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SAMENVATTING 

Dit is de samenvatting van de Master Thesis getiteld Slim selecteren van bedrijven voor MKB 

mobiliteitsadvies - Een onderzoek naar selecteren van midden- en kleinbedrijf voor mobiliteitsadvies 

binnen het subsidieprogramma MKB mobiliteitsvouchers en gevolgen voor automobiliteit en milieu, 

implementatiekosten voor MKB-bedrijf en acquisitiekosten voor adviseur. 

In het eerste deel wordt de titel en het thema nader toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de 
aanleiding van het onderzoek evenals de doel- en vraagstelling die daaruit volgen. Daarna wordt 

aangegeven welke data zijn verzameld en gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden, 
gevolgd door de daadwerkelijke beantwoording. Hierna worden strategieën gepresenteerd om de 
juiste MKB-bedrijven te selecteren en tot slot worden kansen voor het subsidieprogramma genoemd 

die volgen uit de onderzoeksresultaten. 

Thema en definitie 

Het thema van deze Master Thesis is mobiliteitsmanagement in het midden- en kleinbedrijf (MKB). In 
het bijzonder gaat het om het programma MKB mobiliteitsvouchers. Onder mobiliteitsmanagement 
wordt in dit onderzoek verstaan: 

Het organiseren van slim reizen voor het personenverkeer met als doel huidige middelen beter te 
benutten en via de gebruiker bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren.  

Het programma MKB mobiliteitsvouchers richt zich op MKB-bedrijven met 25 tot 250 werknemers en 
is bedoeld om mobiliteitsmanagement bij deze bedrijven op gang te brengen. Via een subsidie kunnen 
deze bedrijven een gratis mobiliteitsadvies ontvangen van een erkende mobiliteitsadviseur. Dit advies 
laat zien welke veranderingen er mogelijk zijn om het werkgerelateerde verplaatsingsgedrag van 
werknemers te verduurzamen. Dit kan zowel worden gedaan door werknemers slimmer te laten reizen 
(andere vervoerwijze zoals fiets, openbaar vervoer of carpoolen) als door werknemers slimmer te 
laten werken (thuiswerken en reizen buiten de spits). De adviezen geven ook ruimte voor 
aanbevelingen die emissies kunnen verminderen of van invloed zijn op het zakelijk verkeer, 
bijvoorbeeld vergroening van het (lease)wagenpark. In een eventueel vervolgtraject (deels 
gesubsidieerd) kunnen bedrijven tevens worden begeleid door een mobiliteitsadviseur bij de 
implementatie van één of meer aanbevolen maatregelen.  

Aanleiding, doel- en vraagstelling 

In de literatuur komen verschillende onderzoeken voor over deelname en effecten van 
mobiliteitsmanagement via werkgevers. Er bestaat echter geen onderzoek dat zich volledig heeft 
gericht op het MKB. Het is voor het succes van het programma dan ook de vraag welke MKB 
bedrijven het beste geselecteerd kunnen worden voor een mobiliteitsadvies. Wat de beste selectie is 
hangt af van het perspectief. Enerzijds zullen mobiliteitsadviseurs weinig kosten en tijd willen 
besteden aan de werving van MKB-bedrijven. Anderzijds laat de overheid het liefst bedrijven 
adviseren waar het meeste effect realiseerbaar is. In dit onderzoek is daarom een strategie ontworpen 
waarmee op basis van kenmerken van MKB-bedrijf, de werknemers en de geografische omgeving 
(gezamenlijk kenmerken van de bedrijfssituatie genoemd) een selectie van MKB-bedrijven voor 
mobiliteitsadvies kan plaatsvinden. De doelstelling van het onderzoek luidt daarom: 

Het formuleren van een strategie om MKB-bedrijven gericht te benaderen voor het programma 
MKB mobiliteitsvouchers, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen potentiële reductie in 
autokilometers tijdens de spits en CO2 uitstoot, implementatiekosten voor het MKB-bedrijf en 
acquisitiekosten voor de mobiliteitsadviseur.  

Om deze strategie tot stand te brengen zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd: 

I. Hoe kan de potentiële reductie van autokilometers tijdens de spits en CO2 uitstoot als gevolg van 

het programma MKB mobiliteitsvouchers worden bepaald aan de hand van kenmerken van 
bedrijf, werknemers en geografische omgeving?  

II. Hoe kunnen implementatiekosten voor het MKB-bedrijf binnen het programma MKB 

mobiliteitsvouchers worden bepaald aan de hand van kenmerken van bedrijf, werknemers en 
geografische omgeving? 

III. Hoe kunnen de acquisitiekosten voor mobiliteitsadviseurs in het programma MKB 

mobiliteitsvouchers worden bepaald aan de hand van kenmerken van bedrijf, werknemers en 
geografische omgeving? 

IV. Hoe kunnen de kenmerken van bedrijf, werknemers en geografische omgeving worden 

gecombineerd om tot een optimale samenstelling van potentiële reductie van autokilometers 
tijdens de spits en CO2 uitstoot, implementatiekosten en acquisitiekosten te komen? 
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Gebruikte data 

Dit onderzoek maakt gebruik van een lijst van benaderde MKB-bedrijven (n=207), geënquêteerde 
MKB-bedrijven (83 benaderd, 39 gaven respons ), MKB-bedrijven waarvoor de effecten zijn geschat 
(n=31) en acht geïnterviewde adviseurs (die naar schatting ongeveer de helft van de uitgebrachte 
mobiliteitsadviezen in het kader van het programma vertegenwoordigen).  

De enquêtes zijn gehouden onder bedrijven die een MKB mobiliteitsadvies ontvingen en geven inzicht 
in onder meer achtergrondkenmerken van bedrijf en werknemers, acties naar aanleiding van het 
ontvangen advies en mate waarin de werknemers flexibel kunnen werken. Hiermee ontstaat enerzijds 
meer inzicht in de kenmerken van bedrijven die wel mobiliteitsadvies afnamen en anderzijds zijn de 
kenmerken gebruikt om te koppelen aan geïmplementeerde maatregelen en potentiële effecten. Deze 
effecten zijn geschat in termen van autokilometers tijdens de spits en CO2 uitstoot. Hiervoor is een 
instrument (de MobiliteitsManagementScan van Goudappel) gebruikt dat afstanden, reistijden en 
emissies bepaalt aan de hand van locatiegegevens van werknemers en een verkeersmodel (Nationaal 
Verkeersmodel).  

Van de benaderde bedrijven zijn achtergrondkenmerken (van bedrijf en geografische omgeving) 
geraadpleegd om verschillen tussen de groep die wel en geen mobiliteitsadvies afnam te vinden en zo 
te schatten hoe de kenmerken bijdragen aan de hoogte van de acquisitiekosten. Tevens zijn de 
gemiddelde acquisitiekosten geschat op basis van wervingsactiviteiten van mobiliteitsadviseurs.  

De interviews geven informatie over zowel effecten, implementatiekosten als acquisitiekosten. De 
uitspraken over acquisitiekosten zijn gebaseerd op ervaringen terwijl de uitspraken over 
implementatiekosten en effecten voornamelijk zijn gebaseerd op verwachtingen. De adviseurs waren 
namelijk veelal niet betrokken in de fase van implementatie van maatregelen of realisatie van effecten.  

Beantwoording onderzoeksvragen 

De onderzoeksresultaten moeten met enige voorzichtigheid worden gelezen. Ze zijn namelijk 
gebaseerd op kleine steekproeven waar uitspraken niet altijd statistisch significant zijn (maar 
indicatief) en op uitspraken van adviseurs die voor meer dan de helft bestaan uit verwachtingen.  

Alvorens de vragen te beantwoorden volgt eerst een overzicht van het type maatregelen dat werd 
geadviseerd in een mobiliteitsadvies met bijbehorende voorbeelden: 

Tabel 1 Mogelijke maatregelen in mobiliteitsadvies aan MKB-bedrijf 

Maatregelgroep Voorbeelden 

(elektrische) fiets Faciliteiten (oplaadpunt e-bike); vergoedingen; fietsplan 

Openbaar Vervoer Vergoedingen (jaarkaart, zakelijke kaart zoals NS Business/ Mobility Card) 

Het Nieuwe Werken Flexibele werktijden / -indeling; telewerken 

(lease)wagenpark Vergroening; faciliteiten (oplaadpunt elektrische auto) 

Carpoolen  Matchen werknemers; reserveren voorkeursplaatsen 

Informatie en Communicatie Informeren werknemers over vervoerbeleid en regelingen 

Effecten  

Het gemiddelde potentiële effect per bedrijf van de geadviseerde maatregelen bedraagt ongeveer 
1100 autokilometers tijdens de spits per werknemer per jaar en 300 kg CO2 per werknemer per jaar. 
Indien enkel het effect wordt meegenomen van maatregelen die bedrijven implementeerden bedraagt 
dit respectievelijk 600 km en 200 kg. 

Verschillende kenmerken van bedrijf, werknemers en geografische omgeving blijken van invloed zijn 
op de mate van relatieve reductie van autokilometers en van CO2 (zowel gemeten per bedrijf als per 
werknemer). De kenmerken gebaseerd op de data-analyse of op de uitspraak van minstens twee 
adviseurs zijn in Tabel 2 opgesomd. De data-analyse beschouwde maatregelen die van invloed zijn 
op het aandeel fiets, e-bike en openbaar vervoer in de modal split en op spitsmijden en thuiswerken 
voor verplaatsingen in het woon-werkverkeer.  

De implementatiekosten per werknemer (van een bedrijf met gemiddelde bedrijfsgrootte van 138 

werknemers) blijken vrijwel constant (gemiddeld €15 per werknemer en variërend van €11 tot €20 
voor implementatie en eventuele extra kosten voor het eerste jaar) en onafhankelijk van kenmerken 

van bedrijf, werknemers of geografische omgeving. Dit komt omdat de meeste maatregelen zijn 
gebaseerd op benodigde interne uren (bijv. facilitair of HR manager). Ten tweede blijken de 
kenmerken niet van invloed omdat elk bedrijf wel een goedkope maatregel kan kiezen binnen een 

geadviseerde categorie van maatregelen. Een voorbeeld is de maatregelgroep fietsen, waarbinnen de 
realisatie van een oplaadpunt voor elektrische fietsen relatief goedkoop is.   
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Tabel 2 Effecten op basis van kenmerken van de bedrijfssituatie (~gebaseerd op uitspraken adviseurs en 
aandeel, #gebaseerd op data-analyse effecten, cursief gedrukte tekst vormt de toelichting op hoe het kenmerk 
de mate van effect beïnvloedt) 

Hoogte van (potentiële) effecten 

Bedrijf  

Sector # 

Effecten groter dan gemiddeld in de sectoren financiële instellingen; vervoer en opslag; gezondheidszorg 

Effecten kleiner dan gemiddeld in de sectoren industrie, overige dienstverlening; verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening; advisering  

Houding en interesses bedrijf ~ 

Effecten groter bij  

- aanwezigheid van een drijfveer/belang (bijv. kostenbesparing of probleem) (3/8)~ 

- positieve houding t.a.v. openbaar vervoer gebruik (1/8)~ 

Mogelijkheid tot schaalvoordelen ~ 

Bijv. door de organisatiestructuur waar meerdere BV’s tegelijk kunnen worden geadviseerd en door ligging nabij veel 
andere bedrijven waar samenwerking mogelijk is 

Aantal werknemers # 

Hoe meer werknemers, hoe groter de potentiële vermindering van autokilometers per werknemer 

Alternatieven op gebied van Het Nieuwe Werken (3/8)~ # 

Bijv. type werkzaamheden dat toestaat flexibel in plaats en tijd te werken, aanwezige voorzieningen en bedrijfscultuur 
die hiervoor open staat groter effect 

Werknemers  

Geslacht werknemers # 

Hoe groter het aandeel vrouwen in een bedrijf, hoe groter de potentiële effecten  

Aandeel auto in modal split (1/8)~ # 

Hoe groter het aandeel auto hoe groter de (potentiële) effecten  

Geografische omgeving  

Bereikbaarheid met auto # 

Hoe kleiner de afstand tot de hoofdweg, hoe groter de relatieve vermindering van autokilometers  

Bereikbaarheid met alternatieve vervoerwijzen (3/8)~ # 

Hoe beter hoe groter de effecten 

Acquisit iekosten 

De gemiddelde acquisitiekosten per geworven bedrijf zijn €240. Deze blijken bepaald te worden door 
adviseur (aard van de activiteiten) en de situatie van het benaderd bedrijf (kenmerken bedrijf, 

werknemers en geografische omgeving). Het belangrijkste verschil in activiteiten zit tussen 
zogenaamde koude (benaderen van MKB-bedrijven buiten het eigen netwerk) en warme (waar 
bedrijven binnen het eigen netwerk worden benaderd) acquisitie. Koude acquisitie heeft namelijk een 

veel lagere slaagkans, kost meer tijd en is daardoor duurder dan warme acquisitie. Verder blijken de 
kenmerken genoemd in Tabel 3 van invloed. Kenmerken uit de verschillende data-analyses en 

uitspraken die door minstens twee adviseurs werden gedaan zijn opgenomen in deze tabel. 
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Tabel 3 Acquisitiekosten op basis van kenmerken van de bedrijfssituatie (*kenmerken die vooraf te bepalen zijn 
door de adviseur, ~gebaseerd op uitspraken adviseurs en aandeel, #gebaseerd op enquêtes MKB-bedrijven, 
^gebaseerd op analyse van benaderde bedrijven, cursief gedrukte tekst vormt de toelichting op hoe het 

kenmerk de hoogte van de acquisitiekosten beïnvloedt) 

Hoogte acquisitiekosten 

Bedrijf  

Interesses bedrijf # (6/8)~ 

lager bij interesses voor kostenbesparing, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, goed 
werkgeverschap / werknemertevredenheid  

Mobiliteitsprobleem # (3/8) ~ 

Lager bij aanwezig probleem met bijv. parkeren, bereikbaarheid  

Aanwezigheid (lease)wagenpark (2/8)~ 

Lager bij aanwezigheid  

Geplande veranderingen # (2/8)~ 

Lager bij aanwezigheid, bijv. verhuizing gepland  

Netwerk adviseur * (3/8)~ 

Lager bij MKB-bedrijf binnen netwerk adviseur  

Sector * ^ 

Lager in sectoren advisering; financiële instellingen, groot- en detailhandel  

Werknemers  

Woon-werkafstand werknemers ^ 

Woon-werkafstand werknemers > landelijk gemiddelde reisafstand bij geadviseerde MKB-bedrijven  

Geslacht werknemers ^ 

Hoger aandeel mannen dan in landelijke populatie van werknemers bij geadviseerde bedrijven  

Leeftijd werknemers ^ 

Gemiddelde leeftijd ligt lager dan in landelijke populatie van werknemers  

Geografische omgeving  

Bereikbaarheid met trein ^ 

Afstand tot dichtstbijzijnde intercity knooppunt is geadviseerde bedrijven gemiddeld 7,9 km i.p.v. 6,1 km  

Bereikbaarheid met auto ^ 

Afstand tot hoofdweg is gemiddeld bij geadviseerde bedrijven 2,4 i.p.v. 1,8 km  

Bereikbaarheid bedrijf (2/8)~ 

Geen of slechte alternatieven voor huidig verplaatsingsgedrag geeft hogere acquisitiekosten  

Adviseur  

Expertise adviseur en bureau * (2/8)~ 

Lager als adviseur CO2 voetafdruk kan bepalen  

Klanten van de adviseur/bureau * (3/8)~ 

Lager als bedrijven binnen doelgroep aanwezig in het zakelijk en/of privé netwerk  

Combineren effecten en kosten 

In de vierde onderzoeksvraag zijn de drie genoemde dimensies bijeengebracht. Wat betreft de 
effecten en acquisitiekosten zijn er enkele kenmerken waarbij de belangen van overheid (effecten) en 

mobiliteitsadviseurs (acquisitiekosten) conflicteren. Het betreft de sector advisering, deel mannelijke 
werknemers in de bedrijven en afstand tot de hoofdweg. Daarnaast zijn er ook kenmerken die maar 

op een van de dimensies (effecten of kosten) invloed hebben en zijn er kenmerken die de effecten en 
kosten versterken. De kenmerken die beide posities versterken zijn: een aanwezige drijfveer voor het 
MKB-bedrijf, de sector financiële instellingen en de bereikbaarheid met andere vervoerwijzen dan de 

auto. 
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Strategie 

De strategie moet met lage acquisitiekosten voor de mobiliteitsadviseur en lage implementatiekosten 

voor het MKB-bedrijf een zo groot mogelijk effect bereiken in termen van autokilometers tijdens de 
spits en CO2 uitstoot. Het blijkt dat het gekozen perspectief hier van grote invloed is omdat sommige 

kenmerken een tegengestelde invloed hebben op effecten en acquisitiekosten. 

