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Hoe	gaan	werkgevers	om	met	hun	mobiliteit,	oftewel	de	woonwerk-	en	zakelijke	
reizen	van	hun	medewerkers?	Met	de	Nationale Benchmark Zakelijke Mobiliteit 
geeft	NS	Zakelijk	een	kijkje	in	de	mobiliteitskeuken	van	honderden	Nederlandse	
private	en	publieke	organisaties.	

Mobiliteit?	Het	hoort	erbij,	maar	is	het	belangrijk?	Voor	veel	werkgevers	niet	echt.	
Terwijl	mobiliteit vaak randvoorwaardelijk is voor werknemers om hun werk 
goed te kunnen uitvoeren.	Daarbij	kunt	u	mobiliteit	ook	vóór	u	laten	werken	als	
middel	om	uw	bedrijfsdoelstellingen	zoals	duurzaamheid, goed werkgeverschap 
of	vitaliteit te	realiseren.	Of	denk	aan	kostenbesparing: gemiddeld	vormt	mobiliteit	
tenslotte	de	tweede	of	derde	kostenpost	in	een	organisatie.	

In	deze	publicatie	leest	u	de	belangrijkste	resultaten	van	de	benchmark,	zodat	u	uw	
eigen	situatie	kunt	vergelijken	met	die	van	andere	organisaties.	Zo	blijkt	de	auto	nog	
steeds	het	favoriete	vervoermiddel	te	zijn	bij	een	groot	deel	van	de	medewerkers	
(53%)	en	een	samenhangend	mobiliteitsbeleid	ontbreekt	vaak	(26%	van	de	
werkgevers	heeft	een	mobiliteitsbeleid).	

De	benchmark	laat	zien	wat	anderen	doen	qua	mobiliteitsregelingen,	huidig	vervoer	
en	of	ze	een	mobiliteitsbeleid	hebben.	Hoe	vier	bekende	werkgevers	hun	zakelijke	
mobiliteit	in	de	praktijk	vormgeven,	leest	u	in	hun	quotes	die	tussendoor	in	de	tekst	
staan. 

Wilt	u	ook	minder,	anders	en	zuiniger	reizen	stimuleren?	Lees	dan	vooral	de	tips.	
Of	het	nu	gaat	om	fietsen,	anders	omgaan	met	de	auto,	OV,	parkeren	of	een	
samenhangend	mobiliteitsbeleid:	laat	uw	zakelijke	mobiliteit	in	uw	voordeel	werken.

Inleiding
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De	Nationale	Benchmark	Zakelijke	Mobiliteit	is	uitgevoerd	in	de	vorm	van	een	enquête	die	eind	

2016	door	596	personen	is	ingevuld.	Zij	werken	in	uiteenlopende	sectoren	bij	organisaties	die	

meer	dan	50	medewerkers	hebben	(zie	bijlage	2	voor	meer	informatie).	De	uitkomsten	geven	

een	beeld	van	wat	werkgevers	al	doen	aan	mobiliteit.	Deze	benchmark	is	de	eerste	in	een	serie	

benchmarks	op	het	gebied	van	zakelijke	mobiliteit.	

01. Benchmark

Hans Verkerk, Hoofd Woonwerk en 
Zakelijke reizigers bij NS 

‘Oh	ja,	mobiliteit…’	

‘Uit	de	benchmarkresultaten	blijkt	dat	werkgevers	nog	relatief	weinig	

op	mobiliteit	sturen.	Ze	geven	medewerkers	vaak	alle	vrijheid	om	

zelf	hun	vervoermiddel	te	kiezen.	Daarbij	staat	de	auto	nog	steeds	

bovenaan.	Het	is	zaak	medewerkers	ervan	te	overtuigen	dat	het	

beter	is	om	vaker	te	kiezen	voor	andere	vormen	en	tijdstippen	

van	vervoer,	bijvoorbeeld	omdat	dat	duurzamer	of	goedkoper	

is.	Duurzaam	opereren	en	goed	werkgeverschap	zijn	vaak	wel	

onderdeel	van	de	bedrijfsstrategie,	maar	meestal	ontbreekt	de	link	

met	mobiliteit.’
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1.1 Zo reizen medewerkers

Woon-werkverkeer
Welk	percentage	van	de	medewerkers	

maakt	meestal	gebruik	van	de	volgende	

vervoermiddelen	in	het	woon-werkverkeer?

Zakelijk verkeer 
Welk	deel	van	de	medewerkers	maakt	ook	weleens	binnenlandse	zakelijke	reizen?	

Maar	bij	7%	van	de	bedrijven	maakt	80	tot	100%	van	de	medewerkers	zakelijke	ritten.	Bij

een	kwart	(24%)	van	de	bedrijven	reist	maar	20	tot	40%	zakelijk.

3%

1% Anders

21%

12%

(Brom-	/	E-)fiets

Trein

10%
Bus	/	Metro	/	Tram

53%
Auto	/	Motor Lopen

7%

15%

17%

24%

37% 20% 

20% - 40% 

60% - 80% 

80% - 100% 

40% - 60% 

Bedrijven Medewerkers 
die zakelijk reizen
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1.2 Zo regelen werkgevers hun mobiliteit

Van	de	ondervraagde	werkgevers	heeft	26%	een	samenhangend	mobiliteitsbeleid	waarbinnen	

alle	regelingen	en	afspraken	zijn	samengevoegd	en	afgestemd	die	te	maken	hebben	met	het	

woonwerk-	en	zakelijk	verkeer	van	medewerkers.	

Dit zijn de regelingen 
die het vaakst worden 
geboden
98%	Van	de	organisaties	heeft	

één	of	meer	regelingen	voor	

het	woon-werkverkeer	van	hun	

medewerkers.	Vermenigvuldigd	met	

het	aantal	medewerkers	per	bedrijf	

ontstaat	een	indicatie	van	het	gebruik	

van	de	verschillende	regelingen:

Dit zijn de extra’s
Naast	bovenstaande	regelingen	bieden	werkgevers	onder	

andere	ook	de	volgende	voorzieningen	en	regelingen	aan:

Gratis parkeren
auto/motor bij bedrijf

Fiscale fietsregeling

Douche- en kleedruimte

Vergoeding parkeerkosten
auto/motor elders

Vergoeding fietsenstalling 
op station

Geen van deze mobiliteitsregelingen

Pendeldienst tijdens spits
van / naar OV-knooppunt

Anders

Mobiliteitsbudget

Reiskostenvergoeding

Leaseauto

OV-regeling

Mobiliteitskaart

78%

50%

48%

33%

9%

6%

2%

3%
3%

2%

69%

8%

5%
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Bij	6%	van	de	organisaties	met	leaseauto’s	zijn	deze	allemaal	elektrisch	en/of	hybride.	23%	van	

de	organisaties	heeft	geen	elektrische	en/of	hybride	auto’s.

6% volledig elektrische / hybride leaseauto’s

1%-25%

51%

0%

23%

26%-50%

15%

100%

6%

51%-75%

4%

76%-99%

1%

Deze mobiliteitskaarten krijgen medewerkers

86% 6% 1% 7%

(elektrische) fietsOV

stimuleert

stimuleert niet 61% 60%

23% 23%

16% 17% stimuleert in sterke mate

40% stimuleert fiets en OV
Een	aantal	werkgevers	stimuleert	het	gebruik	van	de	(elektrische)	

fiets	en	openbaar	vervoer	onder	hun	medewerkers:	

NS-Business Card MobilityMixx XXIMO Overig
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Wat	betekent	het	voor	de	productiviteit	en	tevredenheid	van	uw	medewerkers	als	zij	in	de	file	

of	in	een	overvolle	trein	staan	of	geen	parkeerplaats	kunnen	vinden?	Hoe	fit	komen	ze	op	hun	

werk?	Zitten	ze	nog	wel	op	een	auto	van	de	zaak	te	wachten	of	hebben	ze	liever	een	e-bike?	Valt	

er	te	besparen	op	de	reiskosten?	En	is	de	CO²-uitstoot	van	het	bedrijf	in	lijn	te	brengen	met	de	

MVO-doelstellingen?	

Vaak	wordt	mobiliteit	nog	niet	meegenomen	in	de	bedrijfsdoelstellingen	terwijl	het	daar	wel	een	

grote	bijdrage	aan	kan	leveren.	Mobiliteit is immers in veel organisaties de tweede of derde 

grootste kostenpost en verantwoordelijk voor een groot deel van de CO²-uitstoot. Aandacht 

voor	mobiliteit	kan	u	dus	veel	opleveren.	

Daarnaast	zijn	er	diverse	situaties	en	trends	die	van	invloed	zijn	op	de	mobiliteit	van	uw	

medewerkers,	denk	aan	wegwerkzaamheden,	de	invoering	van	flexibel	werken,	een	op	handen	

zijnde	verhuizing	en	technologische	ontwikkelingen,	zoals	bijvoorbeeld	de	opmars	

van	IT-ontwikkelingen	die	delen	van	voertuigen	makkelijker	maakt.	

02. Waarom
mobiliteit 
uw aandacht
verdient
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Deze	doelstellingen	vinden	werkgevers	belangrijk	bij	het	nemen	van	

mobiliteitsmaatregelen	of	het	opstellen	van	een	mobiliteitsbeleid:	

zeer	belangrijk belangrijk onbelangrijk zeer	onbelangrijk

2.1 Benchmark: wat vinden werkgevers belangrijk?

Werkgevers met een mobiliteitsbeleid hechten 
meer belang aan bepaalde doelstellingen
Bij	26%	van	de	werkgevers	zijn	de	afspraken	en	regelingen	met	betrekking	tot	mobiliteit	vastgelegd	

in	een	mobiliteitsbeleid.	Voor	de	helft	van	hen	was	aantrekkelijk	werkgeverschap	zeer	belangrijk	

bij	het	opstellen	van	hun	mobiliteitsbeleid,	terwijl	gemiddeld	maar	30%	van	de	werkgevers	dit	zeer	

belangrijk	vindt.	Ook	het	verminderen	van	de	CO²-uitstoot	(41%	tegenover	26%)	en	vitalere	(30%	

tegenover	24%)	en	productievere	(15%	tegenover	11%)	medewerkers	vinden	deze	werkgevers	zeer	

belangrijk.	Kostenbesparing	speelde	daarentegen	voor	hen	een	minder	grote	rol:	minder	dan	25%	

vindt	dit	zeer	belangrijk	tegenover	gemiddeld	30%.	

