijk van veranderingen in de markt.
Noch Evonik Industries AG, noch de concernondernemingen zijn verplicht om de
prognoses, verwachtingen of uitspraken in deze mededeling te actualiseren.
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