Strategie vanuit belang van de overheid  

Vanuit maatschappelijk/overheidsperspectief is het vooral van belang dat de realiseerbare effecten zo 

groot mogelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de implementatiekosten voor MKB-bedrijven laag 
zijn zodat de maatregelen daadwerkelijk worden geïmplementeerd (de drempel om over te gaan tot 

actie is dan immers lager). Zowel de in praktijk geadviseerde maatregelen als de interviews wijzen uit 
dat bij vrijwel elk bedrijf een maatregel te vinden is met lage implementatiekosten. Met de 
implementatiekosten wordt daarom in deze strategie geen rekening gehouden.  

Ten eerste kunnen het beste bedrijven uit de sectoren financiële instellingen, vervoer en opslag en 
gezondheidszorg worden benaderd. Bij deze bedrijven blijken namelijk maatregelen mogelijk 

waarmee een grotere reductie van autokilometers tijdens de spits en CO2 uitstoot kan worden bereikt 
dan bij bedrijven in andere sectoren. Ten tweede blijkt de houding en interesses van het MKB-bedrijf 

belangrijk voor de effectiviteit. Bedrijven met een belang of drijfveer zullen eerder maatregelen 

implementeren. Voorbeelden hiervan zijn kostenbesparing, verbetering van het imago op het gebied 
van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen of goed werkgeverschap. Bovendien 
kan meespelen of schaalvoordelen kunnen worden behaald met het mobiliteitsadvies. In praktijk kan 

dit door bedrijven die onder hetzelfde moederbedrijf vallen te benaderen (waardoor in het eerste 
mobiliteitsadvies meer diepgang kan worden gebracht) en door bedrijven gevestigd nabij veel andere 

bedrijven te benaderen (waardoor maatregelen zoals collectieve poolfietsen of –auto’s of een 
fietsreparatieservice gezamenlijk geïmplementeerd kunnen worden). Verder zijn de potentiële effecten 
hoger naarmate het aandeel auto in de modal split toeneemt. 

Een omgevingskenmerk dat meespeelt in de mate van effect is het bestaan van alternatieven op het 

gebied van vervoerwijzen en op het gebied van Het Nieuwe Werken. Daardoor is ook de afstand tot 

het dichtstbijzijnde station van invloed, naarmate deze afstand kleiner is, wordt potentiële reductie van 
CO2 groter. Tot slot geldt hoe kleiner de afstand tot de hoofdweg, hoe groter de potentiële reductie van 

autokilometerreductie.  

Strategie vanuit belang van MKB Nederland 

Omdat de implementatiekosten altijd wel laag gehouden kunnen worden, ongeacht de kenmerken van 
de bedrijfssituatie (bedrijf, werknemers, geografische omgeving), is er bij het ene MKB-bedrijf geen 
groter belang bij een mobiliteitsadvies dan bij het andere MKB-bedrijf. Echter, de effectiviteit op 
maatregelniveau is niet onderzocht. Dit zou nog wel verschil kunnen maken.  

Het MKB-bedrijf zal een maatregel implementeren als de implementatiekosten laag zijn en de 
maatregel nog niet eerder is overwogen.  

Op basis van kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving is geanalyseerd welke kenmerken 

leidden tot welke geadviseerde maatregelen. Hier zijn geen duidelijke koppelingen mogelijk omdat op 
basis van bepaalde kenmerken altijd minimaal drie verschillende maatregelen werden aanbevolen, 
waarbij geen enkele maatregel in meer dan de helft van alle gevallen voorkwam. Bovendien is binnen 

vrijwel elke groep maatregelen wel een maatregel te kiezen die lage implementatiekosten vergt en 
toch de potentie heeft om effectief te zijn. Voorbeelden van maatregelen met lage 

implementatiekosten zijn: een proeftraject met e-bikes, verstrekken van een (multimodale) 
mobiliteitskaart (bijv. Mobility Card of NS Business card), maken van carpoolmatches en deze 

communiceren naar werknemers en vergroening van het (lease)wagenpark door andere voertuigen 
aan te schaffen of regels aan te passen. Vrijwel al deze maatregelen vergen minimaal een halve 
werkdag aan interne uren voor planvorming, overleg/goedkeuring en aanpassing van het plan. Er zijn 

nog wel een aantal voorwaarden waardoor de kans op implementatie wordt vergroot en daadwerkelijk 
kostenbesparing of verduurzaming plaatsvindt. Het betreft de beschikbaarheid van alternatieven 

(zowel vervoerwijzen als Het Nieuwe Werken), budget beschikbaar voor mobiliteit, bedrijfscultuur is 
open ten aanzien van verandering, aanwezige drijfveer om de maatregelen op te pakken (bijv. 

kostenbesparing, duurzaamheid of goed werkgeverschap) en beleid van bedrijven en gedrag van 
werknemers mag nog niet zijn geoptimaliseerd. 
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Strategie vanuit belang van de mobiliteitsadviseur  

Er wordt aangenomen dat het primaire doel van de adviseurs is om MKB-bedrijven te werven met lage 

kosten en weinig tijd. Een reëel (neven)doel van de adviseurs is een hoge klanttevredenheid. Dit kan 
worden bereikt door een advies op te stellen, waarin gemakkelijk en goedkoop implementeerbare 

maatregelen staan en waaruit het MKB-bedrijf nieuwe ideeën kan opdoen zodat veel verandering kan 
plaatsvinden. Het primaire doel van de lage acquisitiekosten kan worden bereikt door rekening te 

houden met de volgende kenmerken: 

Allereerst moeten de interesses van het bedrijf aansluiten op de zaken die het mobiliteitsadvies kan 

bereiken. Veel voorkomende interesses van de MKB- bedrijven zijn kostenbesparing, duurzaamheid, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, goed werkgeverschap en hoge werknemertevredenheid. 
Ook de interesses die de contactpersoon heeft (deels vanuit zijn functie) spelen hierin mee. Interesses 
kunnen vooraf worden gepeild door bijvoorbeeld de website van het betreffende bedrijf te raadplegen. 
Ten tweede nemen regelmatig bedrijven met een (mobiliteits)probleem of geplande veranderingen 

advies af. Meestal is een verandering de oorzaak of aanleiding van een probleem. Deze kan vooraf 

worden bepaald of afgeleid uit bijvoorbeeld geplande wegwerkzaamheden, verhuizing of grote 
landelijke veranderingen op het gebied van mobiliteit zoals het belasten van reiskostenvergoedingen 
of invoering van een kilometerprijs. Ten derde kan de aanwezigheid van een (lease)wagenpark de 

kans op een mobiliteitsadvies verhogen vanwege mogelijk kostenbesparingen hierin. Ten vierde 
maakt het verschil of het bedrijf al in het netwerk van de adviseur zit. Indien dit zo is, vergroot dit de 

kans op mobiliteitsadvies. Verder geldt dat bedrijven in de volgende sectoren mobiliteitsadvies vaker 

afnamen dan weigerden: advisering, onderzoek en overige zakelijke dienstverlening, financiële 

instellingen, groot en detailhandel en reparatie van auto’s.  

Een relevant werknemerkenmerk is de gemiddelde woon-werkafstand. Deze is bij de bedrijven die 
advies afnamen namelijk groter dan het landelijk gemiddelde. Verder blijken ook leeftijd en geslacht 

van invloed: ten opzichte van de landelijke populatie zijn de werknemers jonger en zijn er meer 
werknemers van het mannelijk geslacht in de geadviseerde bedrijven. 

Hoewel niet alle bronnen in dezelfde richting wijzen blijken ook omgevingskenmerken van invloed op 

de kans op mobiliteitsadvies. Bedrijven gevestigd in stedelijke gebieden nemen volgens adviseurs 
eerder het advies af terwijl de steekproef van benaderde met stedelijkheidsgraad hierover niets kon 

bewijzen. Volgens de steekproef van benaderde bedrijven zijn de geadviseerde bedrijven juist verder 
gevestigd van het dichtstbijzijnde intercitystation en hadden zij een grotere afstand tot de hoofdweg 

dan bedrijven die geen advies afnamen. 

Tot slot speelt het adviseurkenmerk expertise een rol in de hoogte van de acquisitiekosten. Adviseurs 

die berekeningen konden doen op het gebied van CO2 (CO2 voetafdruk) hebben namelijk 

vervolgopdrachten van de MKB-bedrijven gekregen waardoor zij de acquisitiekosten over meerdere 
opdrachten konden verdelen.  

Kansen voor het subsidieprogramma 

Veranderingen zoals verhuizing, krimp of bezuiniging bij MKB-bedrijven vormen concrete drijfveren 
om aan de slag te gaan met mobiliteitsmanagement. Dit is een goed moment om bedrijven te wijzen 
op het mobiliteitsadvies en wat zij hiermee kunnen bereiken. Er ligt daarom een kans om bedrijven die 
een van bovenstaande veranderingen aankaarten (bijv. vergunning aanvragen) bij de gemeente te 
verwijzen naar een van de mobiliteitsadviseurs. Overigens kunnen mobiliteitsadviseurs ook zelf 
proberen deze veranderingen te vinden door het bekijken van de website van het MKB-bedrijf of 
andere media waarin bedrijven veranderingen of belangen aankaarten, inspelen op (tijdelijke) 
aanpassingen in de bereikbaarheid van het bedrijf (infrastructurele aanpassingen of gewijzigde 
dienstregeling openbaar vervoer). Ook bij grote landelijke veranderingen zoals belasting van 
reiskostenvergoedingen en invoering van een kilometerprijs kan er grotere interesse van bedrijven 
voor het mobiliteitsadvies ontstaan en zullen zij aanbevelingen eerder overnemen. 

Ten tweede helpt de bestaande ontwikkeling van de CO2 prestatieladder bij het verhogen van de kans 
op mobiliteitsadvies en bij de kans dat geadviseerde maatregelen daadwerkelijk worden 
geïmplementeerd en effecten worden gerealiseerd. Het behalen van een positie op deze ladder kan 
voor MKB-bedrijven namelijk een drijfveer vormen om bezig te gaan met mobiliteitsbeleid en beleid 
t.a.v. Het Nieuwe Werken omdat bij een hogere positie op de ladder extra punten kunnen worden 
verdiend bij aanbestedingen. Echter, de positie op de ladder wordt bepaald door inzet en niet door 
resultaat. Daardoor wordt het bedrijf weliswaar geprikkeld om met het mobiliteitsbeleid aan de slag te 
gaan maar is er geen financiële prikkel voor werknemers om daadwerkelijk hun gedrag te 
veranderen.▪
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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van een Master Thesis voor de opleiding Civil Engineering and 
Management aan de Universiteit Twente. Het onderzoek is uitgevoerd bij de afdeling Onderzoek en 
Ontwikkeling bij Goudappel Coffeng te Deventer en begeleid door de vakgroep Verkeer, Vervoer en 
Ruimte aan de Universiteit Twente. 

Dit onderzoek is grotendeels te danken aan medewerking van Achmea coördinator Paul van Gassel 
door het beschikbaar stellen van de Achmea database, de Regiecentrale in het wegwijs maken in 
deze database en aan de acht mobiliteitsadviseurs die positief reageerden op een uitnodiging voor 
een interview en tijdens dit interview hun inzichten over deelname, kosten en effecten van de MKB-
bedrijven wilden delen.  

Ook de relatief hoge respons (bijna de helft) van de (anonieme) MKB-bedrijven die zijn uitgenodigd 
voor een enquête heeft goed geholpen bij het uitvoeren van kwantitatieve analyses in het onderzoek. 

Vanzelfsprekend is het eindresultaat verscherpt door feedback van begeleiders bij Goudappel en de 
Universiteit Twente maar ook door medestudenten die rapportonderdelen hebben becommentarieerd. 
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Inleiding 

In dit rapport staat het Subsidieprogramma MKB Mobiliteitsvouchers centraal. Dit programma heeft als 
doelgroep (middelgrote en kleine) bedrijven met 25 tot 250 werknemers op de loonlijst. Het 
programma is onderdeel van het Platform Slim Werken Slim Reizen dat als doel heeft het aantal 
autokilometers in de convenantregio’s tijdens de spits met 5% te reduceren evenals de CO2 uitstoot. 
Binnen het programma kunnen de MKB bedrijven gratis mobiliteitsadvies krijgen over mogelijke 
verbeteringen in het werkgerelateerde reisgedrag van hun werknemers. Binnen de adviezen spelen 
maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement een zeer grote rol. Voorbeelden zijn het 
verstrekken van een fietsvergoeding of faciliteren van thuiswerken. 

De aanleiding voor dit onderzoek is de beperkte interesse van MKB-bedrijven voor het gesubsidieerde 
mobiliteitsadvies en de nog beperktere interesse voor het vervolgtraject waarin ondersteuning bij de 
implementatie van geadviseerde maatregelen wordt gegeven. Daarnaast is er niets bekend over de 
uiteindelijke effecten voor afgelegde autokilometers en CO2 emissies. Bovendien is 
mobiliteitsmanagement (‘het organiseren van slim reizen’) een actueel thema dat wordt het 
aangemoedigd door het demissionaire kabinet Rutte-Verhagen (De Minister van Infrastructuur en 
Milieu, 2010). Dit onderzoek onderscheidt zich van eerdere onderzoeken in binnen- en buitenland 
omdat het midden- en kleinbedrijf niet eerder als doelgroep is onderzocht. 

Deel I van dit rapport geeft een introductie op het thema mobiliteitsmanagement in binnen- en 
buitenland, een toelichting op het programma MKB mobiliteitsvouchers en de beoordeling volgens de 
officiële evaluatie. Vervolgens gaat Deel II in op het onderzoek waarin theoretisch kader en 
vraagstelling zijn gegeven. Aansluitend wordt in Deel III beschreven hoe de dit wordt uitgevoerd. 
Daarin is beschreven welke en hoe data zijn verzameld en welke analyses hiermee zijn gedaan. In 
Deel IV worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd, waarna in het laatste deel conclusies en 
aanbevelingen zijn geformuleerd. Het vijfde deel bevat tevens de strategie waarmee, aan de hand van 
kenmerken van MKB-bedrijf, werknemers en geografische omgeving, kan worden ingezet op een 
gewenste verhouding tussen effecten voor automobiliteit en CO2, implementatiekosten voor het MKB-
bedrijf en acquisitiekosten voor de adviseur.  
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Deel I Thema en context 
In dit deel wordt het concept mobiliteitsmanagement samen met andere aspecten van het 
programma mobiliteitsvouchers behandeld. Allereerst volgt een beschrijving van 
mobiliteitsmanagement in Nederland waarin de definitie, historie en belangrijke organisaties uit de 
recente geschiedenis aan bod komen (hoofdstuk 1). Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 naar 
aanleiding van onderzoeken uit het buitenland besproken wat we hiervan kunnen leren. Aansluitend 
wordt ingezoomd op het subsidieprogramma mobiliteitsvouchers, inclusief de evaluaties hiervan, en 
een indruk gegeven welk type maatregelen een mobiliteitsadvies kan bevatten (hoofdstuk 3). Aan 
het einde van Deel I volgt een opstap naar het conceptueel onderzoeksontwerp in de vorm van een 
samenvatting. 

1 Mobiliteitsmanagement in Nederland 
Het begrip mobiliteitsmanagement kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Daarom volgt 
allereerst een definitie met beschrijving van mobiliteitsmanagement zoals het in dit onderzoek wordt 
gebruikt. Deze is gebaseerd op de publicatie Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim 
reizen, afkomstig van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KPVV) in opdracht van KPVV en 
Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS-AVV). In de originele definitie

1
 was geen doel 

aangeduid. In de volgende definitie is het doel toegevoegd omdat mobiliteitsmanagement een 
(beleids)instrument is om bepaalde doelen te bereiken. Daarnaast is de originele toelichting van de 
definitie aangepast door het vervangen van telewerken door de term ‘nieuwe werken’ omdat deze 
term alle vormen van flexibel werken meeneemt. Ten derde is de term slimme keuzes vervangen door 
een omschrijving van slimme keuzes. Dit resulteert in de volgende doelstelling en toelichting: 
 

Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen voor het personenverkeer met als doel 
huidige middelen beter te benutten en via de gebruiker bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren.  