Lagere
reiskosten

25%

29%

28%

17%

Vitaliteit

22%

19%

35%

24%

Minder C0²
uitstoot

26%

20%

22%

32%

Hogere 
productiviteit

35%

26%

27%

11%

Aantrekkelijke 
werkgever

17%

19%

35%

Lagere 
indirecte 
kosten

28%

30%

26%

16%
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2.2 Mobiliteit kan helpen om een aantrekkelijke werkgever te zijn én blijven

Een	aantrekkelijke	werkgever	zijn	en	blijven	voor	huidige	en	nieuwe	medewerkers:	hoe	kunt	

u	daarvoor	mobiliteit	inzetten?	Door	uw	medewerkers	keuzevrijheid	te	bieden	in	hun	manier	

van	reizen	en	werken.	

Het	vinden	en	behouden	van	medewerkers	is	één	van	de	grootste	uitdagingen	voor	

organisaties.	Hoe	haalt	u	de	beste	medewerkers	binnen?	En	hoe	houdt	u	medewerkers	-in	

wie	u	veel	investeert-	tevreden?	Steeds	meer	medewerkers	zijn	op	zoek	naar	meer	eigen	

verantwoordelijkheid	en	zelfstandigheid.	Het	bieden	van	keuzevrijheid	en	flexibiliteit	in	

hun	manier	van	reizen	en	werken,	maakt	u	aantrekkelijker	als	werkgever	en	vergroot	de	

medewerkerstevredenheid.	Medewerkers	die	bijvoorbeeld	zelf	hun	werktijden	kunnen	

bepalen,	kunnen	ervoor	kiezen	om	eerst	thuis	te	werken	en	na	de	spits	naar	kantoor	te	reizen.	

Hoe	zorgt	u	dat	uw	medewerkers	flexibeler	kunnen	reizen?	Een	mobiliteitsbudget	en/of	

mobiliteitskaart	maakt	wisselen	tussen	meerdere	vervoermiddelen	makkelijker.	U	leest	hier	

meer	over	in	hoofdstuk	3.

Arno Veenman, adviseur Beleid en Innovatie bij Volksbank

‘Ik	verwacht	veel	van	de	flexibilisering	in	woon-werkverkeer.	

Nu	moet	je	kiezen	voor	auto	óf	ov.	Als	het	nieuwe	beleid	van	

kracht	wordt,	kun	je	per	dag	kiezen	hoe	je	reist	zonder	financiële	

consequenties.	Ook	hebben	we	het	nieuwe	werken	ingevoerd.	Onze	

norm	is	om	vier	werkdagen	van	negen	uur	per	week	te	werken.	De	

intentie	is	dat	je	twee	dagen	op	locatie	werkt	en	twee	dagen	thuis.’
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Keuzevrijheid leaserijders 
Eenderde	van	de	leaserijders	tussen	de	26-35	

jaar	vinden	het	prettig	om	van	meer	dan	één	

vervoersmiddel	gebruik	te	maken	voor	zakelijke	

ritten.	Een	kwart	van	hen	ziet	flexibiliteit	als	vereiste	

om	hun	werk	goed	te	kunnen	doen.	De	meerderheid	

van	de	46-	tot	55-jarigen	geven	juist	aan	dat	zij	geen	

behoefte	hebben	om	uit	meerdere	vervoersmiddelen	

te	kunnen	kiezen	voor	zakelijke	ritten.

Inzicht in wat medewerkers willen

Flexibele werktijden
67,7%	van	de	werknemers	vindt	flexibele	
werktijden	belangrijk	tot	zeer	belangrijk.

9

Wat	willen	medewerkers	als	het	gaat	om	meer	flexibiliteit	en	wat	levert	dit	u	als	werkgever	op?	

Bron : Alphabet

Voordelen	van	flexibele	werktijden	
en	–werkplekken	voor	de	werkgever.

Flexibel werken

50%
35%
32%
16%
16% 

Kostenbesparing

Meer tevreden werknemers

Meer verantwoordelijkheidsgevoel 
bij de werknemers

Productiviteitsverhoging

Aantrekkelijk werkgeverschap

Bron: Facto Online

Bron: TNO

http://bit.ly/2nCJ6fi
http://bit.ly/2nrjPnE
http://bit.ly/2nCvII2


Bianca van den Bosch, arbeidsvoorwaardenspecialist 
bij Eneco Groep (Eneco/Stedin)

‘Ons	mobiliteitsbeleid	is	niet	zozeer	gericht	op	voordelen.	Het	past	

bij	de	duurzame	werkgever	die	Eneco	Groep	wil	zijn	en	dat	heeft	

alles	te	maken	met	geloofwaardigheid.	We	zeggen	tegen	klanten	

dat	we	een	duurzaam	bedrijf	zijn,	dan	moeten	we	daar	zelf	ook	naar	

handelen.	Met	dit	beleid	laten	we	zien	dat	we	duurzaamheid	serieus	

nemen	–	óók	op	het	gebied	van	mobiliteit.’

CO²-uitstoot
Het	reisgedrag	van	medewerkers	is	

verantwoordelijk	voor	een	groot	deel	van	

de	CO²-uitstoot	van	een	organisatie.	Dit	

kan	oplopen	tot	wel	65%.	Door	anders,	

zuiniger	en	minder	reizen	te	stimuleren,	

kunt	u	de	CO²-uitstoot	reduceren.

2.3 Duurzaamheid: mobiliteit inzetten om CO²-uitstoot te verminderen

Uw	opdrachtgevers	en	klanten	denken	en	handelen	steeds	milieubewuster.	U	koopt	zelf	

wellicht	al	duurzaam	in.	Uw	werkprocessen	richt	u	zodanig	in	dat	u	de	ISO-normering	haalt,	

uw	footprint	daalt	of	uw	CO²-uitstoot	vermindert.	Door	duurzaam	te	ondernemen	toont	u	zich	

maatschappelijk	betrokken	en	dat	draagt	bij	aan	een	positief	imago:	u	profileert	zich	als	een	

duurzaam	en	innovatief	bedrijf.	Duurzaam	ondernemen	is	uiteraard	goed	voor	het	milieu	en	

biedt	vaak	concurrentievoordelen	zoals	stijging	op	de	CO²-prestatieladder.	

Om	de	CO²-uitstoot	veroorzaakt	door	reizen	verder	te	reduceren,	kunt	u	het	aantal	reiskilometers	

verminderen,	anders	reizen	stimuleren	en	het	autogebruik	schoner/zuiniger	maken.	U	leest	hier	

meer	over	in	hoofdstuk	3.

65%
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Inzicht in uitstoot
Wilt	u	uw	medewerkers	duurzamer	laten	reizen,	dan	is	het	handig	om	een	beeld	te	hebben	van	

de	gemiddelde	CO²-uitstoot	per	reizigerskilometer,	afgelegd	in	verschillende	vervoermiddelen:

Aantal	personen	per	auto

Aantal	personen	per	auto

Hybride

127

57

00

0

515

140

64

65
35

70
36
19

213
110

59

224
116

62

Elektrisch

DieselBenzine

O
V

Tw
ee

w
ie

le
rs

Tram

Lopen
Fiets

Bus

Trein

E-FietsE-Scooter

Metro

Bron : MilieuCentraal
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2.4 Kostenbesparing: er valt veel te winnen in woonwerk- en zakelijke reizen

De	kosten	voor	woon-werkreizen	en	zakelijke	reizen	vormen	in	veel	organisaties	de	tweede	of	

derde	grootste	kostenpost.	De	moeite	waard	dus	om	naar	kostenbesparing	te	kijken.	

Dit	kunt	u	doen	door	uw	medewerkers	te	stimuleren	om	vaker	gebruik	te	maken	van	andere	

vervoermiddelen	dan	de	auto	of	vervoermiddelen	te	delen,	maar	u	kunt	hen	ook	stimuleren	om	

zuiniger	en	minder	te	rijden.	Meer	hierover	leest	u	in	hoofdstuk	3.

Mirjam de Jaeger, teamleider HR Operations bij Coolblue

‘Kostenefficiency	weegt	zwaar	en	vanuit	die	insteek	kan	

mobiliteit	een	rol	spelen.	We	zien	mobiliteit	als	middel	om	onze	

bedrijfsvoering	beter,	makkelijker	of	goedkoper	te	maken.	Daardoor	

kunnen	we	voor	onze	klanten	de	beste	deal	realiseren.’
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Inzicht in de jaarlijkse reiskosten per medewerker
Dit	zijn	de	gemiddelde	jaarlijkse	kosten	per	vervoermiddel	(afgerond,	incl.	kosten	als	

parkeerplaatsen,	declaratie-	en	administratiekosten,	stalling	etc.):

* Lease/tankpassen/ov-abonnementen etc. en servicedesk medewerkers (reisvragen).

Hoeveel	exact?
Meestal	worden	mobiliteitskosten	

versnipperd	door	de	hele	organisatie	

verwerkt	en	verrekend.	Maar	zelden	

weet	iemand	exact	hoe	hoog	deze	

kosten zijn. 

Bron: MT/ Workaway

Financiering,	onderhoud,
verzekering,	belastingen

Parkeerplaatsen	
op kantoor

Benzinekosten

Parkeerkosten

Parkeerkosten

Kosten	declaraties

Kosten	declaraties

Kosten	declaraties

Administratiekosten *

Administratiekosten *

Administratiekosten *

Uitcheckboetes

€ 7.000 tot € 18.000

€ 2.000 tot € 4.000

Trein,	metro,	
busabonnementen

Kilometervergoeding
Woon-werk

Kilometervergoeding
zakelijk

Parkeerplaatsen	
op kantoor

€ 2.600

€ 1.800

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 840

€ 420

€ 420

€ 350

€ 210

€ 200

€ 200

Fietsenstalling en douches

Administratiekosten *

Fietsregeling € 250

€ 200

€ 105

€ 50

€ 35
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2.5 Anders reizen: vitalere medewerkers

Werkgevers	én	medewerkers	hechten	steeds	meer	belang	aan	fysieke	en	mentale	fitheid	
om	goed	te	kunnen	blijven	presteren.	Onder	andere	de	verhoging	van	de	pensioenleeftijd	
en	de	vergrijzing	spelen	hierbij	een	rol.	Met	het	oog	op	het	welzijn	en	de	gezondheid	van	uw	
medewerkers	helpt	het	om	ander	reisgedrag	te	stimuleren.
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Door	fietsen	te	stimuleren,	houdt	u	uw	medewerkers	en	
uw	organisatie	vitaal.	Ook	OV-forenzen	lopen	en	fietsen	
meer	aan	het	begin	en	einde	van	hun	rit.	Zij	ervaren	net	
als	fietsers	minder	filestress	dan	automobilisten.	Door	uw	
medewerkers	meer	flexibiliteit	te	bieden	in	hun	manier	van	
werken en reizen:

Stelt	u	hen	beter	in	staat	een	goede	balans	
te	bewaren	tussen	werk	en	privé.	