Anders dan met infrastructurele maatregelen voor de auto, worden problemen met bereikbaarheid en 
milieu opgelost door reiziger te prikkelen en waar nodig te belonen om alternatieven te gebruiken 
zoals fiets, openbaar vervoer, gebruik van P+R of Het Nieuwe Werken. Eisen en wensen van mensen 
die zich verplaatsen staan centraal en het draait om oplossingen op maat. Overheden, werkgevers, 
publiekstrekkers

2
 en aanbieders van mobiliteitsdiensten organiseren samen de voorwaarden 

waarbinnen reizigers keuzes zullen maken waarbij huidige middelen op gebied van mobiliteit beter 
worden benut.  
 

Onderdeel van de aangepaste definitie is Het Nieuwe Werken (HNW). Dit wordt beschreven als ‘tijd- 
en plaats onafhankelijk werken waarbij leidinggevenden sturen op resultaat en niet op werkwijze en 
aanwezigheid’. Werknemers geven daarmee hun eigen invulling aan het werk. Voorbeelden zijn het 
werken op flexibele tijden in de trein, in een internetcafé of thuis. Een van de voordelen zou zijn een 
betere balans tussen werk en privé waardoor een hogere tevredenheid over de baan ontstaat. Het 
Nieuwe Werken is de laatste jaren een trend. Dat komt onder meer door nieuwe mogelijkheden op het 
gebied van ICT en de opkomst van sociale media. (Kenniscentrum Werk & Vervoer, 2010; 
Kenniscentrum Werk & Vervoer, 2011; Rijksoverheid, 2010). 

Slim reizen is erop gericht om congestie gedurende spitsuren zo veel mogelijk te beperken. Dit 
gebeurt door niet met de auto alleen in de spits te reizen maar te kiezen voor een ander 
vervoermiddel, ander vertrektijdstip of andere plek om te werken. 

De belangrijkste doelgroep in mobiliteitsmanagement zijn de reizigers. Hun gedrag kan worden 
beïnvloed door verschillende actoren, namelijk aanbieders van mobiliteitsdiensten, overheden, 
werkgevers en publiektrekkers. Een verwante maar smallere term is vervoer(s)management. Deze 
werd geïntroduceerd met het Tweede structuurschema verkeer en vervoer (SVV-II) in de jaren 90 (De 
Minister van Verkeer en Waterstaat, 1994). Vervoermanagement richt zich enkel op bedrijven en 

                                                      
1
 De originele definitie van KPVV luidt: Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen. Aangezien de 

auto niet alle problemen kan oplossen, wordt de reiziger geprikkeld alternatieven te gebruiken als fiets, openbaar 
vervoer, gebruik van P+R, of telewerken. Eisen en wensen van  
mensen die zich verplaatsen staan centraal, en het draait om oplossingen op maat.  
Overheden, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van mobiliteitsdiensten organiseren samen de 
voorwaarden waarbinnen reizigers  slimme keuzes kunnen maken. 
2
 Een publiekstrekker is een locatie of voorziening die bezoekers of klanten trekt (attractiepark, strand, bedrijf, 

evenement, winkelcentrum, ziekenhuis) (Kennisplatform Verkeer en Vervoer, 2006). 
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werknemers terwijl mobiliteitsmanagement zich ook op een gebied (bijv. woonwijk) kan richten. Zowel 
in het nationaal verkeers- en vervoersplan uit 2002 (NVVP) als in de nota mobiliteit uit 2004 (Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, 2004) wordt het concept mobiliteitsmanagement aangehaald.  

Uit het bovenstaande blijkt dat term mobiliteitsmanagement breed is. Dit onderzoek richt zich op een 
subsidieprogramma dat mobiliteitsmanagement bij werkgevers van midden- en kleinbedrijf onder de 
aandacht brengt. Dit programma MKB mobiliteitsvouchers heeft als doel het creëren van bewustzijn bij 
MKB-bedrijven over de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement en het implementeren van deze 
mobiliteitsmanagementmaatregelen (zie ook Begrippenlijst op p. 231). Alleen bedrijven met 25 tot 250 
werknemers mogen deelnemen aan het programma. De maatregelen uit het advies of 
implementatietraject kunnen van diverse aard zijn, bijvoorbeeld het gebruik van zuinigere dienstauto’s, 
verstrekken van een OV kaart of inzetten van elektrische dienstfietsen. De actoren die in dit 
programma centraal staan zijn (kleine en middelgrote) werkgevers en hun werknemers. Net als in vele 
andere initiatieven op het gebied van mobiliteitsmanagement speelt ook hier de overheid haar rol als 
subsierende partij. 

1.1 TaskForce Mobiliteitsmanagement 
In 2006 is het advies mobiliteitsmanagement van de Sociaaleconomische Raad (SER) aan de minister 
van Verkeer en Waterstaat uitgebracht (SER, 2006). Hierin wordt onder meer gewezen op de 
verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven. Daarnaast legt het advies nadruk op 
samenwerken, bijvoorbeeld tussen overheden en (kleine) werkgevers. Dit is opgepakt door VNO-
NCW en MKB Nederland en heeft in 2007 geleid tot de totstandkoming van de TaskForce 
Mobiliteitsmanagement (TFMM). De TFMM was bedoeld om concrete niet vrijblijvende resultaten te 
boeken om de bereikbaarheid en leefbaarheid structureel te verbeteren. Als dit niet zou lukken zou 
een ministeriele regeling worden ingesteld die werkgevers verplicht om maatregelen op het gebied 
van mobiliteitsmanagement toe te passen. (Schipholt et al., 2009; SER, 2006; Rijkswaterstaat, 2010) 

De 5 doelen gesteld door de TaskForce zijn: 

I.   Uitbreiding van het aantal convenantregio’s
3
 naar andere stedelijke gebieden (gestart werd met 

zes voorbeeldregio’s), en van het aantal betrokken werkgevers en werknemers; 
II. Het maken van niet-vrijblijvende afspraken met werkgevers in regionale convenanten over de 

invoering van mobiliteitsmanagementmaatregelen; 
III. Een onomkeerbaar groeiproces aangaande een structurele toepassing door werkgevers van 

dergelijke maatregelen om de automobiliteit van hun werknemers (in het zakelijke en woon-
werkverkeer) te beperken; 

IV. Aanpassen van CAO’s op basis van het advies van de Stichting van de Arbeid en de 
implementatie van die CAO’s in verschillende bedrijfstakken, en 

V. Als gevolg van de implementatie van de afgesproken maatregelen een reductie van 5% van het 
aantal autokilometers in de spits en de bijbehorende milieu-uitstoot in de deelnemende regio’s. 
(Rijkswaterstaat, 2010) 

Bovenstaande doelen waren bedoeld in 2010 te behalen ten opzichte van de nulmeting in 2008/2009 
(Rijkswaterstaat, 2010). Een voorbeeld van een initiatief naar aanleiding van aanbevelingen van de 
TaskForce is dat fiscale ondersteuning is gerealiseerd voor maatregelen op het gebied van bewust 
reizen, flexibel werken en dichter bij het werk wonen (Schipholt et al., 2009).  

In 2010 is de TFMM geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat mobiliteitsmanagement inderdaad is 
ingezet in veel regio’s en de genomen maatregelen bijdragen aan de gestelde 5% reductie van 
autokilometers in de spits. Daarnaast wordt gesteld dat een aanpak met meer initiatief van werkgevers 
en meer samenwerking met de regio’s goed perspectief kan bieden. Over het tweede doel stelt de 
evaluatie: “Uit onze analyses van convenanten en interviews met de regio’s blijkt dat de regionale 
convenanten door de regio’s vooral worden gebruikt als ‘teken van committent’. Het dient om 
werkgevers symbolisch te binden en om gezamenlijk te kunnen optrekken”. (Rijkswaterstaat, 2010).  

Deze evaluatie zijn onder meer veranderingen van werkgevers gemeten die zich aansloten bij een 
convenant. Het midden- en kleinbedrijf was hierin niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Voornamelijk 
grote werkgevers vormden de doelgroep en tekenden het convenant. 

Kortom met de TaskForce Mobiliteitsmanagement is een goede start gemaakt met het toepassen van 
mobiliteitsmanagement op grote schaal, maar het resultaat is nog niet overweldigend. Zo is weliswaar 

                                                      
3
 In de zogenaamde convenantregio’s zijn convenanten gesloten waarin bedrijfsleven en overheden afspraken 

maken over een aanpak en maatregelen om invulling te geven aan de doelstelling om het aantal auto’s in de spits 
met 5 procent terug te dringen. (Schipholt et al., 2009). 
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bijgedragen aan de vijfde doelstelling (5% reductie van autokilometers) maar is deze nog niet gehaald 
in 2010. Bovendien zijn voornamelijk werknemers bereikt werkzaam bij grote bedrijven. In de 
volgende paragraaf wordt de opvolger van de TFMM belicht. 

1.2 Platform Slim Werken Slim Reizen  
Naar aanleiding van de evaluatie van de TFMM is in december 2010 aan de minister van 
Infrastructuur en Milieu een voorstel voor vervolg van de TaskForce overhandigd. Dit is positief 
ontvangen door de minister. Zij heeft het Platform aangemoedigd en een bedrag van €10 mln. 
beschikbaar gesteld waarvan €5 mln. voor het MKB voucherprogramma. Bovendien heeft de minster 
laten weten dat de vouchers goed passen binnen het programma Beter Benutten dat wordt ingezet ter 
verbetering van mobiliteit. Als vervolg op de TFMM is daarom in maart 2011 het Platform Slim Werken 
Slim Reizen (SWSR) gelanceerd. In dit platform zitten 50 grote bedrijven (de B50), de regio's, 
rijksoverheid en werknemersorganisaties. De concrete doelstelling van het Platform volgens de 
propositie hiervan luidt:  

Reductie van autokilometers in de spits in de convenantregio’s met 5% en een overeenkomstige 
reductie van emissies. (TaskForce Mobiliteitsmanagement, 2010b) 

Voorbeelden van initiatieven via de TaskForce zijn projecten waar automobilisten de spits mijden en 
daarvoor een beloning ontvangen. Een daarvan is Spitsvrij waarbij automobilisten geld verdienen als 
zij de spits mijden in de driehoek Hilversum, Amersfoort, Utrecht (Spitsvrij, geen datum). Maar ook de 
Week van Het Nieuwe Werken

4
 waarin activiteiten werden georganiseerd om kennis te maken met 

Het Nieuwe Werken (bijvoorbeeld de kennismaking met technische mogelijkheden) is een initiatief van 
het Platform. (Platform Slim Werken Slim Reizen, 2011a; Het Nieuwe Werken doe je zelf.nl, 2011).  

Voor de financiering na 2012 zal de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu beoordelen of 
voldoende vooruitgang is geboekt op de door het platform geformuleerde doelen zodat geen 
verplichtende maatregelen getroffen hoeven te worden. (Kenniscentrum InfoMil, geen datum; 
TaskForce MobiliteitsManagement, 2010b; De Minister van Infrastructuur en Milieu, 2010)  

 

De in 2007 gestarte TaskForce Mobiliteitsmanagement is in 2011 overgegaan in het Platform Slim 
Werken Slim Reizen (SWSR). Hoewel dit in de TaskForce slechts een onderdeel was, lijkt het behalen 
van 5% reductie van autokilometers tijdens de spits in de convenantregio’s het belangrijkste en meest 
concrete doel van het Platform SWSR. Het Platform stelt echter geen concrete deadline voor deze 
doelstelling en bovendien worden op de eigen website enkel de minder concrete doelen getoond zoals 
de ambitie “Eind 2012 zijn er één miljoen medewerkers die slim kunnen werken” (Platform Slim 
Werken Slim Reizen, 2011b). Het subsidieprogramma mobiliteitsvouchers vormt een onderdeel van 
het platform SWSR. 

Het volgende hoofdstuk presenteert ervaringen met mobiliteitsmanagement buiten Nederland. 

                                                      
4
 Het Nieuwe Werken omvat onder meer het werken op andere tijden, andere plekken en communiceren op 

afstand m.b.v. technische hulpmiddelen als de smartphone en laptop. (Zie ook Begrippenlijst op p.221). 
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2 Mobiliteitsmanagement in het Buitenland 
Ook in het buitenland worden vormen van mobiliteitsmanagement toegepast. De maatregelen op het 
gebied van mobiliteitsmanagement verschijnen onder verschillende termen. Zo is er Transportation 
Demand Management in de VS, (site based) Mobility Management in continentaal Europa en vele 
andere benamingen voor vormen die zich meer op de werkgevers richten. Voorbeelden hiervan zijn 
Employer Travel Plans, (company) Travel Plans en Green Commuter Plans. (Coleman et al., 2000; 
Cairns et al., 2010; Rye, 1999; Rye, 2002). Internationaal geldt dat programma’s voor werkgevers 
veelal op vrijwillige basis worden toegepast (Gammie en Vandersar, 2003). In het volgend overzicht 
van bevindingen uit de literatuur wordt voornamelijk aandacht besteed aan mobiliteitsmanagement via 
de werkgever zoals bij het MKB voucherprogramma ook het geval is. Deze studies richtten zich 
voornamelijk op grotere werkgevers. Slechts tweemaal werd bereidheid tot deelname aan een 
mobiliteitsplan en effecten hiervan bij grote bedrijven vergeleken met die bij midden- en kleinbedrijf. 
Volgens de literatuurstudie van Vanoutrive et al. (2010) hebben internationaal de vestigingslocatie, 
werktijden en initiatieven op het gebied van mobiliteitsmanagement een significante invloed op het 
verplaatsingsgedrag. Overigens is het meeste onderzoek naar de effecten van maatregelen op het 
gebied van mobiliteitsmanagement gedaan in Groot Brittannië. De relevante bevindingen worden in de 
volgende paragrafen beschreven. 

Groot Brittannië  

De onderzoeken uit Groot Brittannië bevatten een aantal belangrijke lessen. Voordat de bevindingen 
worden gepresenteerd is het belangrijk eerst stil te staan bij vier belangrijke verschillen tussen Groot 
Brittannië en Nederland. Ten eerste kent Nederland een systeem van reiskostenvergoeding dat in 
Groot Brittannië niet bestaat. Door dit systeem voelen Nederlandse werkgevers zich meer 
verantwoordelijk voor het woon-werkverkeer van hun werknemers dan de Britse collega’s. Ten tweede 
wordt in Nederland veel meer gebruik gemaakt van de fiets dan in Groot Brittannië en is de 
infrastructuur ook meer op fietsen ingesteld. Ten slotte kent Nederland meer problemen met congestie 
op het wegennet en een relatief krappe arbeidsmarkt. (Rye, 1999). Overigens is in de huidige periode 
van economische recessie geen sprake van krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt.  

Uit de literatuur uit Groot Brittannië blijken de volgende zaken mobiliteitsmanagement tot een succes 
te maken:  

Allereerst zijn zowel voor werkgever als werknemer incentives (prikkels) nodig. Voor de werkgever zijn 
er vier mechanismen: informatie, regulering, subsidies en het fiscaal systeem. Voor werknemers is er 
regulering en het fiscaal systeem. (Enoch en Potter, 2003).  

Ten tweede wordt het succes van een Travel Plan
5
, bepaald door huidige veranderingen en 

problemen die een werkgever ervaart. Bijvoorbeeld bij problemen met congestie, parkeren, 
bereikbaarheid, kosten van de auto of bij verhuizing of uitbreiding van een (privaat) bedrijf. Bovendien 
helpt een ondersteunende organisatiecultuur en samenwerking tussen organisaties (Rye, 1999; Rye, 
2002) en is het gunstiger om autogebruik te verlagen bij bedrijven in stadscentra, met laagbetaald 
personeel en wanneer veel werknemers in de buurt wonen (Cairns et al., 2010). Verder moeten de 
maatregelen op maat zijn (passen bij het bedrijf en zijn specifieke situatie) en de werknemers in staat 
zijn ze te implementeren (Cairns et al., 2010). 