Zorgt	u	voor	meer	
medewerkerstevredenheid.	

Gezondheid en geluk
Fietsers	zijn	gemiddeld	5	kilo	lichter	

dan	automobilisten,	bij	OV-reizigers	

scheelt	het	gemiddeld	3	kilo	met	

hun	autorijdende	collega’s.	(CROW 

Fietsberaad/ The Lancet)

Wie	lopend	of	op	de	fiets	naar	het	

werk	gaat,	is	niet	alleen	gezonder,	

maar	is	ook	gelukkiger	dan	de	

forens	in	de	auto.	(Fietsen123)

Ook	gebruikers	van	het	openbaar	

vervoer	zijn	gezonder	dan	de	

automobilisten.	(Medical News 

Today)

Inzicht in vitaliteit

Van	regelmatig	een	half	uur	fietsen	neemt	de	

fitheid	toe	met	13%	(TNO).

Medewerkers	die	dagelijks	op	de	fiets	komen,	

verzuimen	10%	tot	15%	minder	dan	autorijders (TNO).

Werknemers	die	gebruikmaken	van	de	auto	

rapporteren	de	meeste	stress	vanwege	onzekerheid	

over	de	duur	van	hun	rit	(31%).	Zij	die	met	het	

openbaar	vervoer	komen,	ervaren	minder	stress	

(26%).	Opvallend:	wie	zich	te	voet,	met	de	fiets	of	

met	een	combinatie	van	vervoersmiddelen	naar	het	

werk	begeeft,	ervaart	de	minste	trajectstress	(11%),	

(Securex).

http://bit.ly/2m4hTBR
http://bit.ly/2m4hTBR
http://bit.ly/2mkgg36
http://bit.ly/2n0jV35
http://bit.ly/2n0jV35
http://bit.ly/2nVc0n1
http://bit.ly/2nVc0n1
http://bit.ly/2mQCxUZ


2.6 Veranderingen? Kansen! 

Het	is	zaak	om	tijdig	in	te	spelen	op	komende	veranderingen	die	invloed	hebben	op	uw	zakelijke	

mobiliteit.	Zo	voorkomt	u	veel	onvrede	bij	uw	medewerkers	en	bezoekers	en	kunt	u	deze	

verandermomenten	in	uw	voordeel	laten	werken.	Begin	bijvoorbeeld	al	vroeg	met	voorlichting	

geven,	mobiliteitsregelingen	aanpassen,	reisadviezen	geven	en	voor	alternatieven	zorgen.	Over	

wat	u	kunt	doen	en	hoe	u	het	gedrag	van	uw	medewerkers	kunt	beïnvloeden,	leest	u	meer	in	

hoofdstuk	3	en	4.

U	verhuist	naar	een	locatie	met	veel	minder	parkeerplekken,	er	komen	ingrijpende	

wegwerkzaamheden	aan	die	voor	veel	oponthoud	gaan	zorgen	of	u	voert	nieuw	beleid	in	zoals	

flexibele	werkplekken	of	een	parkeerbeleid.	Dit	zijn	ideale	momenten	om	aan	de	slag	te	gaan	met	

mobiliteit:	medewerkers	zien	de	noodzaak	om	hun	reisgedrag	aan	te	passen	en	staan	meer	open	

voor	veranderingen	op	dit	gebied.	Immers:	als	ze	dit	niet	doen,	staan	ze	straks	in	de	file	of	voor	

een	dichte	slagboom.	
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2.7 Andere trends die invloed hebben op het woon-werk en zakelijk reizen 

Niet	alleen	op	organisatieniveau,	ook	op	landelijk	niveau	zijn	er	een	aantal	ontwikkelingen	die	

invloed	hebben	op	de	manier	waarop	uw	medewerkers	reizen:

De	files	nemen	alleen	al	de	komende	vier	jaar	toe	met	

maar	liefst	38%.	Ook	de	spitsdrukte	in	de	trein	neemt	

toe	op	veel	populaire	trajecten.	Dit	heeft	invloed	op	de	

bereikbaarheid	van	uw	bedrijf	en	op	hoe	aantrekkelijk	

u	bent	als	werkgever.	Verdergaande	verstedelijking	

zorgt	ervoor	dat	de	files	zich	verplaatsen	van	de	

snelwegen	naar	het	stedelijk	gebied	zelf,	de	zogeheten	

last	mile	oftewel	de	laatste	kilometers	naar	het	werk.

Snelle	technologische	ontwikkelingen	spelen	eveneens	

een	rol.	Denk	alleen	al	aan	de	elektrische	auto	en	

de	opmars	van	e-bikes	en	e-scooters,	maar	ook	aan	

IT-ontwikkelingen	die	kilometerregistratie,	administratie	

en	delen	van	voertuigen	gemakkelijker	maken.

Van	bezit	naar	gebruik.	

Uber	en	Airbnb	zijn	

wel	de	bekendste	

voorbeelden	van	de	

deeleconomie.	Waarom	

de	leaseauto	niet	

delen	met	meerdere	

medewerkers?	Of	een	

deelfiets	gebruiken	

voor	die	zakelijke	

afspraak?	

Hans Verkerk, Hoofd Woonwerk en 
Zakelijke reizigers bij NS 

‘Jongere	generaties	denken	er	meer	over	om	hun	leefstijl	aan	te	

passen.	Flexibele	werktijden	en	werkplekken	kunnen	helpen	om	de	

drukke	spits	in	auto	of	OV	te	mijden	en	het	einde	van	de	leaseauto	is	

volgens	mij	nog	niet	in	zicht.’	Lees	in	bijlage	1	de	uitgebreide	expert	

view	van	Hans	Verkerk.	Hij	geeft	hierin	zijn	kijk	op	meer	trends	die	

van	invloed	zijn	op	het	werk-	en	reisgedrag	van	uw	medewerkers.’
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Files

Bron : KiM

Technologische ontwikkelingen

Van bezit 
naar gebruik

http://bit.ly/2nVpHCj


Van	de	ondervraagde	bedrijven	is	22%	tevreden	tot	zeer	tevreden	over	het	behaalde	resultaat	

van	mobiliteitsplan	of	–regelingen.	74%	staat	hier	neutraal	tegenover.	Wilt u ook minder, anders, 

duurzamer of zelfs niet reizen stimuleren? Dat	kan	met	onderstaande	tips.	Zo	geeft	een	scan	

vooraf	inzicht	over	hoe	medewerkers	nu	reizen	en	wat de potentie is om anders te reizen. Of	u	

nu	aan	de	slag	gaat	met	fietsen,	anders	omgaan	met	de	auto,	OV	of	parkeren:	laat	uw	zakelijke	

mobiliteit	in	uw	voordeel	werken.	Een	samenhangend	mobiliteitsbeleid	waarin	alle	regelingen	en	

afspraken	op	elkaar	zijn	afgestemd	kan	u	verder	helpen	om	een	optimaal	resultaat	te	behalen.	

03. Dit kunt 
u zelf doen
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3.1 Benchmark: het effect van stimuleren

Resultaten voor woon-werkverkeer :
meer	aandacht	voor	fiets	en	OV	vermindert	duidelijk	het	autogebruik.
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stimuleert	wel stimuleert	niet

Met deze faciliteiten 
ondersteunen bedrijven 
hun fietsbeleid
Bedrijven	met	een	fietsgericht	beleid	

bieden	hiervoor	vaker	een	fiscale	regeling,	

vergoeden	vaker	de	fietsenstalling	op	het	

station	en	hebben	vaker	een	douche-	en	

kleedruimte	dan	bedrijven	die	fietsen	niet	

stimuleren.	Anderzijds	ontmoedigen	ze	het	

gebruik	van	de	auto	door	minder	vaak	gratis	

parkeren	bij	het	bedrijf	te	bieden.	

46%

7%

48%

81%

56%

12%

76%
72%

Douche- en 
kleedruimte

FietsenstallingFiscale 
regeling

Parkeren

Het resultaat van actief 
fietsen stimuleren
Het	gebruik	van	fietsen,	e-bikes	en	bromfietsen	

ligt	gemiddeld	9%	hoger	bij	bedrijven	die	fietsen	

actief	stimuleren.	Ook	daalt	het	autogebruik	bij	

deze	bedrijven	met	gemiddeld	14%.

Het resultaat van actief OV stimuleren
Bij	bedrijven	die	OV-gebruik	actief	stimuleren,	is	het	OV-gebruik	

meer	dan	verdubbeld	ten	koste	van	het	autogebruik	dat	met	

gemiddeld	21%	daalt.	Dit	levert	hen	een	kostenbesparing	in	

de	reiskostenvergoedingen	op	van	14%.	Als	hun	beleid	gericht	

is	op	meer	OV-gebruik,	ondersteunen	bedrijven	dit	door	

meer	OV-regelingen	(14%	tegenover	gemiddeld	5%)	en	meer	

mobiliteitskaarten	(7%	tegenover	gemiddeld	1%)	aan	te	bieden.

61%

47%

Autogebruik

21%

30%

Fietsgebruik

61%

40%

Autogebruik

9%

23%

OV-gebruik
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Minder leaseauto’s
In	bedrijven	met	een	mobiliteitsbeleid	waarmee	het	gebruik	van	fiets	of	OV	wordt	gestimuleerd,	

ligt	het	aantal	leaseauto’s	zo’n	7%	lager	dan	het	gemiddelde	van	14%	in	andere	bedrijven.		

Het resultaat van actief OV-stimuleren
Ook	wanneer	bedrijven	hun	medewerkers	stimuleren	

om	voor	zakelijke	reizen	meer	met	het	openbaar	vervoer	

te	reizen,	betekent	dit	een	ruime	verdubbeling	van	het	

OV-gebruik	en	een	daling	in	het	autogebruik	van	21%.		