Ten derde is de bereidheid tot implementeren bij werkgevers groter wanneer maatregelen niet te veel 
geld en management tijd kosten (Rye, 1999). Voorbeelden hiervan zijn ‘auto delen’ (carpoolen en car 
sharing) en fietsfaciliteiten. Voor ‘auto delen’ geldt echter wel dat een groter bedrijf een natuurlijke 
voorsprong heeft omdat eerder koppelingen van werknemers op basis van hun herkomst tot stand 
komen (Cairns et al., 2010). 

Verder is het opvallend dat afwezigheid van goede alternatieven zoals openbaar vervoer en regulering 
en fiscale prikkels in Groot Brittannië worden gezien als belemmering voor de Travel plans (Coleman, 
2000). In alle gevallen blijkt het overigens belangrijk om rekening te houden met de benodigde tijd om 
werkgevers positief tegenover Travel plans te krijgen. Volgens Rye (1999) verandert de houding 
namelijk in de tijd door marketing en het zien bij andere organisaties.  

Wanneer de effectiviteit van Travel plans wordt beschouwd, blijkt er een belangrijke valkuil te zijn. De 
reductie van het aantal autobewegingen of -kilometers door de bereikte gedragsverandering kan 
namelijk gemakkelijk worden gecompenseerd door een andere gedragsverandering of andere groep. 
Als gevolg daarvan kan het doel van verminderen van de automobiliteit nog steeds niet worden 
behaald. (Rye, 2002; Cairns et al., 2010). 

                                                      
5
 Een travel plan heeft als doel de vraag naar mobiliteit te sturen via de werkgever. 
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Ten slotte is er één onderzoek dat ingaat op kleinere werkgevers en hun bereidheid om mee te doen 
aan een Travel plan. Deze werd uitgevoerd in de stad en omgeving van Oxford en is gebaseerd op 
enquêtes met kleine werkgevers. Er bleken geen noemenswaardige verschillen te bestaan tussen 
kleine en grote werkgevers in houding (bijv. bewustzijn van problemen en de vraag naar regulering en 
belastingprikkels alvorens over te gaan tot implementatie). Er bleek echter wel dat mobiliteitsplannen 
voor kleine werkgevers weinig prioriteit hebben om mee aan de slag te gaan. (Coleman, 2000). 

België 

In België valt op dat vooral goedkope maatregelen domineren. Dit strookt met beweringen van 
onderzoekers uit andere landen dat werkgevers bereid zijn tot maatregelen met lage kosten. Zo blijkt 
dat vooral fietsfaciliteiten in België populair zijn als maatregel. Daarnaast worden ook vergoedingen 
voor fiets en openbaar vervoer toegepast door Belgische werkgevers, welke vaak ook in de cao zijn 
opgenomen. Het succes van deze vergoedingen wordt verklaard doordat zij goed passen binnen het 
Belgische belastingsysteem. (Vanoutrive et al., 2010). Bovendien heeft België voldoende 
mogelijkheden om te verplaatsen met fiets en openbaar vervoer (Koepel Milieu en Mobiliteit, geen 
datum). 

De mate waarin maatregelen het reisgedrag van werknemers veranderen wordt niet enkel door de 
inzet van de werkgevers verklaard. Ook de bredere context is van belang. Zo spelen bijvoorbeeld het 
fiscale systeem, openbaar vervoer bedrijven, subsidies, parkeerbeleid, voorzieningen op het gebied 
van ruimtelijke ordening en personeelsmanagement van publieke instanties een rol. Geconcludeerd 
kan worden dat mobiliteitsmanagement via werkgevers gezien moet worden in zijn context waarbij 
fiscale regels het belangrijkste voorbeeld zijn. Maatregelen moeten passen bij de locatie en sector van 
het bedrijf. (Vanoutrive et al., 2010). 

Europese Unie 

In Europa bestaat sinds 2006 het European Platform on Mobility Management (EPOMM). Dit platform 
is een netwerk van Europese overheden, waarin de ministeries verantwoordelijk voor 
mobiliteitsmanagement zijn vertegenwoordigd. De doelstelling is om verdere ontwikkeling van 
mobiliteitsmanagement in Europa te promoten en om actieve informatie uitwisseling tussen Europese 
landen te ondersteunen en van elkaar te leren (European Platform on Mobility Management, 2011). 
Het EPOMM publiceert voorbeelden van succesvolle projecten op het gebied van 
mobiliteitsmanagement op de website. Bijvoorbeeld de Franse werkgever STMicroelectronics die het 
aantal mensen dat alleen met de auto naar het werk reist wilde verminderen met hulp van incentives 
voor openbaar vervoer en fiets. Na 7 jaar blijkt dat ongeveer een derde van de werknemers het 
reisgedrag heeft aangepast (Poblet, 2010). Ook het Roemeense bedrijf SIVECO heeft met een 
combinatie van maatregelen in een Travel Plan, het doel van CO2 reductie bereikt (Crahmaliuc, 2010). 
Tot slot wordt ook het Nederlandse Spitsmijden (op de A12 van Zoetermeer naar Den Haag) genoemd 
als veelbelovend voorbeeld (EPOMM, 2011). 

Voor de Europese Unie is kenmerkend dat de maatregelen, al dan niet via werkgevers, veelal op 
vrijwillige basis plaatsvinden. Hierbij lopen Nederland en Groot Brittannië voorop (Berman en Radow, 
1997). 

Verenigde Staten 

In de VS wordt de term Transportation Demand Management (management van vervoersvraag) 
gebruikt om maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement aan te duiden. Deze maatregelen 
bestaan al sinds de jaren 70 en gaan vaak via de werkgever. Het autogebruik is in stedelijke gebieden 
van de VS zeer hoog. De alternatieven voor verplaatsen per auto richten en beperken zich veelal tot 
carpooling, Het Nieuwe Werken en openbaar vervoer. Het beperken van ritten met 1 persoon in de 
auto staat vooral onder de aandacht. Niet gemotoriseerde vormen van transport als fiets en lopen zijn 
moeilijk toepasbaar vanwege infrastructuur en afstanden. Berman en Radow (1997) beweren dat er 
geen bewijs is om aan te nemen dat kleine werkgevers meer moeite hebben om gelijke resultaten in 
TDM programma’s te behalen als grote werkgevers. In sommige delen (rechtsgebieden) van de VS 
was het maken van een werkgever vervoersplan (Employer Transport Plan, ETP) verplicht. Dit 
verplichtende karakter is in de VS veel meer aanwezig dan in Europa, waar mobiliteitsmanagement 
maatregelen vooral op vrijwillige basis worden genomen. (Vanoutrive et al., 2010; Meyer, 1999).  



Master Thesis Nina Zaalberg – Slim selecteren van bedrijven voor MKB-mobiliteitsadvies – september 2012 25 

Nieuw Zeeland 

Gammie en Vandersar (2003) deden onderzoek naar werkgever vervoersplannen met een vrijwillige 
basis. Van de casestudy’s in Nieuw Zeeland trekken zij een aantal lessen, voornamelijk op 
bedrijfsniveau. Zo moet er een sterke drijfveer zijn om participatie van een bedrijf te stimuleren, het 
hogere management moet de plannen ondersteunen, een coördinator van de plannen binnen het 
bedrijf is nodig, evenals communicatieplannen. Verder moeten incentives een financieel karakter 
hebben om daadwerkelijk een reductie in autokilometers te behalen en moet net als in Groot 
Brittannië het fiscale systeem minimaal ondersteunend zijn. 
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3 Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers 
Na een introductie en literatuurstudie van mobiliteitsmanagement in binnen- en buitenland volgt nu 
toelichting op het subsidieprogramma mobiliteitsvouchers.  

3.1 Lancering en werking programma 
In juli 2010 is het programma Mobiliteitsvouchers gelanceerd, zo werd kenbaar gemaakt in de 
Staatscourant van juni 2010. Dit programma laat geïnteresseerde MKB-bedrijven kennis maken met 
mobiliteitsmanagement via een voucherregeling. Ervaringen vanuit de pilotfase in de regio Utrecht en 
Gelderland in 2009 zijn gebruikt bij het opstellen van dit subsidieprogramma, waaronder het 
afbakenen van de doelgroep naar MKB-bedrijven met 25 tot 250 werknemers

6
. Er zijn twee vouchers. 

De kleine voucher (volledig gesubsidieerd voor het vaste bedrag van €1500) omvat een 
mobiliteitsadvies waarin aan de hand van de kenmerken van bedrijf, locatie en verplaatsingsgedrag 
van werknemers en bereikbaarheid mogelijkheden en kosten en baten van mobiliteitsmaatregelen 
worden verkend. De grote voucher (2/3 gesubsidieerd, max. €4500) is een vervolg op de kleine en 
omvat de hulp van een adviseur bij het implementatietraject. Beide vouchers worden uitgevoerd door 
een mobiliteitsadviseur, maar niet noodzakelijk dezelfde adviseur. De uitvoeringsinstantie van het 
programma is Agentschap NL

7
, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Omdat de 

kosten grotendeels worden gesubsidieerd, lijkt het programma gebruik te maken van zogenaamde 
incentives (‘de wortel’

8
). Bedrijven worden namelijk gelokt met een vergoeding van de kosten in plaats 

van verplicht of gestraft (disincentives) wanneer zij niet deelnemen of hun werknemers het 
verplaatsingsgedrag niet veranderen. (Agentschap NL, geen datum-a; Agentschap NL, geen datum-b; 
Staatscourant, 2010). 

Dit programma is onder meer tot stand gekomen door de ambitie van het kabinet Balkenende IV om in 
de periode 2008-2012 5% groei van treinreizigers (km) per jaar te realiseren: het zogenaamde 
Actieplan groei op het spoor. Gezien de overeenkomstige doelstelling om samen met werkgevers en 
werknemers op zoek te gaan naar mogelijkheden om mobiliteit beter te spreiden over vervoerwijzen 
en tijd, is ook het Platform Slim Werken Slim Reizen (voormalig TaskForce MobiliteitsManagement) 
betrokken bij dit programma. (Staatscourant, 2010). Het doel van het programma is het creëren van 
bewustzijn bij ondernemingen over de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement om vervolgens ook 
mobiliteitsmaatregelen in te voeren (zie ook Begrippenlijst op p.231). Verder blijkt uit het nieuwe 
actieplan groei op het spoor de ambitie om minimaal 1000 MKB-bedrijven te bereiken (Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, 2010). 

De subsidie wordt verstrekt aan de mobiliteitsonderneming
9
 die het mobiliteitsadvies heeft uitgevoerd. 

Enkel ondernemingen of zzp'ers die een aanvraag hebben gedaan en zijn aangewezen door de 
minister, komen in aanmerking voor het uitbrengen van mobiliteitsadvies en implementatietraject. Bij 
het aanwijzen worden criteria als opleidingsniveau en relevante ervaring gehanteerd. De 
mobiliteitsonderneming kan na uitvoering van scan of project de subsidie achteraf aanvragen. 
(Staatscourant, 2010). 

3.2 Verloop programma in de tijd 
Aanvankelijk was aanvragen mogelijk tot uiterlijk 1 juli 2011. Echter, al in november 2010 werd 
duidelijk dat het aantal aangevraagde vouchers lager uitviel dan verwacht. Voor het benaderen van de 
MKB-bedrijven bleek meer tijd nodig dan vooraf geschat. Er is daarom extra ingezet op onder meer 
het actief benaderen van de bedrijven evenals marketing en koppeling met andere initiatieven.  

Ook de voortgangsmeting Mobiliteitsvouchers (Agentschap NL, 2011b) in april 2011 noemt dat het 
aantal aanvragen aanvankelijk moeilijk op gang kwam, maar vanaf januari 2011 sterk is gestegen. 
Deze analyse voorspelt dat het aantal aanvragen in de resterende looptijd (destijds tot december 

                                                      
6
 Het programma heeft als doelgroep kleine en middelgrote bedrijven met 25 tot 250 werknemers in dienst. 

Bedrijven kleiner dan 25 werknemers op de loonlijst worden uitgesloten en in tegenstelling tot de gebruikelijke 
definitie van MKB worden geen eisen aan de omzet gesteld. 
7
 Agentschap NL houdt zich bezig met uitvoering van overheidsbeleid rond de thema’s duurzaamheid, innovatie 

en internationaal. Dat houdt in het informeren en adviseren, financieren, netwerken en uitvoeren van wet- en 
regelgeving (Agentschap NL, geen datum-b). 
8
 Van der Doelen (1989) benoemt de drie beleidsinstrumenten wortel (verleiden), preek (voorlichting) en zweep 

(sancties). 
9
 De mobiliteitsonderneming (= de mobiliteitsadviseur) moet voldoen aan een aantal criteria vervolgens worden 

aangewezen door de minister om vouchers te kunnen verzilveren bij Agentschap NL Milieu en Leefomgeving. 
(Agentschap NL, 2011a). 
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2011) varieert tussen 100 en 200 per maand. Met uitzondering van de zomervakantie (juli en augustus 
2011) is dit inderdaad ook behaald (MuConsult, 2011a). Daarnaast vermeldt deze tussentijdse 
evaluatie als top drie van redenen om deel te nemen: 1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen; 2. 
Kosten van mobiliteit; 3. Goed werkgeverschap. Verder vermeldt Agentschap NL (2011b) dat “het 
programma de komende tijd ook vanuit de regio’s actief onder de aandacht worden gebracht”.  

Na het verstrijken van de nieuwe deadline in december 2011 wordt opnieuw een verlenging van het 
programma aangekondigd. Het budget wordt verhoogd van €5,5 mln. naar €8 mln. en de looptijd 
verlengd tot en met december 2012 (of tot het budget op is). Ter aanvulling wordt het vanaf december 
2011 ook mogelijk om de grote voucher in te zetten voor toepassing van probeerproducten, 
bijvoorbeeld elektrische fietsen. (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011a). In juli 2012 verhoogt 
de minister opnieuw het budget met een miljoen euro (Rijksoverheid, geen datum).  

Tot en met oktober 2011 zijn ongeveer 2% van de MKB-bedrijven binnen de doelgroep bereikt 
(MuConsult, 2011a). 

In Figuur 1 is het verloop van het programma en de deadlines weergegeven op een tijdbalk. 

2007 2012

Indien het budget voor december 2012 

opraakt, zal het programma dan eindigen
*

oktober 2010

Voorstel vervolg TFFM

december 2007

Lancering Taskforce Mobiliteitsmanagement

juli 2010

Start subsidieprogramma mobiliteitsvouchers

maart 2011

Lancering Platform 

Slim werken Slim reizen

december 2011

Deadline aanvragen vouchers (verlenging 1)

juli 2009

Pilotfase mobiliteitsvouchers

juli 2011

Deadline aanvragen vouchers (oorspronkelijk)

juli 2012

Verhoging budget met 1 miljoen euro

december 2012

Deadline aanvragen vouchers (verlenging 2)
*

 

Figuur 1 Tijdlijn met gebeurtenissen en deadlines rond het programma mobiliteitsvouchers 

In de volgende paragraaf wordt een beeld geschetst welke type maatregelen een mobiliteitsadvies (de 
kleine voucher) kan bevatten.  

3.3 Mobiliteitsadvies (kleine voucher) 
Voor het opstellen van het mobiliteitsadvies heeft Agentschap NL een aantal richtlijnen vastgesteld. 
Onderdeel hiervan zijn de maatregelen die geïnventariseerd moeten worden. In Tabel 4 zijn een 
aantal maatregelgroepen opgesomd en toegelicht die een indruk geven van het type maatregelen dat 
kan worden geadviseerd. (Agentschap NL, geen datum-c). 

Tabel 4 Mogelijke maatregelen in mobiliteitsadvies aan MKB-bedrijf 

Maatregelgroep Toelichting / voorbeelden 

Fiets Faciliteiten en vergoedingen 

Openbaar vervoer Vergoedingen 

Parkeren Toewijzingsbeleid en parkeren op afstand 

Carpoolen  Matchen, voorkeursplaats en thuiskomgarantie 

Het Nieuwe Werken Ruime flexibele werktijden / -indeling, telewerken 

Communicatie Naar het personeel over vervoerbeleid en regelingen 

3.4 Implementatietraject (grote voucher) 
Voor het implementatietraject zijn geen vaste richtlijnen bekend op de website van Agentschap NL. 
Het MKB-bedrijf is niet verplicht om aanvullend op de kleine voucher ook het implementatietraject aan 
te gaan. Het bedrijf kan immers ook zelfstandig met implementatie aan de slag gaan. Ten slotte is het 
mogelijk dat een andere adviseur dan bij de kleine voucher, hulp bij implementatie biedt. 
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Samenvattend is het programma mobiliteitsvouchers gemaakt voor kleine en middelgrote bedrijven 
met 25 tot 250 werknemers. Het loopt sinds halverwege 2010 en zal zoals het er nu naar uitziet eind 
2012 eindigen. In het mobiliteitsadvies (kleine voucher) analyseert een mobiliteitsadviseur het huidige 
profiel van het bedrijf en werknemers om vervolgens een selectie van maatregelen te adviseren 
samen met de geschatte kosten en (monetaire) voordelen hiervan (zie Tabel 4). In de grote voucher 
biedt de adviseur hulp bij implementatie van voorgestelde maatregelen.  