Zakelijke reizen: OV-stimulering verlaagt het autogebruik nog sterker 

stimuleert	wel stimuleert	niet

Bron: Nationale Benchmark Zakelijke Mobiliteit

Legenda jaarlijkse reiskosten per medewerker

Bron: MT/ Workaway

Leaseauto 
€ 17.970

Privéauto (zakelijke reizen)
€ 5.770

OV
€ 3.280

Fietsen
€ 555

80%

59%

Autogebruik

15%

34%

OV-gebruik

http://bit.ly/2mkh6MZ


Bedrijven	die	sterker	willen	sturen	op	mobiliteit	hebben	allereerst inzicht nodig: hoeveel	

medewerkers	komen	met	OV,	fiets	of	auto	naar	hun	werk	en	waar	wonen	ze?	Hoeveel	wonen	

er	op	fietsafstand	en	hoeveel	medewerkers	kunnen	met	het	openbaar	vervoer	komen?	Een 

mobiliteitsscan geeft	inzicht	in	de	potentie	om	anders	te	reizen	en	in	de	mogelijke	kosten-	en	

CO²-besparing	als	medewerkers	vaker	anders	reizen.	Onderdeel	van	de	gratis	mobiliteitsscan	van	

NS	is	een	zogenoemde	verplaatsingsfactor	die	aangeeft	hoeveel	langer	of	korter	medewerkers	

onderweg	zijn	met	OV	ten	opzichte	van	reizen	met	de	auto.	De	werkgever	kan	zelf	instellen	welke	

reistijd	acceptabel	is.	In	de	scan	worden	ook	actuele	gegevens	verwerkt	over	files	en	vertragingen	in	

het OV. 

3.2 Mobiliteitsscan 
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Fietsen	naar	het	werk	is	goed	voor	de	gezondheid,	portemonnee	en	het	milieu.	Maar	veel	

medewerkers	komen	toch	per	auto	terwijl	zij	op	fietsbare	afstand	van	het	werk	wonen.	Bijna	

de	helft	van	de	werknemers	(47,7%)	woont	minder	dan	15	kilometer	van	hun	werk,	een	afstand	

die	met	een	e-bike	prima	te	doen	is.	De	verstokte	automobilist	haalt	u	niet	over	maar	met	

fietsstimulering	bereikt	u	wel	dat	meer	medewerkers	vaker	de	auto	zullen	laten	staan,	zie	de	tips	

hieronder.

Vergeet	ook	het	laatste	stukje	van	de	woon-werkreis	niet:	het	natransport	(ook	vaak	‘last	mile’	

genoemd)	vanaf	een	OV-punt	of	P+R	naar	de	werklocatie.	Is	dit	goed	geregeld,	dan	kan	het	voor	

forenzen	een	stuk	aantrekkelijker	zijn	om	toch	(vaker)	de	auto	te	laten	staan	of	die	niet	bij	de	

werklocatie	te	parkeren.	De	fiets	kan	deze	last	mile	goed	overbruggen	als	het	een	korte	afstand	

betreft	(maximaal	3	kilometer).	Denk	hierbij	aan	een	OV-fietsabonnement	of	bedrijfsfiets	voor	

OV-reizigers	en	P+R	parkeerders.

3.3 Fietsen

Céline van den Hout, beleidsmedewerker P&O bij Fontys

‘Van	degenen	met	minder	dan	7,5	kilometer	woon-werkafstand,	

komt	27%	met	de	auto.	Vergeleken	met	de	gemiddelde	werknemer	

die	dicht	bij	zijn	werk	woont,	is	dat	een	hoog	percentage.	De	

belangrijkste	oorzaak	daarvan	is	dat	wij	geen	restrictie	hebben	

op	parkeren.	Daarom	stimuleren	we	fietsen.	De	nieuwe	

fietsenstallingen	oogsten	veel	positieve	reacties.	Ook	hebben	

we	de	mogelijkheden	verruimd	voor	de	aanschaf	van	een	fiets.	

De	autovergoeding	tot	10	kilometer	reisafstand	bouwen	we	in	

drie	jaar	af	en	betaald	parkeren	is	een	optie	als	het	ingevoerde	

mobiliteitsbeleid	niet	voldoende	effect	heeft.’
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Tips om fietsen te stimuleren

Meer doen aan fietsstimulering? 

Begin bij de basis: zorg voor goede voorzieningen
De	basis	is	een	goede	fietsenstalling	met	voldoende	capaciteit.	Liefst	overdekt,	afgesloten,	

dicht	bij	de	ingang,	veilig	en	met	handige	fietsenrekken.	Extra	voorzieningen:	douches	en	

kleedruimtes,	kluisjes,	oplaadpunten	voor	e-bikes	en	een	fietsreparatieset.

Geef ook fietsers een goede reiskostenvergoeding
Geef	een	onbelaste	reiskostenvergoeding	tot	19	cent	per	gefietste	kilometer,	óók	aan	

medewerkers	die	binnen	10	kilometer	afstand	wonen.	Dit	kan	nog	steeds	onbelast	binnen	

de	WKR.	

Bied alternatieven voor zakelijke ritten overdag
U	kunt	deelvoertuigen,	zoals	fietsen,	e-bikes,	(e-)scooters,	(elektrische)	auto’s	beschikbaar	

stellen	aan	uw	medewerkers.	Zij	kunnen	deze	dan	gebruiken	voor	hun	zakelijke	ritten,	

en	hoeven	daardoor	’s	ochtends	niet	per	sé	met	de	auto	naar	het	werk	te	komen	maar	

kunnen	op	de	fiets	komen.

1

2

3

Financier (deels) de aanschaf 
van een fiets
Dit	kan	nog	steeds	via	een	renteloze	

lening	die	ten	laste	komt	van	de	vrije	

ruimte	binnen	de	WKR.

Doe mee aan stimuleringsacties 
en -programma’s
Programma’s	en	acties	zoals	rij2op5	en	

Toury	maken	het	aantrekkelijk	om	vaker	

te	fietsen,	onder	andere	door	e-bike	

proeven,	kortingen,	apps,	wedstrijden	enz.	
Maak inzichtelijk wat 
meer fietsen oplevert
De fietscalculator van de Fietsersbond 

maakt	meteen	duidelijk	hoeveel	calorieën	

en	brandstofkosten	medewerkers	

besparen	door	meer	te	fietsen.

Doe een nulmeting
Hoe	reizen	medewerkers	nu?	Waar	wonen	

ze?	Tot	7,5	kilometer	(15	km	met	een	

e-bike)	is	prima	te	fietsen.	

Beloon fietskilometers
Sponsor	bijvoorbeeld	gefietste	kilometers	

via	Fietsen	Scoort	of	laat	medewerkers	

punten	sparen	per	kilometer	via	Trappers.	

Maak de fietsroute bekender
Promoot	fietsrouteplanners	(bv.	die	van	

Fietsersbond	of	ANWB)	en	plaats	de	

fietsroute	ook	op	uw	bedrijfssite	voor	

bezoekers.
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Reizen	met	het	openbaar	vervoer	is	milieuvriendelijker	en	in	veel	gevallen	goedkoper	dan	met	de	

auto.	Ook	kunnen	medewerkers	met	name	buiten	de	spitstijden	onderweg	werken,	hebben	ze	

geen	last	van	files	en	in	de	stad	is	het	OV	vaak	sneller	dan	de	auto.	

Reizen	per	trein,	tram,	bus	en/of	metro	valt	uiteraard	onder	openbaar	vervoer.	Maar	vergeet	

ook	het	laatste	stukje	van	de	woon-werkreis	niet	tussen	een	OV-punt	en	de	werklocatie.	Is	dit	

aanvullend	vervoer	goed	geregeld,	dan	kan	het	voor	forenzen	een	stuk	aantrekkelijker	zijn	om	

toch	(vaker)	met	het	openbaar	vervoer	te	reizen.	

3.4 Openbaar vervoer

Bianca van den Bosch, arbeidsvoorwaardenspecialist 
bij Eneco Groep (Eneco/Stedin)

‘We	moedigen	medewerkers	aan	om	meer	met	het	openbaar	vervoer	

te	reizen.	Sinds	april	2016	krijgen	degenen	die	per	OV	naar	hun	

werk	gaan	in	plaats	van	een	trajectabonnement	een	onbeperkt	OV	

abonnement	waarmee	ze	zowel	zakelijk	als	privé	mogen	reizen.	Dat	

is	uitgebreider	dan	strikt	genomen	nodig	is,	maar	daarmee	maken	we	

OV-reizen	extra	aantrekkelijk.	Na	het	‘zoet’	van	een	OV-abonnement	

volgde	een	half	jaar	later	het	‘zuur’:	de	eerste	verlaging	van	de	

kilometervergoeding	voor	woon-werkreizen.	Daarnaast	hanteren	we	

al	een	aantal	jaar	een	restrictief	parkeerbeleid.	Meer	medewerkers	

zijn	sinds	deze	maatregelen	overgestapt	op	ov	maar	minder	dan	

gedacht.	Misschien	is	de	kilometervergoeding	nog	te	hoog.	Dat	gaan	

we	bij	de	volgende	verlagingen	zien.	Mensen	zijn	sterk	gehecht	aan	

hun	auto.	Het	liefst	zouden	we	alleen	positieve	maatregelen	treffen,	

maar	we	merken	dat	ontmoedigen	helpt.	Ondanks	de	weerstand	zet	

dat	toch	meer	mensen	aan	tot	verandering.	Ik	ben	ervan	overtuigd	dat	

zonder	verlaging	van	de	kilometervergoeding	er	minder	medewerkers	

overstappen,	hoe	aantrekkelijk	het	OV-aanbod	ook	is.	De	vraag	is	op	

welk	moment	de	financiële	prikkel	sterk	genoeg	wordt.’	
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Tips om OV-gebruik te stimuleren

Geef 100% OV-vergoeding
Alle	OV-kosten	voor	woonwerk-	en	zakelijke	reizen	zijn	belastingvrij	te	vergoeden,	ook	

als	dit	meer	kost	dan	19	cent	per	kilometer.	Ook	kunt	u	autorijders	voor	wie	OV	een	

serieuze	optie	is	een	lagere	kilometervergoeding	dan	19	cent	geven	om	autorijden	minder	

aantrekkelijk	te	maken.	Verder	kunt	u	OV-kosten	ook	vergoeden	door	een	mobiliteitskaart	

te	geven.	Dat	is	één	kaart	voor	alle	zakelijke	reizen	met	het	OV	en	vaak	ook	nog	voor	

OV-Fiets,	deelauto	en	meer.	De	kaart	verlaagt	de	drempel	om	met	het	OV	te	gaan,	

medewerkers	hoeven	de	kosten	niet	zelf	voor	te	schieten.	

Geef een reisadvies op maat
Medewerkers	zijn	zich	vaak	niet	bewust	van	de	mogelijkheden	van	het	openbaar	vervoer.	

Geef	een	persoonlijk	reisadvies	aan	(nieuwe)	medewerkers	op	basis	van	9292.nl,	NS	

Reisplanner	Xtra,	Google	Maps	of	een	andere	reisplanner.	Daarmee	maakt	u	hun	reistijd	en	

opties	inzichtelijk	en	verlaagt	u	de	drempel	om	gebruik	te	maken	van	het	OV.	Neem	hierin	ook	

aanvullende	vervoersmogelijkheden	mee	zoals	parkeren	in	een	P+R	en	verder	met	fiets	of	OV.