Aangezien de adviseur de MKB-bedrijven kan werven voor het programma zal het volgende hoofdstuk 
ingaan op het concept marketing. Omdat het programma zich richt op een specifieke groep bedrijven 
(met 25-250 werknemers) wordt in het hoofdstuk daarna belicht waarin deze bedrijven zich 
onderscheiden van grotere ondernemingen. 

3.5 Marketing binnen het subsidieprogramma 
Vanuit het perspectief van de adviseur brengt het programma mobiliteitsvouchers een vorm van 
marketing met zich mee. De bedrijven komen zoals is gebleken niet of nauwelijks zelf naar de 
adviseurs toe om advies te vragen (meer hierover volgt in de onderzoeksresultaten). De MKB-
bedrijven moeten daarom worden benaderd en geworven door de adviseur zodat deze een bedrag 
met de kleine en eventueel grote voucher verdient. Overigens levert de kleine voucher (het bedrijf 
van) de adviseur meestal geen winst op.  

Het gaat hier om een marketing strategie van de adviseur voor een gesubsidieerde dienst. In dit 
hoofdstuk volgt beperkte informatie over marketing in zijn algemeen en in het bijzonder de marketing 
van duurzaam transport (zoals met het voucherprogramma wordt beoogd). 

De meeste (wetenschappelijke) artikelen en boeken richten zich op marketing van bedrijven naar 
consumenten (business to consumer marketing: B2C). Een bekend concept is de zogenaamde 
marketing mix geïntroduceerd door McCarthy in 1960 (Waterschoot en Bulte, 1992). Hierin worden de 
vier instrumenten Product, Prijs, Plaats en Promotie (4P’s) onderscheiden waarmee het bedrijf de 
consument kan overtuigen het product of de dienst aan te schaffen. Daarnaast is er marketing gericht 
op overheden (business to governments, B2G). Als laatste is er nog marketing gericht op bedrijven 
(industriële marketing of business marketing, B2B). Deze vorm richt zich daarmee niet op de primaire 
vraag van consumenten, maar de afgeleide vraag (Boekema et al., 2000). De eerste twee genoemde 
vormen zijn beide niet van toepassing op het subsidieprogramma omdat dit zich richt op MKB-
bedrijven en overheidsorganisaties zijn uitgesloten van deelname. De laatste vorm is het beste 
vergelijkbaar met het subsidieprogramma omdat de mobiliteitsadviseur het gedrag van de 
werknemers via hun werkgever probeert te veranderen en voor gegeven advies of hulp bij 
implementeren een vergoeding van de overheid ontvangt. De literatuur over deze vorm van marketing 
is echter niet bruikbaar omdat in het geval van de mobiliteitsvouchers het MKB-bedrijf geen prijs hoeft 
te betalen maar enkel tijd hoeft te creëren. Bovendien heeft het product (het mobiliteitsadvies) geen 
duidelijke waarde voor het MKB-bedrijf. Over marketing van gesubsidieerde diensten of producten is 
geen literatuur gevonden. De strategieën die de mobiliteitsadviseurs hiervoor inzetten moeten blijken 
uit eigen onderzoek. 

Een tweede aspect van het programma is dat het programma, naast spreiding van ritten over plaats 
en tijd, het gebruik van duurzame vormen van mobiliteit probeert te verhogen. Als het gaat om meer 
duurzame vormen van transport en het verminderen van autokilometers richten marketingcampagnes 
zich vaak direct op de consument. In het Engels worden daarvoor de termen individualised travel 
marketing en social marketing gebruikt. Het gaat daarbij om het veranderen van het mobiliteitsgedrag 
van het individu waarbij bewustzijn van het verplaatsingsgedrag centraal staat. (Brög et al., 2009; Barr 
en Prillwitz, 2012; Waterschoot en Bulte, 1992). In het subsidieprogramma worden werknemers niet 
als individu benaderd maar als groep die werkzaam is op dezelfde locatie. Bovendien gaat het 
benaderen vanuit de adviseur naar de werkgever en moet deze vervolgens zelf de werknemers 
aanzetten tot gedragsaanpassing. Ook over stimuleren van duurzame mobiliteit via de werkgever is 
geen concreet bruikbare informatie vanuit de literatuur gevonden.  

3.6 Kenmerken midden- en kleinbedrijf 

Enkele kenmerken van kleine en middelgrote bedrijven met 25 tot 250 medewerkers kunnen 
deelname en effecten van het programma beïnvloeden. Dit hoofdstuk behandelt kenmerkende 
eigenschappen van het MKB als het gaat om slim werken en slim reizen. 
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Allereerst heeft ECP-EPN
10

 (2011) onderzoek gedaan naar Het Nieuwe Werken in het MKB. Daaruit 
blijkt dat werknemers van de meeste bedrijven met 10-200 werknemers weliswaar hun werk zelf 
kunnen plannen en inrichten, maar dat dit wel binnen kantooruren moet zijn. Zij werken dus meestal 
op vaste werktijden. Dit komt het meest voor in bedrijven met 10 tot 50 werknemers. Kleine bedrijven 
geven werknemers naast weinig vrijheid in kiezen van tijd, ook weinig vrijheid in kiezen van de plek 
waar zij werken. Het nemen van maatregelen op het gebied van flexibel werken zou de motivatie van 
werknemers kunnen verbeteren, wat een drijfveer kan vormen voor het nemen van 
mobiliteitsmanagementmaatregelen. Echter die motivatie van werknemers is bij kleine en middelgrote 
bedrijven juist geen probleem, in tegenstelling tot die van werknemers bij grote bedrijven: Volgens 
P&O actueel (Baroncini, 2011) hebben werknemers van kleine bedrijven waarschijnlijk een sterkere 
binding met hun bedrijven. Ten slotte bestaat het nadeel voor kleine bedrijven bij slim reizen dat 
minder schaalvoordelen zijn te behalen. Zo kunnen grote bedrijven bijvoorbeeld gemakkelijker 
werknemers koppelen voor carpooling en zou een eigen pendeldienst naar bijvoorbeeld station of P+R 
sneller rendabel zijn. 

Samenvatting  

Aangezien de term mobiliteitsmanagement op verschillende kan worden uitgelegd is een definitie 
samengesteld voor dit onderzoek. Hierin staat zowel de omschrijving als het doel van dit 
beleidsinstrument: 

Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen met als doel huidige middelen beter te 
benutten en zo via de gebruiker bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren.  

Het MKB-voucherprogramma is een instrument om mobiliteitsmanagement op gang te brengen. 
Daarbij bestaat de doelgroep werknemers in het woon-werk en zakelijk verkeer. Een 
mobiliteitsadviseur brengt een advies (mobiliteitsadvies) uit aan een werkgever met 25-250 
werknemers. Dit advies wordt betaald met de kleine voucher. Met de grote voucher kan hulp worden 
verkregen bij het implementatietraject van de voorgestelde maatregelen. Het MKB-bedrijf heeft de 
keuze na het mobiliteitsadvies zelfstandig of met hulp (grote voucher) maatregelen te implementeren. 
Daarnaast kunnen zij het advies naast zich neerleggen en geen actie ondernemen. Dit programma 
loopt inmiddels 2 jaar en dit zal voortduren tot eind 2012. In oktober 2011 was ongeveer 2% van de 
bedrijven uit de doelgroep bereikt. De grote voucher wordt veel minder aangevraagd dan de kleine.  

De mobiliteitsadviseurs hebben aangegeven veel tijd en investeringen kwijt te zijn met werven van 
MKB-bedrijven. De manier van benaderen en werven verschilt per adviseur. 

De literatuurstudie heeft zich gericht op maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement via de 
werkgever. Het blijkt dat geen onderzoek is gedaan naar mobiliteitsmanagement met als doelgroep 
kleine en middelgrote werkgevers. Verder blijkt dat kan worden aangenomen dat dit type maatregelen 
bijdraagt aan de doorstroming op het wegennet, vermindering van emissies door motorvoertuigen, 
kostenbesparing voor werkgevers en een betere balans tussen werk en privé voor werknemers. In het 
buitenland verschenen deze maatregelen veelal onder de term ‘Travel plans’. Daarbij bleken bedrijven 
eerder bereid om maatregelen te implementeren wanneer zij een probleem ervaren met mobiliteit. Dit 
kan bijvoorbeeld een probleem zijn met parkeren of werknemers die regelmatig vertraging oplopen in 
de rit van en naar het werk. Een bedrijf dat veranderingen ondergaat bleek eerder bereid tot het 
nemen van mobiliteitsmaatregelen. Voorbeelden zijn verhuizing, uitbreiding of cao-onderhandelingen. 
Dit zijn momenten waarop eerder wordt deelgenomen aan een dergelijke regeling en de effecten van 
mobiliteitsmanagementmaatregelen groter kunnen zijn. Deze eerste twee constateringen kunnen 
worden samengevoegd tot de aanwezigheid van een drijfveer voor het bedrijf(smanagement) om deel 
te nemen.  

Naast de omstandigheden van het bedrijf heeft de ene maatregel meer kans op implementeren dan 
de andere. Zo geven bedrijven de voorkeur aan goedkopere maatregelen zoals fietsfaciliteiten en 
carpoolen door werknemers. Zowel de kosten in geld als in managementtijd moeten voor werkgevers 
zo laag mogelijk zijn. Verder blijkt het belangrijk dat er goede alternatieven zijn (bijv. openbaar 
vervoer) voor het reizen per auto, en dient het fiscaal systeem de maatregelen niet te belemmeren 
maar bij voorkeur te faciliteren. Overigens moet een mobiliteitsplan altijd passen binnen de situatie 
van het bedrijf, de ligging van het bedrijf en bij de werknemers.  

Zowel in binnen- als buitenland zijn maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement nauwelijks 
gericht op kleine werkgevers. De bereidheid tot implementeren van maatregelen en effecten daarvan 
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 ECP-EPN Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk platform waar overheid, bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen met het oog op de toepassing van 
informatie- en communicatietechnologie in de Nederlandse samenleving. 
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zijn daarom niet bekend bij kleine werkgevers. Bovendien zijn er verschillen tussen kleine en grote 
bedrijven, bijvoorbeeld in omgaan met flexibel werken en motivatie van de werknemers waardoor 
geen één op één vergelijking kan worden getrokken met grote werkgevers. In de enkele studies waar 
de vergelijking tussen grote en kleine werkgevers wel werd gemaakt, konden geen verschillen worden 
gevonden in de bereidheid tot implementeren van deze werkgevers noch de bereikte effecten.  

In de literatuur over methoden van marketing is het principe dat een mobiliteitsadviseur (anders dan 
van een overheid) bedrijven moet werven voor een gesubsidieerde dienst (mobiliteitsadvies) niet 
gevonden. Er is daarom geen duidelijke bestaande marketingtheorie toepasbaar is in het 
subsidieprogramma. Het programma is uniek in het principe dat een commerciële partij (de 
mobiliteitsadviseur) andere commerciële partijen (MKB-bedrijven) moet werven om mee te doen aan 
het programma, en de adviseur vervolgens door een derde partij (de overheid) met een vast of relatief 
bedrag wordt betaald.  

Het blijkt voor werknemers bij MKB-bedrijven moeilijk om de plaats en tijd te kiezen die zij werken. 
Daarnaast zijn minder schaalvoordelen te behalen, bijvoorbeeld voor het koppelen van werknemers 
voor carpooling of het realiseren van een pendeldienst naar het bedrijf. 

Ten slotte kan de ontstane ruimte op het wegennet als gevolg van maatregelen op het gebied van 
mobiliteitsmanagement (deels) worden opgevuld door een andere groep die juist meer kilometers gaat 
afleggen. 

Mobiliteitsmanagement blijkt een indirect beleidsinstrument dat onder andere indirect via de 
werkgever doorwerkt op het gedrag van de werknemers, waar in MKB nog geen onderzoek naar is 
gedaan. Dit onderzoek gaat daarom in op selectiekenmerken van bedrijven die de kosten en effecten 
van mobiliteitsmanagement via het subsidieprogramma mobiliteitsvouchers kunnen verklaren. 

In het volgende deel wordt het conceptuele onderzoeksontwerp uiteengezet dat bestaat uit 
conceptuele modellen en een doel- en vraagstelling. 
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Deel II Conceptueel onderzoeksontwerp 
In dit deel wordt aangegeven wat er met het onderzoek wordt bereikt en hoe het onderzoek er 
uitziet. Concreet resulteert dit in een weergave van het proces binnen de MKB mobiliteitsadviezen, 
een probleembeschrijving en een doelstelling (hoofdstuk 4). Vervolgens wordt het theoretisch kader 
in de vorm van conceptuele modellen gegeven waaruit de vraagstelling tot stand komt (hoofdstuk 
5). 

4 Proces mobiliteitsadviezen 
In voorgaande hoofdstukken is het subsidieprogramma mobiliteitsvouchers toegelicht, in zijn context 
geplaatst en zijn ervaringen van vergelijkbare programma’s uit het buitenland besproken. In dit 
hoofdstuk zal de doelstelling van het onderzoek worden geformuleerd evenals de 
probleembeschrijving die daaraan vooraf gaat.  

Het programma mobiliteitsvouchers vanuit Agentschap NL loopt sinds halverwege 2010 en zal 

voortduren tot eind 2012 (tenzij het budget eerder op is). Onderdeel is acquisitie van MKB-bedrijven 
door mobiliteitsadviseurs en het parallel lopende afwegingsproces van de MKB-bedrijven. Bij 
deelname volgt eerst een kleine voucher bestaande uit een mobiliteitsadvies. Als vervolg daarop kan 

het bedrijf ook de grote voucher aanvragen (implementatietraject). Ook zelfstandige implementatie 
van maatregelen of het niet ondernemen van actie behoort tot de mogelijkheden (zie Figuur 2). Zoals 

eerder genoemd kan het MKB-bedrijf dat deze afweging maakt, worden vertegenwoordigd door 
personen met verschillende functies (bijv. P&O adviseur, facilitair manager of directeur). 

Alvorens de doelstelling van dit onderzoek te formuleren wordt hier eerst het proces binnen het 

programma weergegeven. Dit begint bij werving door adviseurs en afweging door het MKB-bedrijf en 
eindigt bij een potentiële reductie van autokilometers tijdens de spits en CO2 emissie bij het bepaald 

bedrijf (zie Figuur 2).  
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Figuur 2 Proces in het programma MKB mobiliteitsvouchers 

Uit bovenstaande figuur blijkt het werven door de adviseur een belangrijke schakel te zijn bij het 
bereiken van de reductie van autokilometers in de spits.  

Er wordt aangenomen dat mobiliteitsadviseurs via verschillende kanalen MKB-bedrijven benaderen. 
Dit kan bijvoorbeeld vanuit het netwerk (in het geval van Goudappel en een aantal collega-adviseurs 
via Achmea). Ook advertenties of de mobiliteitsmakelaar

11
 zijn middelen om de MKB-bedrijven te 

bereiken. Daarnaast kunnen MKB-bedrijven worden benaderd via overkoepelende organisaties en 
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 De mobiliteitsmakelaar is een persoon gekoppeld aan een convenantregio en is de schakel tussen werkgevers 
en overheidspartijen. Overigens blijken de mobiliteitsmakelaars terughoudend in het koppelen van MKB-bedrijven 
en adviseurs omdat de adviseur een commerciële partij is en de makelaars geen partijen willen bevoordelen. 
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andere intermediairs. Zo heeft Goudappel bijvoorbeeld bedrijven benaderd via de organisatie MKB 
Deventer. Een valkuil van bovenstaande methoden is dat de MKB-bedrijven onvoldoende gericht 
worden benaderd aan de hand van hun kenmerken of situatie, waardoor de kans op deelname na 
benadering relatief klein is en onbekend is welke effecten en welke mate van effect behaald kunnen 
worden. De effecten van de vouchers kunnen namelijk van diverse aard zijn en zullen niet bij elk 
bedrijf even groot zijn. Bovendien zijn ook de kosten voor het MKB-bedrijf van invloed op de kans op 
daadwerkelijk implementeren (zo bleek al uit de literatuur dat goedkope maatregelen het vaakst 
worden ingevoerd). Bovenstaande is voornamelijk gebaseerd op de ervaringen binnen Goudappel. In 
de volgende paragraaf zal blijken dat vergelijkbare problemen binnen het programma zijn 
geconstateerd in de officiële evaluatie van het programma. 

4.1 Probleembeschrijving 
In november 2011 is de evaluatie mobiliteitsvouchers uitgevoerd door MuConsult. Daaruit zijn een 
aantal zaken afgeleid die vatbaar zijn voor verbetering: 

- Uit interviews met mobiliteitsadviseurs blijkt dat acquisitie veel tijd in absolute zin, doorlooptijd en 
investeringen vergt. Daaruit volgt het advies om adviseurs gerichter te laten werven, bijvoorbeeld 
naar sector. 

- Er zijn 10 bureaus (adviseurs) die meer dan 10 vouchers hebben verzilverd. 
- Er zijn tot oktober 2011 905 kleine en 266 grote vouchers aangevraagd. Het potentieel wordt 

geschat op 45.000 bedrijven, wat betekent dat maximaal 2,0% van de totale doelgroep is bereikt 
(niet elke aanvraag van een voucher leidt tot verzilvering). Het is niet precies bekend welk deel 
van alle bedrijven is benaderd door de adviseurs. Wel blijkt uit 5 interviews met adviseurs een 
gemiddelde deelnamekans van 7% (met een bereik van 2% tot 12%) na benaderen voor een 
kleine voucher. (MuConsult, 2011a; MuConsult, 2011b). 

- Binnen de doelgroep van het programma vallen ongeveer 2.9 miljoen werknemers (MuConsult, 
2011b) waarvan ongeveer 2.8 miljoen (98%) niet zijn bereikt (MuConsult, 2011b). Gemiddeld 
wonen werknemers 14 kilometer van hun werk, waarbij kleine afstanden vaak per fiets worden 
afgelegd (CBS, 2009), wat de grote potentiële impact illustreert. 

Samenvattend blijkt het programma een lastige en omvangrijke groep bedrijven als doelgroep te 
hebben. Een grote groep bedrijven (98%) en werknemers (2.8 miljoen) is immers nog niet bereikt 
terwijl er potentieel wel bijna 3 miljoen werknemers binnen de gestelde doelgroep van bedrijven werkt. 
Daarnaast valt op dat veel adviseurs om onbekende redenen maar enkele vouchers in bijna 1,5 jaar 
hebben verzilverd en dat de adviseurs aangeven veel tijd en investeringen te steken in acquisitie. 
Omdat het veel tijd vergt om maatregelen te implementeren, vermeldt de evaluatie niets over de 
effecten die tot nu toe zijn bereikt. Ook uit de literatuurstudie blijkt dat nauwelijks onderzoek bestaat 
naar effecten van mobiliteitsmanagement in het midden- en kleinbedrijf. Gezien de omvangrijke groep 
werknemers in het MKB is het in belang van de maatschappij om meer te weten te komen over 
mogelijke verbeteringen in deze groep ten behoeve van aan een betere bereikbaarheid en 
leefbaarheid. 

4.2 Doelstelling  
In deze paragraaf wordt de doelstelling van het onderzoek geformuleerd. Deze volgt uit de gegeven 
introductie van het onderwerp, het programma en de probleembeschrijving. Om het programma 
succesvol te maken voor de maatschappij, MKB-bedrijven en adviseurs, kan een strategie worden 
ontwikkeld. De doelstelling van dit onderzoek luidt daarom: 
 

Het formuleren van een strategie om MKB-bedrijven gericht te benaderen voor het programma 
MKB mobiliteitsvouchers, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen potentiële reductie in 
autokilometers tijdens de spits en CO2 uitstoot, implementatiekosten voor het MKB-bedrijf en 
acquisitiekosten voor de mobiliteitsadviseur.  

Bij het ontwikkelen van de strategie wordt gebruik gemaakt van kenmerken van het MKB-bedrijf, de 
werknemers en de geografische omgeving. Dit bleek al uit de literatuurstudie en zal daarom ook in het 
tweede conceptueel model worden gevisualiseerd (zie Figuur 4). Op basis hiervan kunnen bedrijven 
worden benaderd waarbij keuzes worden gemaakt ten aanzien van drie dimensies: de potentiële 
(relatieve) reductie van autokilometers tijdens de spits en CO2 uitstoot, de implementatiekosten voor 
het MKB-bedrijf, de kosten voor de mobiliteitsadviseur. Vervolgens kan de gekozen balans tussen 
deze aspecten zorgen voor een maximale reductie van autokilometers tijdens de spits zoals ook wordt 
beoogd in de doelstelling van het Platform Slim Werken Slim Reizen. Het Platform richt zich namelijk 
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onder andere op het met 5% reduceren van autokilometers tijdens de spits in de convenantregio’s
12

. 
Deze doelstelling ondersteunt de (civiel)technische benadering in het onderzoek in tegenstelling tot de 
doelstelling van het subsidieprogramma. Die richt zich namelijk meer op het (abstracte) bewustzijn 
van MKB ondernemingen in plaats van de (exacte) afgelegde autokilometers. Voor een overzicht van 
de doelstellingen van verschillende organisaties en programma’s wordt verwezen naar de 
Begrippenlijst (p. 231).  

De te ontwikkelen strategie is in het belang van zowel de samenleving, overheid als de MKB-bedrijven 
en mobiliteitsadviseurs. Het programma heeft immers als hoger doel de bereikbaarheid en 
leefbaarheid in Nederland te verbeteren. De strategie kan worden toegepast door de 
mobiliteitsadviseurs en de verkregen kennis kan worden gebruikt door (overheids)partijen voor 
toekomstig beleid. De mobiliteitsadviseurs vormen namelijk een belangrijke schakel om 
mobiliteitsmanagement maatregelen gerealiseerd te krijgen binnen het programma (zie hiervoor ook 
Figuur 2). Daarnaast zou Agentschap NL als uitvoerende instantie met toekomstig beleid kunnen 
sturen in de potentiële reductie van autokilometers door kosten van MKB-bedrijf en mobiliteitsadviseur 
in meer of mindere mate te subsidiëren.  

Het ‘gericht benaderen’ dient te worden toegelicht. Hierin speelt de term ‘cherry picking’ een 
belangrijke rol. Het gaat er namelijk om welke bedrijven te benaderen op basis van hun kenmerken en 
niet hoe hen te benaderen. Met andere woorden, het gaat om het selecteren van de juiste MKB-
bedrijven en niet het inzetten van de juiste middelen of manier van overtuigen (communicatie en 
marketing). Aan de hand van kenmerken van bedrijven, werknemers en geografische omgeving kan 
vervolgens de afweging worden gemaakt tussen de drie genoemde dimensies. 

Samenvattend bevat de te ontwerpen strategie een combinatie van kennis over welke kenmerken van 
bedrijven, werknemers en omgeving zorgen voor een bepaalde mate van potentiële reductie van 
autokilometers tijdens de spits en CO2 uitstoot, implementatiekosten voor het MKB-bedrijf en 
wervingskosten voor de mobiliteitsadviseur. Dit wordt bereikt via maatregelen op het gebied van 
mobiliteitsmanagement. Dit principe komt in schematische weergave terug in paragraaf 5.1 
Conceptuele modellen (theoretisch kader). 
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 Een deel van deze doelstelling wordt niet opgenomen, namelijk de “overeenkomstige reductie van emissies”. Er 
kan namelijk niet zonder meer worden aangenomen dat er een overeenkomstige reductie van emissies ontstaat 
(zoals in de SWSR doelstelling is gedaan). Emissies worden weliswaar voor een belangrijk deel verklaard door 
het aantal afgelegde kilometers maar zijn ook afhankelijk van veel andere factoren zoals wegtype, 
gewichtsklasse, bouwjaar en (voertuig)innovaties (Bruinsma et al., 2002; Taakgroep Verkeer en Vervoer van het 
project Emissieregistratie, 2011).  



36  Deel II 

  



Master Thesis Nina Zaalberg – Slim selecteren van bedrijven voor MKB-mobiliteitsadvies – september 2012 37 

5 Theoretisch kader en vraagstelling 
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader in de vorm van conceptuele modellen getoond. Hieruit 
blijkt welke elementen onderdeel van het onderzoek vormen en daaruit volgen de onderzoeksvragen. 

5.1 Conceptuele modellen (theoretisch kader) 
In deze paragraaf worden twee belangrijke modellen geschetst die een indruk geven van de relaties 
tussen elementen binnen het onderzoek en de uitkomst van het onderzoek. 

Drie dimensies in uitkomst onderzoek 

Het eerste conceptueel model dient om de dimensies weer te geven waarop de strategie zich zal 
baseren. In het subsidieprogramma zijn namelijk drie zaken van belang binnen het proces: de effecten 
in de vorm van potentiële reductie van autokilometers tijdens de spits en CO2 uitstoot, de 
implementatiekosten van het MKB-bedrijf en de acquisitiekosten van de mobiliteitsadviseur. Deze 
vormen de drie dimensies in het assenstelsel van Figuur 3. Er is gekozen voor een 3D model omdat 
dit de dimensies onderling kan vergelijken en verbinden. Een bepaalde samenstelling van kenmerken 
op gebied van bedrijf, werknemers en geografische omgeving kan een positie in het assenstelsel 
geven maar ook losse kenmerken kunnen een positie krijgen. De kenmerken die hierin meespelen 
worden gevisualiseerd in het tweede conceptueel model. Op basis hiervan kan worden aangegeven 
welke kenmerken bijdragen aan de gewenste balans tussen de drie dimensies en kan een strategie 
worden geformuleerd.  

z

y

x

Implementatiekosten MKB-bedrijf

Kenmerken

-bedrijf

-werknemers

-geografische omgeving

P
o

te
n

ti
ë

le
 r

e
d

u
c
ti
e

 

a
u

to
k
ilo

m
e

te
rs

 e
n

 C
O

2
 e

m
is

s
ie

s

A
cq

ui
si
tie

ko
st
en

 

m
ob

ili
te

its
ad

vi
se

ur

 

Figuur 3 ‘Conceptueel 3D model’: assenstelsel met drie dimensies t.b.v. afweging voor strategie 

Kenmerken in het assenstelsel 

Zoals eerder al werd aangegeven kunnen verschillende kenmerken van bedrijf, werknemers en 
omgeving worden weergegeven in het assenstelsel. De verwachte kenmerken op basis van de 
literatuurstudie zijn weergeven in het tweede conceptueel model. Dit model (Figuur 4) geeft de relatie 
weer tussen het bedrijf, de werknemers en omgeving in de bestaande of toekomstige situatie. Deze 
kenmerken beïnvloeden het verloop (bijv. het al dan niet afnemen van advies en daardoor de 
acquisitiekosten; de kosten van maatregelen) en effect (de invloed op automobiliteit in de spits en CO2 
uitstoot) van het programma dat kan worden bereikt in een later stadium. Ook de inhoud van het 
subsidieprogramma en de mobiliteitsadviseur zijn van belang, maar staan buiten dit onderzoek.  

Met de te ontwikkelen strategie kan een selectie van kenmerken worden gebruikt om de ‘juiste’ 
bedrijven te benaderen. De gegeven relaties in het model zijn gebaseerd op de literatuurstudie van 
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deel I, gesprekken bij Goudappel Coffeng en een synthese van kennis en ervaring opgedaan binnen 
de opleiding. De driehoek heeft drie kleinere driehoeken die zich gelijk tot elkaar verhouden. De plek 
van de kleinere driehoeken dient niet om een hiërarchie weer te geven. De genoemde kenmerken in 
het model kunnen overigens onderling zijn gecorreleerd.  
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Figuur 4 ‘Conceptueel model’: situatie MKB-bedrijf 

Het conceptuele model is toepasbaar voor MKB-bedrijven in heel Nederland, al zal de groep 
benaderde bedrijven niet evenredig over het land zijn verspreid. Gezien de beperkte hoeveelheid 
deelgenomen bedrijven (905 kleine vouchers zijn tot november 2011 aangevraagd) kan het onderzoek 
zich niet tot een bepaalde regio beperken en zal zo veel mogelijk beschikbare data worden benut.  

5.2 Vraagstelling  
In voorgaande delen is aangegeven hoe het proces binnen het programma mobiliteitsvouchers er 
uitziet en welke problemen hierin zijn ondervonden. Daarnaast is in de vorm van conceptuele 
modellen aangegeven welke elementen een rol kunnen spelen bij de potentiële reductie van 
autokilometers tijdens de spits en de kosten voor MKB-bedrijven en adviseurs. In deze paragraaf 
wordt de vraagstelling weergegeven, bestaande uit vier onderzoeksvragen. Zoals uit de 
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probleembeschrijving al bleek, is onbekend welke mate van reductie van autokilometers met de 
benaderde bedrijven kan worden bereikt tijdens de spits. Bovendien hebben adviseurs moeite om met 
een beperkte hoeveelheid tijd en middelen de juiste MKB-bedrijven te werven. Het is daarom in het 
belang van zowel de samenleving (reductie van autokilometers) als de adviseurs (reductie tijd en 
kosten) om de juiste bedrijven te selecteren. Ten slotte is het voor de MKB-bedrijven wenselijk om 
maatregelen te kunnen nemen met lage implementatiekosten die zich snel terugverdienen. Deze 
zaken zijn nog niet in eerdere onderzoeken bepaald. 

De eerste drie vragen richten zich daarom op het bepalen van de potentiële reductie in autokilometers 
tijdens de spits en CO2 emissies, implementatiekosten voor het MKB-bedrijf en acquisitiekosten voor 
de adviseur aan de hand van kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving. De laatste vraag richt 
zich op het creëren van een specifieke balans tussen deze drie dimensies, afhankelijk van het 
perspectief (overheid/samenleving, MKB-bedrijf of adviseur), zodat een realiseerbare reductie van 
autokilometers kan worden bereikt. 

 

I. Hoe kan de potentiële reductie van autokilometers tijdens de spits en CO2 uitstoot als gevolg van 

het programma MKB mobiliteitsvouchers worden bepaald aan de hand van kenmerken van bedrijf, 
werknemers en geografische omgeving?  

 

II. Hoe kunnen implementatiekosten voor het MKB-bedrijf binnen het programma MKB 
mobiliteitsvouchers worden bepaald aan de hand van kenmerken van bedrijf, werknemers en 

geografische omgeving? 

 

III. Hoe kunnen de acquisitiekosten voor mobiliteitsadviseurs in het programma MKB 

mobiliteitsvouchers worden bepaald aan de hand van kenmerken van bedrijf, werknemers en 
geografische omgeving? 

 

V. Hoe kunnen de kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving worden gecombineerd om tot 

een optimale samenstelling van potentiële reductie van autokilometers tijdens de spits en CO2 
uitstoot, implementatiekosten en acquisitiekosten te komen? 
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Deel III Onderzoeksopzet 
Dit deel geeft inzicht in de gebruikte bronnen en manier waarop het onderzoek is uitgevoerd. Eerst 

is aangegeven welke data benodigd zijn gegeven de onderzoeksvragen. Daarna is een overzicht 
gegeven van geraadpleegde bestaande (beschikbare) bronnen en ingezette instrumenten die in 
praktijk verzameld konden worden. In hoofdstuk 7 is tot slot per onderzoeksvraag aangegeven 

welke en hoe de bronnen zijn ingezet om de vraag te beantwoorden. 

6 Onderzoeksstrategie en -proces 
Gegeven de onderzoeksvragen, het conceptueel 3D model en het conceptueel model met 
kenmerken, moeten zo veel mogelijk bedrijfs-, werknemer- en omgevingskenmerken worden 
verzameld. Daarnaast moet worden bepaald wat de invloed van deze kenmerken is op de effecten 
voor afgelegde kilometers per auto in de spits en CO2 uitstoot, implementatiekosten voor het MKB-
bedrijf en acquisitiekosten van de adviseur. Er bestaat echter een hiaat tussen de gegevens die 
gewenst zijn om een nauwkeurig, volledig en betrouwbaar antwoord te kunnen geven op de 
onderzoeksvragen en de gegevens die in de praktijk te verzamelen zijn binnen de tijd en middelen 
van het onderzoek. Daarom worden als eerste benodigde data beschreven die in het ideale geval 
beschikbaar zijn. Daarna worden de werkelijk verzamelde data beschreven inclusief de ingezette 
instrumenten om zo dicht mogelijk bij de ideale situatie komen. 