Hanteer flexibele werktijden voor OV-reizigers
Daardoor	kunnen	ze	buiten	de	spits	reizen.	Dit	verlaagt	de	drempel	voor	werknemers	die	

best	met	het	OV	willen	maar	niet	in	volle	bussen	of	treinen	willen	reizen.	Ook	belangrijk	

is	om	te	zorgen	voor	goede	technische	faciliteiten	om	op	andere	locaties	en	onderweg	te	

werken	en	te	overleggen.

1

2

3

Bied zo nodig aanvullend vervoer 
tussen OV-halte (of P+R) en werk
Denk	aan	toegang	tot	OV-fiets,	

bedrijfsvoertuigen,	pendelbus	of	taxi.	

Bereken of OV sneller is 
Vaak	is	het	OV	sneller	dan	de	auto	in	

de stad en in de spits. Check dit op 

Goabout.com,	ANWB	Routeplanner	(eigen	

Onderweg	app)	of	Google	Maps.

Bied alternatieven voor 
zakelijke ritten overdag
Denk	aan	een	(elektrische)	deelauto,	(e-)

scooter,	fiets	of	e-bike	zodat	er	geen	

reden	is	om	’s	ochtends	niet	met	het	OV	te	

komen.Bied medewerkers een 
proefabonnement
Of	doe	een	pilot	met	probeerkaarten.	Dit	

werkt	goed	op	verandermomenten	zoals	

verhuizingen,	fusies,	nieuw	parkeerbeleid	

en in dienst treden. 

Meer doen aan stimulering van OV-gebruik?
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Tien	jaar	geleden	ging	het	economisch	gezien	zo	goed	dat	de	leaseauto	een	standaard	onderdeel	

werd	van	de	arbeidsvoorwaarden.	Die	tijd	is	voorbij.	Werkgevers	vinden	het	steeds	minder	

vanzelfsprekend	om	(nieuwe)	medewerkers	een	leaseauto	te	bieden.	Minder	(qua	aantallen	

en	kilometers),	duurzamer	en	zuiniger	zijn	de	toverwoorden	als	het	gaat	om	leaseauto’s	en	het	

wagenparkbeheer.

Ook	de	vraag	naar	leaseauto’s	verandert.	De	generatie	Z	die	nu	de	arbeidsmarkt	betreedt,	denkt	

heel	anders	over	mobiliteit	dan	tien	jaar	geleden.	Flexibiliteit	en	zelf	bepalen	wanneer	en	waar	

je	werkt,	zijn	voor	hen	belangrijker	dan	een	leaseauto.	Ook	verstedelijking	speelt	een	rol.	Wie	

midden	in	een	grote	stad	woont,	zal	het	hebben	van	een	leaseauto	vaker	als	een	last	(geen	en/of	

dure	parkeerplekken)	zien	dan	als	een	lust.

3.5 Anders omgaan met de (lease)auto

Arno Veenman, adviseur Beleid en Innovatie bij Volksbank 

‘Bij	de	Volksbank	(bekend	van	de	merken	ASN,	BLG,	RegioBank	en	

SNS)	werken	3.400	mensen,	waarvan	er	365	een	auto	van	de	zaak	

hebben.	De	anderen	kunnen	kiezen	uit	een	NS-Business	Card	of	een	

kilometervergoeding	van	9,5	cent.	De	lage	kilometervergoeding	voor	

woon-werkverkeer,	bedoeld	om	het	autogebruik	terug	te	dringen,	

geldt	al	jaren	bij	de	Volksbank.	Daar	zie	ik	niet	veel	ruimte	meer.	

We	willen	wel	de	vergoeding	flexibeler	maken	om	medewerkers	

dagelijkse	keuze	te	bieden	–	in	de	hoop	dat	dit	mensen	die	normaal	

met	de	auto	komen	gaat	verleiden	om	vaker	de	trein	te	pakken.	De	

grootste	verschuiving	verwacht	ik	bij	de	leaseauto’s.	De	voorwaarden	

voor	een	auto	van	de	zaak	blijven	ongewijzigd,	maar	we	hebben	

in	2016	wel	een	andere	drastische	keuze	gemaakt.	We	streven	

ernaar	dat	alle	auto’s	die	besteld	worden	100%	elektrisch	zijn.	Bij	de	

arbeidsvoorwaardelijke	leasewagens	stellen	we	dat	als	je	minder	dan	

zestig	kilometer	van	je	werk	woont,	je	volgende	auto	elektrisch	moet	

zijn.	En	zodra	de	Opel	Ampera	en	de	nieuwe	Tesla	uitkomen,	gaat	die	

zestigkilometernorm	omhoog.’
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Tips om zuiniger en duurzamer autorijden te stimuleren

Rij zuiniger
De	juiste	bandenspanning	levert	u	een	brandstofbesparing	

van	2	tot	5%	op	en	banden	met	een	AA-label	gebruiken	

minder	brandstof.	Met	de	tips	van	HetNieuweRijden.nl zitten 

medewerkers	meer	ontspannen	achter	het	stuur	en	bespaart	u	

tenminste	6%	op	brandstofkosten.

Rij samen
Laat	medewerkers	samen	naar	kantoor	rijden	en	bespaar	zo	op	

uw	brandstofkosten.	Denk	bij	het	stimuleren	van	samen	rijden	

aan:	alternatieven	voor	zakelijke	ritten	overdag,	gereserveerde	

parkeerplaatsen	voor	carpoolers,	goede	afspraken	over	de	

reiskostenvergoeding	en	maak	het	matchen	gemakkelijk.	

Bijvoorbeeld	via	Beamrz	en	Toogethr.

Rij duurzamer
Elektrisch	of	hybride	rijden	is	stiller,	beter	voor	de	luchtkwaliteit	

en	vermindert	de	CO²-uitstoot.	Een	elektrische	auto	is	voordelig	in	

het	gebruik.	Vergeleken	met	benzine	of	diesel	bent	u	zo’n	40	tot	

50%	voordeliger	uit	qua	brandstof.	

Deel een auto
Het	scheelt	u	als	werkgever	veel	geld	als	meerdere	medewerkers	

van	één	auto	gebruik	maken.	Of	dat	nu	de	leaseauto	is	die	

overdag	door	meerdere	collega’s	wordt	gebruikt	(diverse	

leasemaatschappijen	bieden	deze	optie,	onder	andere	Athlon,	

Alphabet	en	Arval),	een	bedrijfsauto	(bijvoorbeeld	via	Share2Use	

of	WeGo)	of	een	deelauto	(ook	vaak	poolauto	genoemd)	van	een	

externe	aanbieder	(zoals	Greenwheels,	Connectcar	en	Car2Go).	
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Tips om minder autorijden te stimuleren

2

3

Flexibel werken
Bied	de	mogelijkheid	om	thuis,	onderweg	of	op	andere	locaties	

te	werken.	Dit	beperkt	aantal	en	lengte	van	gemaakte	ritten.	

Dat	vergt	goede	onderlinge	afspraken,	ICT-oplossingen	en	

een	managementstijl	die	stuurt	op	resultaat	in	plaats	van	

aanwezigheid.

Mobiliteitsbudget
Met	een	mobiliteitsbudget	bepalen	medewerkers	zelf	hoe	ze	reizen.	

Ze	krijgen	een	maandelijks	budget	en	de	gemaakte	vervoerskosten	

worden	daarvan	afgetrokken.	Het	zogeheten	bonus-malus	

mobiliteitsbudget	geeft	de	leaserijder	een	financiële	prikkel	om	

minder	en	zuiniger	te	rijden,	goedkoper	te	tanken	en	vaker	met	een	

ander	vervoermiddel	te	reizen.	Rijdt	en	verbruikt	uw	medewerker	

meer	dan	gemiddeld?	Dan	voelt	hij	dat	in	zijn	portemonnee	(de	

malus).	Blijft	hij	onder	het	gemiddelde?	Dan	houdt	hij	geld	over	(de	

bonus).	Het	budget	werkt	dus	twee	kanten	op.	

1 Stimuleer gebruik van andere vervoermiddelen 
naast de auto zoals fiets en OV

Geef	ook	een	reiskostenvergoeding	voor	

kilometers	die	gemaakt	zijn	met	OV	of	fiets.	U	

kunt	ook	de	autokilometervergoeding	verlagen.

Geef	een	OV-probeerkaart	

voor	nieuwe	medewerkers.

Geef	een	mobiliteitskaart	voor	het	OV	en	

eventuele	andere	vervoersdiensten	zoals	

OV-fiets,	taxi	en	deelauto.	



Werkgevers	vinden	het	steeds	minder	vanzelfsprekend	om	iedere	medewerker	een	

parkeerplaats	te	garanderen.	Steeds	meer	bedrijven	voeren	een	sturend	parkeerbeleid,	waarbij	

alleen	een	kleine	groep	aanspraak	kan	maken	op	een	parkeerplaats.	En	ook	steeds	meer	

werkgevers	voeren	betaald	parkeren	voor	hun	medewerkers	in.	Een	andere	trend	is	de	behoefte	

aan	flexibele	parkeercapaciteit.	Van	een	kostenpost	kunnen	parkeerplaatsen	dan	zelfs	een	bron	

van	inkomsten	worden.	Met	een	parkeerbeleid	kunt	u	andere	vormen	van	vervoer	stimuleren,	

zoals	OV	en	fietsen,	en	ook	kosten	en	CO²-uitstoot	besparen.	

3.6 Parkeren

Ronald Timmermans, vastgoedadviseur en 
programmamanager mobiliteit bij Fontys

Mirjam de Jaeger, teamleider HR Operations bij Coolblue

‘Mocht	het	ingevoerde	beleid	niet	tot	het	gewenste	resultaat	leiden,	

dan	gaan	we	betaald	parkeren	invoeren.	We	verbieden	mensen	niet	

om	met	de	auto	te	reizen,	alleen	moeten	ze	ervoor	gaan	betalen	als	

de	bereikbaarheid	in	het	geding	komt.’

‘Bij	het	nieuwe	hoofdkantoor	bleek	bijvoorbeeld	de	parkeercapaciteit	

te	krap.	We	konden	wel	plekken	krijgen	onder	het	gebouw,	maar	die	

zijn	superduur.	Dat	hebben	we	opgelost	door	zeven	deelauto’s	aan	

te	schaffen,	dat	was	goedkoper	dan	extra	parkeerplekken.’	
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Meer doen met uw parkeerbeleid?