6.1 Benodigde data 

In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de data die in de ideale situatie nodig zijn 
voor beantwoording van de onderzoeksvragen. Allereerst zijn kenmerken van bedrijf, werknemers en 
omgeving opgesomd die bijdragen aan de onderzoeksvragen. Deze kenmerken zijn afgeleid uit het 
conceptueel model met bedrijf, werknemers en omgeving (zie Figuur 4 in §5.1). De lijst met 
kenmerken uit Tabel 5 wordt verondersteld uitputtend te zijn. Daarna is in Tabel 6 beschreven welke 
gegevens nodig zijn voor bepalen van effecten, implementatiekosten en acquisitiekosten. Aan het 
einde van de paragraaf zijn redenen gegeven dat de gegevens niet verkrijgbaar zijn.  

Tabel 5 Overzicht benodigde kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving (* gegevens niet haalbaar om te 
verzamelen voor benaderde bedrijven, ^ gegevens die deels beschikbaar waren maar alleen voor geadviseerde 
bedrijven) 

Kenmerken per bedrijf 
Reden kenmerk benodigd en dimensie (effecten, 
implementatiekosten, acquisitiekosten) waaraan 
het bijdraagt 

Sector 
(potentiële) effecten vanwege passende maatregelen 

implementatiekosten vanwege passende maatregelen 

acquisitiekosten vanwege de kans op mobiliteitsadvies 

Bedrijfscultuur en/of Houding t.a.v. 
duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (milieu), goed werkgeverschap (mens) 
en winstgevendheid (marge) ^ 

Beschikbare tijd voor proces mobiliteitsadvies * 

(potentiële) effecten vanwege de kans dat maatregelen 
worden geïmplementeerd  

acquisitiekosten vanwege de kans op mobiliteitsadvies 

Actuele veranderingen ^ 

Bijvoorbeeld: verhuizing, uitbreiding of krimp, cao 
wijziging 

(potentiële) effecten door de kans dat maatregelen 
worden geïmplementeerd  

implementatiekosten van passende 
mobiliteitsmanagement maatregelen 

acquisitiekosten vanwege de kans op mobiliteitsadvies 

Actuele problemen ^ 

Bijvoorbeeld: bezuinigingen, bereikbaarheid, 
parkeren 

Aantal werknemers in dienst 

(potentiële) effecten door schaalvoordelen met 
maatregelen (bijv. carpoolen, poolfiets)  

implementatiekosten van mogelijk 
mobiliteitsmanagement maatregelen 

acquisitiekosten vanwege de kans op mobiliteitsadvies 

Organisatiestructuur *  

(potentiële) effecten van mobiliteitsmanagement 
maatregelen wegens extra kosten voor implementatie 
door tijd van ondernemingsraad of managementteam 

acquisitiekosten vanwege de kans op mobiliteitsadvies 
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Budget voor implementatie 
mobiliteitsmanagementmaatregelen * 

(potentiële) effecten van mobiliteitsmanagement 
maatregelen door de kans op implementatie van 
verschillende maatregelen 

(potentiële) effecten van maatregelen in de 
vergoedingensfeer 

implementatiekosten vanwege de mogelijke 
maatregelen 

Geschiktheid van het werk om thuis, elders of op 
flexibele tijden te werken * 

(potentiële) effecten van mobiliteitsmanagement 
maatregelen op het gebied van Het Nieuwe Werken 

Faciliteiten om thuis of elders te werken ^ 

Toestemming om thuis, elders of op flexibele tijden 
te werken ^ 

Werkplekken per werknemer *  

Beschikbare tijd voor implementatie 
mobiliteitsmanagement maatregelen *  (potentiële) effecten van mobiliteitsmanagement 

maatregelen (in de vergoedingensfeer) Arbeidsvoorwaarden op gebied van mobiliteit * 

Bijv. reiskostenregeling, parkeerkosten, (lease)auto 

Kenmerken werknemers (per werknemer) 
Reden kenmerk benodigd en as waaraan het 
bijdraagt (effecten, implementatiekosten, 
acquisitiekosten) 

Leeftijd ^ (potentiële) effecten door de mate waarin werknemers 
gedrag veranderen na implementatie van een 
maatregel en huidige vervoerwijze  

acquisitiekosten vanwege de kans op mobiliteitsadvies 

Geslacht ^ 

Inkomen ^ 

Herkomst ^ 
(potentiële) effecten door relatie met reisafstand en 
vervoerwijze van werknemers 

Reisafstand ^ (potentiële) effecten van mobiliteitsmanagement 
maatregelen door mogelijke maatregelen en door de 
huidige autokilometers en CO2 uitstoot 

implementatiekosten door de mogelijke maatregelen 

acquisitiekosten vanwege de kans op mobiliteitsadvies 

Flexibiliteit om thuis, elders of op flexibele tijden te 
werken * 

Aantal reisdagen naar bedrijf * 

Reistijd per vervoerwijze, huidige vervoerwijze ^ 
(potentiële) effecten van mobiliteitsmanagement 
maatregelen 

Reistijdvertraging per vervoerwijze ^ 

(potentiële) effecten door de mate waarin werknemers 
gedrag veranderen na implementatie van een 
maatregel 

acquisitiekosten vanwege de kans op mobiliteitsadvies 
en bestaande problemen 

Omgeving 
Reden kenmerk benodigd en as waaraan het 
bijdraagt (effecten, implementatiekosten, 
acquisitiekosten) 

Stedelijkheid (potentiële) effecten door de kans dat maatregelen 
worden geïmplementeerd door aantrekkelijkheid van 
alternatieve vervoerwijzen 

(potentiële) effecten door huidige en mogelijke 
vervoerwijze van werknemers 

acquisitiekosten vanwege de kans op mobiliteitsadvies 
en bestaande problemen 

Afstand bedrijf tot OV haltes 

Reistijd tot bedrijf OV haltes * 

Parkeerrestricties omliggend gebied 

Parkeervoorzieningen bedrijf * 

Geografische spreiding van klanten en leveranciers 
^ 

(potentiële) effecten van mobiliteitsmanagement 
maatregelen door alternatieve vervoerwijzen binnen 
reistijden en reisafstanden (in het zakelijk verkeer) 

Aantal nabijgelegen bedrijven * 

(potentiële) effecten van mobiliteitsmanagement 
maatregelen door samenwerking 

implementatiekosten door kosten delen/samenwerking 

 

In het ideale scenario moeten de gegevens uit Tabel 5 worden verzameld door een aselecte 
steekproef van benaderde MKB-bedrijven te nemen. Daarin moeten verschillende 
mobiliteitsadviseurs die het advies uitbrachten en verschillende bedrijfs-, werknemer en 
omgevingskenmerken zijn vertegenwoordigd. Voor deze bedrijven moet vervolgens worden bepaald 
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wat de score op de drie assen van het conceptueel 3D model is. Hiervoor zijn de volgende gegevens 
per bedrijf benodigd: 

Tabel 6 Overzicht benodigde gegevens kosten en effecten 

Effecten op autokilometers en in de spits CO2 uitstoot in woon-werk en zakelijk verkeer per geadviseerd bedrijf 

Implementatiekosten en terugverdientijd van geadviseerde maatregelen per geadviseerd bedrijf 

- geadviseerde maatregelen per bedrijf 

- kosten per maatregel per bedrijf 

- terugverdientijd per maatregel per bedrijf 

Acquisitiekosten gemaakt door de mobiliteitsadviseur per benaderd bedrijf 

 

De mobiliteitsadviseurs zijn de enigen die zicht (kunnen) hebben op de acquisitiekosten per bedrijf. 
De implementatiekosten kunnen achteraf zowel door adviseurs (indien betrokken bij implementatie) 
als MKB-bedrijven worden bepaald. De effecten kunnen binnen dit onderzoek alleen worden geschat 
en niet worden gemeten. Dit komt doordat het bereiken van effecten tijd vergt omdat de maatregelen 
moeten worden geïmplementeerd door bedrijf (hieraan gaat een besluitvormingsproces vooraf) en 
werknemers hun gedrag moeten aanpassen. Als dit is gebeurd wordt pas een reductie in 
autokilometers en CO2 zichtbaar.  

In de praktijk is het niet mogelijk om alle genoemde bedrijfs- werknemer en omgevingskenmerken en 
bovenstaande gegevens over kosten en effecten te verzamelen. Hiervoor zijn verschillende redenen, 
waarvan de belangrijkste: 

- De meeste bedrijfs- werknemer en omgevingskenmerken gemerkt met een *-teken (in Tabel 5) 
kunnen alleen worden bepaald door een contactpersoon van het benaderd MKB-bedrijf 
uitgebreid te ondervragen; 

- Contactgegevens van bedrijven die zijn benaderd maar niet geadviseerd kunnen niet zo maar 
worden gebruikt om deze MKB-bedrijven te enquêteren of interviewen en naar 
achtergrondkenmerken en budget te vragen; 

- De verwachte respons na uitnodiging voor enquête of interviews van bedrijven die zijn benaderd 
maar niet geadviseerd is zeer laag omdat zij ook al geen interesse hadden in het advies; 

- Mobiliteitsadviseurs anders dan van Goudappel willen geen gegevens delen wegens 
concurrentiegevoeligheid en/of hebben de gegevens niet bijgehouden per benaderd bedrijf; 

- Mobiliteitsadviseurs kunnen niet worden belast met een interview van een dagdeel dat nodig is 
om alle benodigde gegevens te verkrijgen; 

- Agentschap NL heeft enkel gegevens van bedrijven die een voucher hebben aangevraagd (niet 
noodzakelijkerwijs ook verzilverd) en niet van benaderde bedrijven;  

- Effecten manifesteren zich pas als bedrijf is overgegaan tot implementatie en werknemers tot 
gedragsverandering. Het programma loopt nog te kort om een groep bedrijven te vinden die 
deze stappen al volledig heeft doorlopen. 

Bij het benaderen (d.m.v. enquête of interview) van een groep MKB-bedrijven die al dan niet een 
MKB mobiliteitsadvies hebben ontvangen, wordt idealiter een aselecte steekproef die representatief 
is voor de populatie gebruikt. Van deze groep zouden in het ideale geval ook de rapporten met 
mobiliteitsadvies beschikbaar zijn. Omdat deze rapporten voor dit onderzoek enkel beschikbaar zijn 
voor MKB-bedrijven die zijn benaderd via de zogenoemde Achmea coalitie (meer hierover in de 
volgende paragraaf), is gekozen voor deze (selecte) gelegenheidssteekproef

13
. Van deze groep 

bedrijven zijn bedrijfsnamen en postcodes gebruikt om zo veel mogelijk data af te leiden met behulp 
van secundaire bronnen. In aanvulling hierop is een deel van de gelegenheidssteekproef (bedrijven 
die mobiliteitsadvies ontvingen) geënquêteerd en zijn mobiliteitsadviseurs geïnterviewd. 

6.2 Verzamelde data en gebruikte instrumenten 

Zoals vermeld zijn zo veel mogelijk bedrijfs-, werknemer- en omgevingskenmerken verzameld. De 
kenmerken zijn eerst apart gekoppeld aan acquisitiekosten, implementatiekosten en effecten. Dit zijn 
de eerste drie onderzoeksvragen. Vervolgens zijn deze kenmerken gecombineerd door assen 
samen te nemen en uiteindelijk één strategie te ontwerpen. Dat is de vierde en laatste 
onderzoeksvraag.  

                                                      
13

 Dit is een steekproef die toevallig beschikbaar is. deze is onzuiver (Universiteit Leiden, geen datum) 
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Voor beantwoording van de onderzoeksvragen zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve data 
gebruikt. Er zijn in aanvulling op bestaande bronnen twee instrumenten ingezet om eigen data te 
verzamelen. Ten eerste zijn dat enquêtes onder MKB-bedrijven die een mobiliteitsadvies ontvingen 
om meer inzicht te krijgen in kenmerken van deze bedrijven, hun werknemers, de omgeving en de 
maatregelen die zij implementeerden. Ten tweede zijn er interviews gehouden met 
mobiliteitsadviseurs om hun visie op verklarende kenmerken voor deelname, gevolgen van afnemen 
van advies, implementatiekosten en effecten te bepalen. De belangrijkste bronnen en instrumenten 
zijn: 

I. De database van Achmea. Deze bevat een groep benaderde bedrijven die wel en geen 
mobiliteitsadvies afnamen inclusief de eventuele exit reden en de inhoud (rapporten) van de 
mobiliteitsadviezen. Hiervan zijn de namen en postcodes bekend. 

II. Database CBS, NRM en Kamer van Koophandel. Deze bronnen bevatten bedrijfs-, en 
omgevingskenmerken op postcodeniveau die zijn geraadpleegd voor elk bedrijf uit de Achmea 
database. 

III. Enquêtes onder MKB-bedrijven die mobiliteitsadvies ontvingen. Deze bevatten onder meer 
achtergrondkenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving, motieven om het advies af te 
nemen, de actie die bedrijven ondernemen naar aanleiding van het advies. Dit is de enige bron 
waarmee per bedrijf kan worden bepaald wat er is gedaan met de aanbevelingen van het 
mobiliteitsadvies. 

IV. Interviews met mobiliteitsadviseurs. In deze interviews is het inzicht van de adviseurs gevraagd 
in bedrijfs- werknemer en omgevingskenmerken versus wel of geen advies, acquisitie-
inspanningen, kosten van maatregelen, effecten voor werkgever, effecten voor werknemers en 
effecten voor wegennet. 

V. MobiliteitsManagementScan. Deze bron bevat reisafstanden en –tijden van werknemers per 
modaliteit samen met emissies van de auto in spits- en dalperiode. Dit is beschikbaar voor 83 
geadviseerde bedrijven. 

VI. Evaluatie mobiliteitsvouchers: rapport en bijlagenrapport (uitgevoerd door MuConsult in opdracht 
van Agentschap NL). Hierin staat onder meer wat een groep MKB-bedrijven deed met het 
ontvangen advies en de resultaten van een enquête onder geadviseerde MKB-bedrijven. 

VII. Evaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement, dataset enquêtes: de dataset van gehouden 
enquêtes onder werknemers waaruit verschillen kunnen worden bepaald tussen verandering in 
gedrag bij werknemers die bij een ‘actieve’ of ‘niet actieve werkgever’ werkten. 

VIII. Diverse bronnen over kosten van geadviseerde maatregelen. Het betreft voornamelijk prijzen op 
de website van aanbieders van een product of dienst en prijzen genoemd in brochures van 
convenantregio’s. Daarnaast zijn kosten van maatregelen waarvoor mensuren nodig zijn 
geschat samen met een mobiliteitsadviseur. 

IX. Data SpitsScoren over potentie thuiswerken en buiten de spits Deze bron bevat gegevens over 
de mate waarin werknemers voor en na een interventie (op het gebied van 
mobiliteitsmanagement) thuiswerken en buiten de spits reizen van en naar het werk. 

Allereerst worden deze bronnen en de manier waarop data zijn verzameld beschreven. De 
kenmerken die in de analyses gebruikt gaan worden zijn aangeduid met een ‘● teken’. Vervolgens is 
per onderzoeksvraag weergegeven welke en welk deel van de bronnen zijn gebruikt voor 
beantwoording. Overigens dragen de meeste bronnen bij aan antwoorden op meerdere 
onderzoeksvragen. Vaak kon maar een deel van de data uit een bron worden benut. 