Tips om succesvol sturend parkeerbeleid in te voeren

Geen parkeerrecht als medewerker op minder 
dan 10 kilometer afstand woont
Deze	medewerkers	kunnen	bijvoorbeeld	op	de	fiets	of	met	het	OV	komen.	

Bied en stimuleer het gebruik van alternatieven voor de (lease)auto
Denk	aan	fiets,	OV,	samen	rijden,	alternatieven	voor	zakelijke	ritten	overdag	en	flexibele	

werktijden	en	–locaties.	Dit	vermindert	de	parkeerdruk.

Maak het parkeerbeleid transparant: wie wel en wie niet
Wie	krijgt	waarom	wel	of	geen	parkeerplaats.	Stel	zeer	duidelijke	spelregels	op,	

bijvoorbeeld	op	basis	van	reisafstand,	reistijd,	samen	rijden,	eventueel	invoeren	van	

betaald	parkeren	en	creëren	van	plekken	voor	elektrische	auto’s.	
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Parkeren is nooit gratis 
Een	parkeerplaats	kost	gemiddeld	

€1.000,-	per	jaar.	Geef	inzicht	in	

de	kosten	en	laat	zien	hoe	vaak	

parkeerplaatsen	bezet	zijn.	

Houd rekening met meer fietsers
Zie	fietsstimulering.

Durf keuzes te maken
Het	is	gemakkelijker	om	na	een	

evaluatie	het	aantal	passen	te	

vergroten,	dan	te	verkleinen.

Probeer de piektijden te beïnvloeden
Bijvoorbeeld	door	overlegmomenten,	

spreek-	en	bezoekuren	slimmer	te	

spreiden	en	flexibele	werktijden	en	-dagen	

toe te staan. 

Beloon medewerkers 
voor niet-parkeren
Hiermee	laat	u	de	keuze	aan	de	

medewerker,	maar	u	voert	de	‘druk’	wel	

op.	Denk	aan	een	geldelijke	of	materiële	

beloning	voor	medewerkers	die	hun	

parkeerplaats/parkeerpas	inleveren.

Laat medewerkers indien mogelijk 
parkeren op afstand
Bijvoorbeeld	op	een	P+R	terrein	of	elders	

gehuurde	parkeerruimte.	Zorg	wel	dat	het	

aanvullend	vervoer	goed	geregeld	is.	
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Van	de	ondervraagde	werkgevers	heeft	30%	een	mobiliteitsbeleid.	Binnen	organisaties	zijn	

allerlei	regelingen	van	kracht	die	te	maken	hebben	met	het	woonwerk-	en	zakelijk	verkeer	

van	medewerkers.	Denk	aan	alle	regelingen	rondom	bijvoorbeeld	reiskostenvergoedingen,	

leaseauto’s	en	parkeren.	Maar	ook	aan	andere	afspraken	die	van	invloed	zijn	op	de	manier	

waarop	medewerkers	reizen	zoals	afspraken	rondom	flexibele	werktijden	en	elders	werken,	

duurzaamheid,	gezondheid	en	MVO.	Samen	vormen	deze	regelingen	en	afspraken	het	

mobiliteitsbeleid.

Diverse	redenen	kunnen	ervoor	zorgen	dat	u	uw	mobiliteitsbeleid	wilt	aanpassen.	Denk	

aan een fusie of overname	waardoor	er	binnen	de	organisatie	verschillende	reiskosten-	

of	leaseregelingen	van	kracht	zijn.	Omdat	dit	voor	ongelijkheid	en	extra	werk	zorgt,	wilt	

u	de	regelingen	gelijktrekken	in	een	samenhangend	mobiliteitsbeleid.	Maar	ook	een	

bedrijfsverhuizing	of	groei	van	de	organisatie	kan	ervoor	zorgen	dat	u	behoefte	heeft	

aan	een	gemoderniseerd	en	toekomstbestendig	mobiliteitsbeleid.	Net	als	veranderende 

organisatiedoelstellingen waardoor	bijvoorbeeld	duurzaamheid	of	kostenefficiency	een	

veel	duidelijker	plek	moet	krijgen	binnen	uw	mobiliteitsbeleid.

3.7 Samenhangend mobiliteitsbeleid
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Gelijktrekken	van	bestaande	regelingen	levert	

door	een	eerlijker	verdeling	van	de	lusten	en	

lasten	en	het	scheppen	van	duidelijkheid	meer	

medewerkerstevredenheid	op.

Een	samenhangend	mobiliteitsbeleid	draagt	bij	aan	

het	behalen	van	organisatiedoelstellingen	zoals	

duurzaamheid	en	MVO.

Ook	kan	een	samenhangend	mobiliteitsbeleid	met	

duidelijke	keuzes	kosten	en	administratief	werk	

besparen.

Een samenhangend, uniform en 
gemoderniseerd mobiliteitsbeleid 
levert veel voordelen op:

Ronald Timmermans, vastgoedadviseur en 
programmamanager mobiliteit bij Fontys Hogescholen

‘Bij	collega-onderwijsinstellingen	heeft	vaak	of	HR	of	de	Dienst	

Huisvesting	&	Facilitaire	Zaken	het	voortouw.	Het	valt	mij	op	dat	

mobiliteitsbeleid	dan	minder	zoden	aan	de	dijk	zet.	Als	je	fietsgebruik	

stimuleert,	maar	je	zet	geen	fatsoenlijke	stallingen	neer,	kom	je	niet	

zo	ver.	En	je	kunt	slagbomen	plaatsen	voor	betaald	parkeren,	maar	

als	je	niks	aan	de	arbeidsvoorwaarden	doet,	bereik	je	ook	minder.	

Daarom	zijn	bij	ons	beide	afdelingen	bij	het	nieuwe	mobiliteitsbeleid	

betrokken.	We	volgen	daarbij	drie	beleidslijnen.	Ten	eerste	een	

goede	bereikbaarheid	want	die	is	essentieel	voor	de	continuïteit	

van	ons	onderwijs.	Dat	betekent	dat	we	ingrijpen	op	locaties	waar	

de	bereikbaarheid	onvoldoende	is.	Ten	tweede	maatschappelijk	

verantwoorde	mobiliteit.	We	zien	dus	liever	dat	mensen	met	de	fiets,	

lopend	of	met	OV	naar	school	komen.	En	ten	derde	de	structurele	

bereikbaarheid	waarbij	we	per	locatie	bekijken	wat	de	beste	manier	is	

om	er	te	komen.’
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Echte	gedragsverandering	in	mobiliteit	staat	bij	veel	werkgevers	nog	in	de	kinderschoenen.	Ze	

ondernemen	vaak	alleen	actie	bij	dwingende	gebeurtenissen	zoals	een	verhuizing	en	vaak	gaat	

het	dan	om	een	financiële	prikkel.	Het	werk-	en	reisgedrag	van	uw	medewerkers	veranderen,	is	

een	proces	dat	tijd	kost.	Veel(reis)gedrag	is	geautomatiseerd,	we	denken	er	niet	meer	over	na.	

De	keuze	voor	een	bepaalde	manier	van	reizen	is	vooral	gebaseerd	op	sentimenten,	en	slechts	

beperkt	op	rationele	argumenten.	We	doen	de	dingen	vooral	omdat	we	ze	altijd	zo	doen,	omdat	

ze	leuk	of	gemakkelijk	zijn	én	omdat	anderen	het	ook	zo	doen.

Wilt	u	uw	medewerkers	stimuleren	om	op	andere	manieren	te	reizen,	dan	is	het	nemen	van	

maatregelen	-	zoals	het	geven	van	een	fietskilometervergoeding	of	mobiliteitskaart	-	pas	het	

begin.	Hoe	verandert	u	vervolgens	het	ingesleten	reisgedrag	van	medewerkers?	Daar	zijn	

verschillende	mogelijkheden	voor.	Zo	blijkt	dat	wanneer	u	automobilisten	wilt	stimuleren	om	te	

gaan	fietsen,	het	beter	is	om	hen	te	belonen	voor	het	gebruik	van	de	fiets,	dan	voor	de	aanschaf	

ervan.	Maar	het	is	ook	noodzakelijk	om	vooraf	goed	na	te	denken	over	uw	doelgroep	en	het	

huidige	en	gewenste	gedrag.	Wat	werkt	wel	en	wat	juist	niet?

04. Hoe verandert u 
het reisgedrag van 
uw medewerkers?
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Hans Verkerk, Hoofd Woonwerk en 
Zakelijke reizigers bij NS 

Arno Veenman, adviseur Beleid en Innovatie bij Volksbank

Wedstrijd	‘CO²	verminderen’

‘Wie	gewend	is	aan	de	auto,	stapt	niet	spontaan	in	de	bus	of	trein.	

Het	blijkt	lastig	om	gewoonten	van	werknemers	te	doorbreken.	

Een	klein	deel	van	de	bedrijven	legt	maatregelen	op	om	

gedragsverandering	te	bewerkstelligen.	Ze	voeren	bijvoorbeeld	

betaald	parkeren	in	of	verlagen	de	kilometervergoeding.	Dat	kan	

zeer	effectief	zijn,	maar	het	roept	ook	weerstand	op.	Werkgevers	

die	deze	weg	niet	willen	volgen,	adviseer	ik	een	positievere	insteek.	

Op	basis	van	het	‘Low	Car	Diet’	van	milieuorganisatie	Urgenda	heeft	

NS	het	programma	‘Mee!’	ontwikkeld.	Hiermee	kunnen	afdelingen	

binnen	een	bedrijf	de	competitie	aangaan	om	een	maand	lang	

zo	min	mogelijk	CO²	uit	te	stoten.	Het	wedstrijdelement	prikkelt	

en	het	maakt	medewerkers	bewust	van	hun	mobiliteitsgedrag.	

Achterliggende	gedachte	is	mensen	zo	ver	krijgen	dat	ze	een	keer	ov	

willen	uitproberen.’	

‘We	gaan	expliciet	aandacht	vragen	voor	anders	naar	het	werk	

reizen,	onder	meer	via	een	“Week	van	duurzaam	reizen”.	Ik	heb	

gelezen	dat	als	je	iets	twintig	keer	doet,	je	eraan	gewend	raakt.	Dat	

geldt	misschien	ook	voor	ov-reizen.’

Bianca van den Bosch, arbeidsvoorwaardenspecialist
bij Eneco Groep (Eneco/Stedin)

‘Voorbeeldgedrag	kan	het	verschil	maken.	Als	je	bij	een	overleg	hoort	

dat	collega’s	met	de	trein	zijn	gekomen	en	dat	prima	ging,	terwijl	een	

ander	door	de	files	te	laat	komt,	zet	dat	mensen	aan	het	denken.	

Peer	pressure	neemt	tegenargumenten	weg	en	helpt	gewoonten	

doorbreken.’
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Hoe en waarom?
Probeer	eerst	te	begrijpen	en	dan	pas	aan	de	slag	te	gaan:	ken	uw	doelgroep	en	weet	wat	

hen	beweegt.	Wie	reist	met	welk	vervoermiddel	en	waarom?	Voor	wie	is	een	overstap	op	

een	ander	vervoermiddel	een	reële	optie?	Een	mobiliteitsscan	geeft	meer	inzicht	hierin.	

Gebruik verandermomenten
De	juiste	timing	is	een	niet	te	onderschatten	factor	voor	het	succes	van	

gedragsbeïnvloeding.	U	slaagt	er	gemakkelijker	in	om	oude	routines	blijvend	te	veranderen	

als	er	bij	de	doelgroep	urgentie	is	om	over	hun	reisgedrag	na	te	denken.	Denk	bijvoorbeeld	

aan	wegwerkzaamheden,	verhuizing	of	fusie,	invoering	van	flexibele	werktijden	en	

werkplekken	of	nieuw	(parkeer)beleid.

Maak het makkelijk
Hoe	gemakkelijker	het	is	om	te	kiezen	voor	het	nieuwe	gedrag,	hoe	meer	mensen	dit	

(vrijwel)	automatisch	zullen	doen.	Hoe	meer	moeite	men	ervoor	moet	doen,	hoe	minder	

snel	mensen	hun	gedrag	zullen	aanpassen.	Denk	bijvoorbeeld	aan	een	persoonlijk	

reisadvies	op	maat.	
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11 Tips om mensen te verleiden tot ander reisgedrag

5 De juiste prikkel
Motiveren	van	mensen	is	belangrijk,	maar	ook	motiveren	kan	op	vele	manieren.	Belonen	

met	een	financiële	prikkel	is	er	één	van:	denk	hierbij	aan	een	mobiliteitsbudget,	een	

beloning	indien	de	werknemer	afziet	van	een	parkeerplaats,	een	renteloze	lening	als	men	

op	de	fiets	naar	het	werk	komt	enzovoorts.	Maar:	overschat	het	effect	hiervan	niet.	

We kunnen niet tegen ons verlies
Weerstanden	zijn	vaak	voorspelbaar	en	zijn,	als	u	ze	tijdig	signaleert,	met	de	juiste	

interventies	te	beperken.	Dit	verhoogt	de	effectiviteit	van	maatregelen	aanzienlijk.	Zo	heeft	

-	psychologisch	gezien	-	iets	kwijtraken	wat	je	bezit,	veel	meer	impact	dan	iets	winnen	wat	

je	nog	niet	had.	Een	leaseauto	combineren	met	andere	vervoermiddelen	zoals	deelauto,	

e-bike	en	mobiliteitskaart	zal	dus	positiever	ontvangen	worden	dan	meteen	alle	leaseauto’s	

de	deur	uit	doen.	

4

Begin klein
Kleinschaligheid	is	ook	van	belang.	Over	het	algemeen	blijken	kleinschalige	proeven	onder	

min	of	meer	homogene	groepen	(zoals	afdelingen,	leaserijders)	tot	betere	resultaten	

te	leiden	dan	grootschaliger	programma’s	zoals	die	waar	alle	medewerkers	van	alle	

vestigingen	de	doelgroep	vormen.

6
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Schouderklopje
Als	u	oude	gewoontes	opgeeft,	is	het	heel	belangrijk	dat	u	gesterkt	wordt	in	het	gevoel	dat	

u	op	de	goede	weg	zit.	Feedback	is	daarvoor	onmisbaar.	Laat	uw	waardering	blijken,	laat	

weten	wat	er	voor	positieve	resultaten	bereikt	zijn	die	relevant	zijn	voor	uw	medewerkers.

7

Sociale beïnvloeding: gedrag is besmettelijk
Mensen	doen	graag	wat	anderen	doen,	en	helemaal	wat	anderen	doen	die	op	hen	lijken.	

Dat	zijn	geen	weloverwogen	beslissingen,	maar	is	grotendeels	een	onbewust	proces.	Daar	

kunt	u	op	inspelen	door	bijvoorbeeld	te	laten	zien	dat	een	grote	meerderheid	van	de	

medewerkers	al	meedoet,	een	competitie-element	in	te	brengen	of	door	superpromotors	

in te zetten.

9

Inleven 
De	manier	waarop	u	maatregelen	introduceert	en	een	stapsgewijze	invoering	zijn	cruciaal,	

evenals	begrip	van	het	management	voor	wat	er	werkelijk	op	de	werkvloer	leeft.	Denk	bij	

facilitering	van	het	gewenste	gedrag	en	de	communicatie	erover	vanuit	de	doelgroepen	en	

hun	gedrag,	en	niet	vanuit	de	maatregel	of	organisatie.

8

Begrijpen – uitvoeren – meten
Welke	doelgroep(en)	kiest	u?	Steek	uw	energie	in	doelgroepen	die	in	staat	en	bereid	

zijn	om	hun	reisgedrag	aan	te	passen.	U	moet	inzicht	hebben	in	hun	huidige	gedrag	en	

bepalen	welk	gedrag	gewenst	is,	welk	resultaat	of	doel	u	specifiek	nastreeft.	Op	basis	van	

de	verzamelde	informatie	kunt	u	onderbouwd	maatregelen	kiezen.	Voor,	tijdens	en	na	

afloop	meet	en	evalueert	u	en	stuurt	u	indien	nodig	bij.

Een goed begin is het halve werk

10

11
Bepaal	bij	de	start	wat	u	

wilt	bereiken	(doelen).

Bepaal	waar	mogelijk	ook	op	welke	

gedragstheorie/uitgangspunten	uw	

maatregelen	gebaseerd	zijn.

Bepaal	uw	doelgroep(en)	en	de	

belangrijke	kenmerken	van	deze	

doelgroepen.

Bepaal	hoe	u	de	voortgang	en	resultaten	

meet	en	evalueert	(nulmeting,	test,	leer	

ervan,	pas	aan).

Bepaal	welke	partijen	u	nodig	hebt	om	uw	

doelen	te	bereiken	en	betrek	hen	erbij.

Bepaal	het	juiste	moment	om	met	de	

maatregel	te	starten	(verandermomenten).
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In	de	vorige	hoofdstukken	las	u	dat	meer	aandacht	voor	uw	zakelijke	mobiliteit	u	veel	kan	

opleveren.	Zoals	kostenbesparing,	minder	CO²-uitstoot	en	vitalere	en	tevredener	medewerkers.	

Met	de	tips	kunt	u	nu	zélf	aan	de	slag	gaan	met	het	stimuleren	van	minder,	anders	en	duurzamer	

reizen.	Uiteraard	staan	wij	voor	u	klaar	als	u	daarbij	wel	wat	advies	of	ondersteuning	kunt	

gebruiken.	

05. Met ondersteuning 
bereikt u nóg meer met 
uw zakelijke mobiliteit

Hans Verkerk, Hoofd Woonwerk en 
Zakelijke reizigers bij NS 

‘Bedrijven	zitten	echt	niet	te	wachten	op	iemand	die	ze	treinkaartjes	

komt	verkopen.	Wij	zoeken	naar	waarden	die	de	werkgever	zelf	

belangrijk	vindt.	Als	dat	duurzaamheid	is,	kom	je	onherroepelijk	

op	mobiliteit	omdat	je	daarmee	de	CO²-uitstoot	van	je	bedrijf	

drastisch	kunt	verlagen.	Wil	een	werkgever	dat	regelen	via	

busabonnementen	of		door	mensen	te	stimuleren	om	op	de	fiets	

te	komen?	Maar	ook	andere	doelen	als	productiviteitsverhoging,	

kostenreductie	en	aantrekkelijk	werkgeverschap	kunnen	het	

uitgangspunt	vormen.	Wij	verkopen	primair	mobiliteitsoplossingen	

en	het	is	uiteraard	prima	als	onze	producten	daarin	passen.	Maar	

wij	denken	vanuit	onze	ruime	praktijkervaring	ook	graag	mee	over	

andere	oplossingen.’
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Komt	u	er	zelf	niet	uit	of	wilt	u	graag	ondersteuning	of	

advies	op	mobiliteitsgebied?	Kunt	u	bijvoorbeeld	wel	

wat	hulp	gebruiken	bij	het	opstellen	van	een	integraal	

mobiliteitsbeleid of parkeerbeleid of	het	uitvoeren	

van	een mobiliteitsscan?	Mobiliteitsadviseurs	geven	u	

inzicht	in	de	mogelijkheden	en	aanknopingspunten	voor	

slimmer	reizen.	Zij	kijken	naar	het	huidige	reisgedrag,	

de	potentie	om	anders	te	reizen,	huidige	regelingen	en	

arbeidsvoorwaarden	en	uw	bedrijfsdoelstellingen.

Ook	kunnen	zij	het hele veranderproces begeleiden 

en	u	in	contact	brengen	met	de	voor	u	meest	geschikte	

aanbieders.	Veel	aanbieders	kunnen	u	ook	een	groot	deel	

van	het administratieve werk uit handen nemen wat 

komt	kijken	bij	zakelijke	mobiliteit	en	kunnen	u	helpen	om	

hiermee kosten te besparen. NS adviseert u graag hierin. 

Neem	voor	meer	informatie,	

advies	en	ondersteuning	

contact	op	met	de	adviseurs	

van	NS	Zakelijk.	

10%	van	de	ondervraagde	organisaties	is	geadviseerd	of	ondersteund	bij	het	opstellen/

optimaliseren	van	hun	mobiliteitsplan,	dit	is	een	derde	van	de	bedrijven	die	een	mobiliteitsplan	

hebben.	55%	van	hen	schakelde	een	adviesbureau	in,	21%	de	leasemaatschappij	en	9%	kreeg	

hulp	in	het	kader	van	een	van	de	Beter	Benutten	projecten.

10% 

Mobiliteitsadviseur

Benchmark: 90% van de bedrijven doet het zelf

Geadviseerd of 
ondersteund 
bij het opstellen/
optimaliseren van 
hun mobiliteitsplan

55%

9%

21%
15%

Adviesbureau

Beter	Benutten

Leasemaatschappij

Andere partij

ns.nl/zakelijk

nszakelijk@ns.nl

030 - 300 11 11
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Expert view Hans Verkerk, Hoofd Woonwerk en Zakelijke reizigers bij NS 
Niet	alleen	op	organisatieniveau,	ook	op	landelijk	niveau	zijn	er	een	aantal	ontwikkelingen	die	

invloed	hebben	op	de	manier	waarop	uw	medewerkers	reizen.	Hans	Verkerk,	signaleert	de	

volgende	trends:	

Bijlage 1
‘We gaan anders naar reizen kijken’

Mobiliteit steeds vaker middel om bedrijfsdoel te realiseren 
Bedrijven	die	een	mobiliteitsvisie	ontwikkelen	laten	zich	niet	alleen	leiden	door	de	wensen	van	

werknemers.	Ze	kijken	ook	naar	kostenbesparing,	bereikbaarheid	van	locaties,	een	groener	

imago	en	de	gezondheid	van	medewerkers.	Vaak	voert	één	van	die	factoren	de	boventoon.	

Ook	een	ingrijpende	verandering	kan	de	aanleiding	vormen,	bijvoorbeeld	de	verhuizing	van	

het	hoofdkantoor.	Als	de	nieuwe	locatie	in	het	hart	van	een	stadscentrum	ligt,	vraagt	dat	om	

actief	parkeerbeleid.	Verkerk:	‘Op	zo’n	moment	maatregelen	doorvoeren	is	makkelijker	omdat	

medewerkers	dan	toch	al	hun	reisgewoonten	moeten	veranderen.’

Zitten is het nieuwe roken
De	fitheid	van	werknemers	gaat	de	komende	jaren	een	grotere	rol	spelen	bij	bedrijven,	vermoedt	

Verkerk.	Door	hierop	te	focussen	hopen	werkgevers	het	ziekteverzuim	te	beperken.	Een	artikel	in	

de	Volkskrant	bestempelde	onlangs	zitten	als	het	nieuwe	roken.	Een	groot	deel	van	de	werkende	

bevolking	leidt	een	zittend	leven.	Dat	is	niet	voldoende	te	compenseren	met	twee	keer	in	de	

week	intensief	sporten.	‘Volgens	de	nieuwste	inzichten	kun	je	beter	elke	dag	wat	meer	bewegen,’	

volgens	Verkerk.	‘Reizen	met	OV	dwingt	mensen	daartoe	omdat	je	altijd	wel	een	stukje	moet	

lopen	of	fietsen.’	
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Jongere generaties leven bewuster
De	verstedelijking	en	trek	naar	de	randstad	neemt	toe.	Stadsbesturen	zetten	de	luchtkwaliteit	

en	leefbaarheid	steeds	hoger	op	de	agenda.	De	behoefte	aan	duurzaamheid	zal	met	name	

vanuit	werknemerskant	meer	gewicht	krijgen,	verwacht	Verkerk:	‘Jongere	generaties,	die	nu	nog	

wegvallen	tegen	de	grote	groep	babyboomers,	hebben	er	denk	ik	meer	voor	over	om	hun	leefstijl	

aan	te	passen,	al	is	het	maar	omdat	klimaatveranderingen	duidelijker	merkbaar	worden.	Ze	

willen	weten	wat	er	in	hun	voedsel	zit	en	van	welke	materialen	hun	meubels	zijn	gemaakt.	Ook	

aan	hun	leefomgeving	stellen	ze	hogere	eisen	en	dat	zet	het	autogebruik	mogelijk	verder	onder	

druk.’

Flexibele werktijden
Reizigers	die	geregeld	met	de	trein	gaan,	zijn	daar	over	het	algemeen	(redelijk)	tevreden	over.	‘Bij	

mensen	die	dat	niet	doen	hebben	we	een	imagoprobleem,’	erkent	Verkerk.	‘Ze	denken	bijzonder	

negatief	over	NS.	Dat	kan	bijvoorbeeld	komen	omdat	ze	een	slechte	ervaring	hebben	gehad	in	

het	OV	of	omdat	hun	idee	van	treinreizen	dateert	van	jaren	geleden.	Dat	beeld	kunnen	we	alleen	

veranderen	als	ze	een	nieuwe	poging	willen	wagen	en	ervaren	dat	het	zo	slecht	niet	is.’	De	kritiek	

op	overvolle	treinen	in	de	spits	kent	hij	uiteraard.	‘Maar	hoeveel	nieuwe	treinstellen	er	straks	ook	

bijkomen,	we	hebben	nooit	genoeg	capaciteit	om	iedereen	comfortabel	te	vervoeren	als	mensen	

massaal	op	dezelfde	tijdstippen	blijven	reizen.’	

Het	nieuwe	werken	gaat	de	oplossing	niet	brengen,	meent	hij:	‘De	helft	van	alle	acht	miljoen	

werkenden	in	Nederland	is	parttimer.	Zij	werken	bij	voorkeur	op	maandag,	dinsdag	en	

donderdag	en	gaan	dan	extra	vroeg	naar	kantoor	om	een	flexplek	te	bemachtigen	of	omdat	er	

op	die	dagen	vergaderingen	zijn.	Op	woensdag	blijven	ouders	met	jonge	kinderen	vaak	thuis	

en	iedereen	neemt	liefst	de	vrijdag	vrij.	Zo	houd	je	piektijden	met	tjokvolle	treinen.’	Hij	pleit	

voor	een	andere	dagindeling:	‘We	hoeven	niet	massaal	thuis	te	werken,	maar	eerst	thuis	je	mail	

afhandelen	en	vaker	op	woensdag	of	vrijdag	werken	maakt	al	veel	verschil.	Of	vier	keer	zes	uur	

werken	in	plaats	van	drie	keer	acht,	want	dan	kun	je	de	spits	mijden.	Ik	realiseer	me	dat	zoiets	

een	omschakeling	in	denken	vraagt	bij	zowel	werknemers	als	werkgevers.’
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Voorrang voor het OV en de fiets
Nederland	duurzamer	maken	en	voorkomen	dat	de	infrastructuur	dichtslibt	–	met	alle	

bijbehorende	economische	schade	–	is	een	gezamenlijke	verantwoordelijkheid	van	bedrijven,	

werknemers	en	de	overheid.	Je	kunt	dan	niet	om	OV	en	fiets	heen.	Wie	daaraan	twijfelt	hoeft	

alleen	maar	naar	de	dagelijkse	fileberichten	te	luisteren.	OV-gebruik	stimuleren	zonder	

werknemers	de	auto	uit	te	jagen,	betekent	al	gauw	OV	aanbieden	bovenop	een	leaseregeling	

of	kilometervergoeding.	Dat	vinden	veel	werkgevers	te	kostbaar.	Begrijpelijk,	vindt	Verkerk:	‘De	

variabele	kosten	voor	lease-rijden	dalen	dan	inderdaad	minder	dan	de	besparing	die	je	bereikt	

door	meer	OV-gebruik.	Aan	de	andere	kant	liggen	de	kosten	voor	een	lease-regeling	maar	enkele	

centen	per	kilometer	lager.	Daarbij	komt	dat	bijna	90%	van	de	Nederlandse	werknemers	een	

kilometervergoeding	ontvangt	van	19	tot	soms	wel	38	cent,	terwijl	een	OV-kilometer	13	tot	14	

cent kost.

Blijft de leaseauto een bindmiddel? 
Nederland	blijft	leaseautoland	zolang	de	overheid	het	gebruik	ervan	fiscaal	niet	minder	

aantrekkelijk	maakt.	Mensen	die	eenmaal	een	auto	van	de	zaak	hebben,	ervaren	dat	in	de	regel	

als	een	verworven	recht.	Geef	ze	eens	ongelijk,	aldus	Verkerk.	‘Dat	bespaart	je	een	hoop	geld.	

Bovendien	zien	veel	werknemers	de	auto	van	de	zaak	als	statussymbool.’	Zolang	werkgevers	met	

de	leaseauto	een	(fiscaal)	gunstige	arbeidsvoorwaarde	kunnen	bieden,	schrikken	ze	ervoor	terug	

aan	het	beschikbaar	stellen	daarvan	te	morrelen.	Men	is	bang	dat	goede	werknemers	weglopen	

naar	de	concurrent.		Het	bedrijfsbelang	gaat	dus	vóór	het	maatschappelijk	belang.	

Toch	realiseren	ook	steeds	meer	werknemers	zonder	leaseauto	zich	dat	ze	op	een	

kilometervergoeding	van	19	cent	geld	toeleggen.	Een	privéauto	kost	immers	al	gauw	

meer	dan	dertig	cent	per	kilometer.	Maar	hij	maakt	zich	geen	illusies:	‘Gemak	is	voor	veel	

mensen	belangrijker	dan	geld.	Alleen	bij	zzp-ers	zien	we	meer	calculerend	gedrag	omdat	zij	

meestal	volledig	voor	eigen	rekening	reizen.	Bij	start-ups	en	hippe	bedrijven	is	een	kentering	

zichtbaar.	Daar	werken	veel	jongeren	die	plezier	in	het	werk	belangrijker	vinden	dan	de	beste	

arbeidsvoorwaarden	op	het	gebied	van	mobiliteit.	De	meesten	hebben	nog	geen	gezin	en	

wonen	in	het	centrum	van	een	stad.	Daar	is	autobezit	eerder	onhandig	dan	prettig.	Bij	jongere	

generaties	leeft	zingeving	bovendien	sterker;	ze	hebben	nog	veel	toekomst	voor	zich.	Wellicht	

dat	dit	op	langere	termijn	tot	een	structurele	daling	in	het	aantal	leaseauto’s	gaat	leiden.
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596	personen	vulden	de	Nationale	Benchmark	Zakelijke	Mobiliteit	in.	Zij	werken	in	uiteenlopende	

sectoren bij organisaties die meer dan 50 medewerkers hebben. 

In deze sectoren zijn de ondervraagde werkgevers actief

Deze functie hebben de respondenten
Bij	het	benaderen	van	bedrijven	is	gevraagd	naar	de	verantwoordelijke	voor	het	mobiliteitsbeleid.	

De	vragenlijst	is	in	86%	van	de	gevallen	ingevuld	door	een	PZ/P&O/HR	functionaris.	

Bijlage 2
Over deze benchmark

Aantal medewerkers
De	596	bedrijven	vertegenwoordigen	samen	395.600	medewerkers.

Omvang	organisatie

Minder dan 100

100 t/m 199

200 t/m 499

500 t/m 999

1000	of	meer

Totaal

Aantal organisaties

94	(16%)

143	(24%)

197	(33%)

92	(15%)

70	(12%)

596 (100%)

Aantal	medewerkers

5600	(1%)

20.300	(5%)

59.600	(15%)

61.900	(16%)

248.200	(63%)

395.600 (100%)

Zakelijke	en/
of	financiële	

dienstverlening

24%
Onderwijs

9%
(Semi-)

Overheden

14%
Gezondheidszorg

13%
Bouw	en	
transport

5%
Handel	en	
industrie

17%
Anders

18%
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