6.2.I De database van Achmea 

In het kader van de mobiliteitsvouchers zijn (t/m oktober 2011) door 53 bedrijven mobiliteitsadviezen 
uitgebracht. Tien bedrijven hebben meer dan tien vouchers verzilverd en vertegenwoordigen samen 
ruim 70% van de uitgebrachte vouchers. De lijst wordt aangevoerd door Achmea (MuConsult, 2011b). 
Onder aanvoering van Achmea zijn door verschillende mobiliteitsadviseurs verspreid door het land 
mobiliteitsadviezen uitgebracht, waaronder adviseurs van Goudappel Coffeng. De bestudeerde 
rapporten met mobiliteitsadvies zijn afkomstig van 19 verschillende adviseurs. Tot maart 2012 zijn 
volgens beschikbare gegevens 255 bedrijven benaderd, waarvan ten minste 99 een mobiliteitsadvies 
ontvingen. Er is een backoffice organisatie aangesteld om MKB-bedrijven te werven. Dit gebeurt 
telefonisch op basis van bellijsten. In eerste instantie bevatten deze lijsten eigen klanten van Achmea 
maar later is ook met lijsten van de Kamer van Koophandel gewerkt. De backoffice organisatie heeft 
samen met de adviseurs afspraken, e-mails en telefonische contactmomenten geregistreerd in een 
database. Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld voor dit onderzoek. Voor meer informatie over het 
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proces binnen de zogenoemde Achmea coalitie wordt verwezen naar Bijlage A1. Andere adviseurs 
wilden dergelijke gegevens niet beschikbaar stellen vanwege concurrentiegevoeligheid en/of hadden 
deze gegevens niet opgeslagen. Uit deze database zijn de volgende gegevens gebruikt: 

a. Rapportages van benaderde bedrijven. Hierin staat per bedrijf, de bedrijfsnaam, postcode en 
reden om te weigeren (exitreden) indien het bedrijf geen advies heeft gekregen. In het vervolg 
wordt deze bron aangeduid als ‘de steekproef benaderde bedrijven’.  

De steekproef benaderde bedrijven betreft een gelegenheidssteekproef omdat de data beschikbaar 
waren via het netwerk van Goudappel. De steekproef bevat alle bedrijven die door Achmea zijn 
benaderd tussen juli 2010 en februari 2012 waarvan een log is gemaakt. Hieruit zijn de bedrijven 
gebruikt die ofwel een mobiliteitsadvies ontvingen ofwel weigerden met de reden ‘geen interesse’. Van 
de volgende redenen kon namelijk niet met zekerheid worden gesteld of het bedrijf wel of geen 
interesse heeft in het advies: naar concurrent; geen subsidie; dubbel in systeem; failliet; interesse om 
verkeerde reden (op initiatief MKB-bedrijf); alleen informatie aangevraagd, niet benaderd; proces 
(nog) niet afgerond; geen tijd. Zo kan het bedrijf bij de concurrent ook zijn afgehaakt, is het van een 
failliet bedrijf onbekend of het had willen deelnemen, moet het proces volledig zijn afgerond om zeker 
te zijn of het bedrijf wel of geen interesse heeft en ook wanneer het bedrijf geen tijd heeft is interesse 
niet zeker. Daarnaast zijn de bedrijven uitgesloten waarvan blijkt dat zij zelf contact zochten door een 
webformulier in te vullen of door informatie aan te vragen. Dit is immers een andere manier van 
werving dan de zogenaamde ‘cold calls’ die bij de meegenomen bedrijven is toegepast. Door deze 
bedrijven op te nemen zou bovendien het effect van zelfselectie worden versterkt. Vanuit de 
steekproef benaderde bedrijven volgen daarom de volgende gegevens: 

 Bedrijven benaderd d.m.v. koude acquisitie binnen ‘Achmea coalitie’ 

 Kenmerk: advies afgenomen of advies geweigerd wegens desinteresse 

b. Rapporten met mobiliteitsadvies aan MKB bedrijven.  

Ook deze rapporten zijn uitgebracht onder naam van Achmea. In de rapporten met mobiliteitsadvies 
staan diverse gegevens waarvan de volgende selectie is ingezet voor de analyses: 

 Twee sterkst aanbevolen maatregelen door de adviseur die het rapport opstelde (waarbij de 
waardering werd gebaseerd op bereikbaarheid, productiviteit, bedrijfskosten, medewerkers en 
milieu) 

 Adviseur die het advies opstelde 

 Bureau waar de adviseur werkzaam is 

 Gemiddelde reisafstand van werknemers 

 Gemiddelde reistijd van werknemers 

De rapporten bevatten ook reistijden tot bushalte, stations en afrit. Deze waren handmatig bepaald via 
Google Maps en bleken (na controle van een steekproef) vaak niet te kloppen. Bovendien is deze 
bron ongeschikt om grote hoeveelheden data te kunnen raadplegen voor bedrijven die geen advies 
ontvingen. Daarom is gebruik gemaakt van een databestand afkomstig van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) waarin op postcode 4 niveau (met behulp van de 4 cijfers van de postcode) 
afstanden tot verschillende soorten stations staan (zie de volgende databron). 

6.2.II Database CBS, NRM en Kamer van Koophandel 

CBS staat voor Centraal Bureau voor de Statistiek en NRM voor Nieuw Regionaal Model. 

Deze bronnen zijn gebruikt om kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving af te leiden voor de 
steekproef van benaderde bedrijven. Aan de hand van de afgeleide kenmerken kunnen verschillen 
worden bepaald tussen deelgenomen en niet deelgenomen bedrijven. Ook kan hiermee worden 
bepaald of, en zo ja welke relatie bestaat tussen deze kenmerken, aan het bedrijf geadviseerde 
maatregelen en de effecten. De in- en uitvoer van gegevens rond de Achmea database is 
schematisch weergegeven in Figuur 5. Daarna worden de drie databases waaruit gegevens zijn 
afgeleid afzonderlijk beschreven. 
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Figuur 5 Afleiding kenmerken bedrijf, werknemers en omgeving uit Achmea database via drie databases Kamer 
van Koophandel, NRM basisbestand en Centraal Bureau voor de Statistiek 

a. Kamer van Koophandel (KvK) 

Een zogenoemd verkort uittreksel van de Kamer van koophandel over een bedrijf (voor een voorbeeld 
zie Bijlage A2) bevat het aantal werknemers van het bedrijf en de sector waarin de hoofdactiviteit valt. 
Beide staan ook in het conceptueel model met kenmerken.  

 Aantal werknemers werkzaam bij het bedrijf.  

Deze variabele is meegenomen omdat met een groter aantal werknemers bijvoorbeeld 
schaalvoordelen kunnen optreden bij implementatie (waardoor implementatiekosten lager zijn) 
en ook de organisatievorm kan daardoor veranderen (wat van invloed kan zijn op het al dan 
niet implementeren van een advies).  

Het aantal werknemers dat werd geraadpleegd, dient te worden opgegeven en bijgewerkt 
door de bedrijven zelf. Het gaat hier bovendien enkel om medewerkers die 16 uur of meer 
werkzaam zijn

14
. Deze methode van gegevens aanpassen is ongunstig voor de 

betrouwbaarheid ervan. De data waren voor een deel van de bedrijven (27%) niet beschikbaar 
omdat deze formeel bij een andere BV zijn ondergebracht waardoor het aantal werknemers 
op 0 staat in het uittreksel of omdat het aantal werknemers wordt overschat doordat meerdere 
bedrijfsnamen zijn ondergebracht onder een BV. Een deel van de overgebleven data is 
bovendien niet meegenomen omdat het aantal werknemers volgens het uittreksel ruim buiten 
de 25 tot 250 werknemers lag. Dit is het geval wanneer volgens het uittreksel 20% minder (20 
of minder) of 20% meer (300 of meer) werknemers bij het bedrijf werken dan toegestaan voor 
het voucherprogramma. Er is aangenomen dat in de tussenliggende tijd van aanvragen van 
de voucher en opvragen van het uittreksel (maximaal 2 jaar) het aantal werknemers met 
maximaal 20% kan zijn af- of toegenomen. 

                                                      
14

 Deze informatie is niet terug te vinden op de website van de Kamer van Koophandel maar volgt uit een gesprek 
met de klantenservice van het Handelsregister. 
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 Sector van het bedrijf aan de hand van hoofdactiviteit van het bedrijf, aangeduid met een SBI 
code en tekst.  

De sector kan onder meer van invloed zijn op interesses van het bedrijf en verklaart daardoor 
mogelijk de geadviseerde maatregelen. Omdat ook hier bedrijven soms zijn ondergebracht bij 
een andere BV kon voor een deel (9%) geen sector worden meegenomen. 

SBI staat voor standaard bedrijfsindeling opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
zie Tabel 7.  

Tabel 7 Overzicht sectoren volgens standaard bedrijfsindeling 

A. Landbouw, bosbouw en visserij 

B. Winning van delfstoffen 

C. Industrie 

D. Productie en distributie van en handel in 
elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht  

E. Winning en distributie van water; afval- en 
afvalwaterbeheer en sanering 

F. Bouwnijverheid 

G. Groot- en detailhandel, reparatie van auto's 

H. Vervoer en opslag 

I. Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 

J. Informatie en communicatie 

K. Financiële instellingen 

L. Verhuur van en handel in onroerend goed  

M. Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke 
dienstverlening 

N. Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 

O. Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale 
verzekeringen 

P. Onderwijs 

Q. Gezondheids- en welzijnszorg 

R. Cultuur, sport en recreatie 

S. Overige dienstverlening 

T. Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van 
goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 

U. Extraterritoriale organisaties en lichamen 

 

De gegevens van de Kamer van Koophandel zijn geraadpleegd in april 2012. Hierdoor kan een 
afwijking bestaan ten opzichte van het aantal werknemers ten tijde van het mobiliteitsadvies. Het is 
echter niet mogelijk om het aantal werknemers en de sector voor een datum in het verleden op te 
vragen.  

b. Basisbestand Nieuw Regionaal Model (NRM) 

Als tweede zijn uit het basisbestand van het NRM (uit 2004) de omgevingskenmerken stedelijkheid 
en parkeerrestricties afgeleid. De hypothese is dat bij een hogere stedelijkheid de bedrijfslocatie een 
betere bereikbaarheid met verschillende vervoerwijzen heeft. Hierdoor zouden bedrijven eerder 
maatregelen kunnen implementeren die de vervoerwijze openbaar vervoer en fiets verhogen. Met 
behulp van de postcodes uit de lijst van benaderde bedrijven is de stedelijkheidsgraad op postcode 4 
niveau afgeleid en onderverdeeld in de volgende adressendichtheden: 

- zeer sterk stedelijk: gemiddeld 2500 of meer adressen per km
2
; 

- sterk stedelijk: gemiddeld 1500 tot 2500 adressen per km
2
;  

- matig stedelijk: gemiddeld 1000 tot 1500 adressen per km
2
; 

- weinig stedelijk: gemiddeld 500 tot 1000 adressen per km
2
; 

- niet stedelijk: gemiddeld minder dan 500 adressen per km
2
. 

De klassengrenzen van de verschillende categorieën stedelijkheid zijn zo gekozen dat alle klassen 
ongeveer hetzelfde aantal inwoners bevatten.  

De aanwezigheid van parkeerrestricties is afgeleid omdat dit onder meer de urgentie voor een 
mobiliteitsadvies zou kunnen verhogen doordat een correlatie met parkeerproblemen en –kosten 
bestaat. Oorspronkelijk bestaan de categorieën uit ‘hoog’, ‘gemiddeld’ en ‘geen’ maar omdat er 
slechts 11 van de 209 benaderde bedrijven in de eerste twee categorieën vallen zijn deze 
samengevoegd en blijven twee categorieën over. 

- parkeerrestrictie  

- geen parkeerrestrictie 

Uit het NRM basisbestand komen daarmee de volgende kenmerken: 

 stedelijkheidsgraad (1-5) 

 parkeerrestricties (aanwezig, afwezig) 
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c. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

Uit de lijst met benaderde bedrijven kunnen afstanden worden afgeleid van de bedrijfslocatie tot 
hoofdwegen en openbaar vervoer. Op basis van de viercijferige postcode zijn de volgende variabelen 
afgeleid: 

 Afstand tot dichtstbijzijnde treinstation     [m] 

 Afstand tot dichtstbijzijnde (intercity)station    [m] 

 Afstand tot dichtstbijzijnde intercityknooppunt    [m] 

 Afstand tot dichtstbijzijnde toe- of afrit van provinciale- of snelweg  [m] 

Ook de afstand tot dichtstbijzijnde bus, tram of metrohalte (BTM) was aanwezig in deze databron. Een 
frequentietabel met de afstandsklassen 0-500 m, 500-1000 m en 1000< m wijst uit dat de 
dichtstbijzijnde halte voor 63% van de benaderde bedrijven op meer dan 1 km ligt. Een steekproef 
wees vervolgens uit dat deze waarde voor meer dan de helft van de bedrijven 1000 m (>200%) of 
meer afwijkt van de loopafstand met Google Maps. De BTM afstanden zijn daarom uitgesloten. De 
overige afstanden zijn op dezelfde manier gecontroleerd en verwijderd bij een afwijking van meer dan 
10 kilometer. Omdat het in Nederland weinig voorkomt dat hoofdweg (snelweg of provinciale weg) 
meer dan 15 km van een bedrijf ligt, dat een station op meer dan 15 km ligt, een intercity station op 
meer dan 25 km ligt of een intercityknooppunt op meer dan 35 km ligt, zijn deze of hogere waarden 
gecontroleerd. 

6.2.III Enquêtes onder MKB-bedrijven die mobiliteitsadvies ontvingen 

In aanvulling op data van bestaande bronnen is een enquête ingezet. Deze heeft als doel om meer 
inzicht te krijgen in achtergrondkenmerken van het bedrijf, motieven voor deelname, acties na 
ontvangst van het mobiliteitsadvies, waardering van het advies en mening over Slim Werken Slim 
Reizen in het algemeen van geadviseerde bedrijven. De volledige vragenlijst en resultaten van de 
enquête zijn opgenomen in Bijlage E. 

Hoewel de enquête in het ideale geval onder MKB-bedrijven wordt uitgezet die zijn geadviseerd door 
verschillende adviseurs, is deze (per e-mail) gestuurd naar 83 MKB-bedrijven die een 
mobiliteitsrapport van een van de Achmea adviseurs ontvingen voor januari 2012. De enquête is 
verstuurd in maart 2012, waardoor de bedrijven minimaal 3 maanden de tijd hebben gehad om actie 
te ondernemen of te bedenken wat zij wilden doen met het advies. 

Na versturen van 83 enquêtes bleek uit automatisch retour gestuurde e-mails dat 5 contactpersonen 
niet meer werkzaam zijn bij het betreffende bedrijf en 7 afwezig waren bij versturen van de eerste 
uitnodiging. Voor deze bedrijven is een vervolgactie genomen door de e-mail door te sturen naar de 
vervangende collega of indien deze onbekend was naar het algemene e-mailadres van het bedrijf. 
Daarnaast heeft één bedrijf aangegeven niet te willen deelnemen wegens het ontbrekende nut van het 
advies en de grote hoeveelheid tijd die er al in is gestoken. Een ander bedrijf heeft aangegeven niet te 
willen deelnemen omdat het nog geen actie heeft ondernomen en dit voorlopig ook niet van plan is. 
Na 2 weken is een herinneringsmail gestuurd naar alle uitgenodigde bedrijven. Dit heeft geleid tot een 
respons van 39 MKB-bedrijven (47%). 

Opzet enquêtes 

De enquêtes zijn afgestemd per bedrijf door middel van een in te voeren code die zij ontvangen in een 
persoonlijke e-mail. Naast de praktische reden dat de enquête hierdoor maar een keer per bedrijf kon 
worden ingevuld heeft dit nog drie redenen. Ten eerste is dit gedaan om in te kunnen gaan op de 
maatregelen die aan de afzonderlijke bedrijven zijn aanbevolen; ten tweede om in de datacollectie 
verschillende onderzoeksentiteiten te kunnen onderscheiden en daardoor gegevens te kunnen 
koppelen (bijv. aantal medewerkers uit de KvK gegevens aan enquête uitkomsten); en ten derde om 
de respons te maximaliseren door de unieke en persoonlijke uitnodiging per bedrijf.  

Om de respondenten te stimuleren om na starten de enquête af te ronden zijn de meeste vragen niet 
verplicht om in te vullen. Er is namelijk de voorkeur gegeven aan de situatie dat alle vragen in elk 
geval door een deel van de respondenten is ingevuld boven de situatie dat alle vragen volledig zijn 
beantwoord maar er nauwelijks respons is in de tweede helft van de enquête. Indien de respondent 
een antwoord niet paraat heeft of niet wil beantwoorden, kan hij nu doorgaan met de overige vragen. 
De enige uitzondering hierop zijn de vragen over geïmplementeerde maatregelen omdat deze zeer 
belangrijk zijn bij het bepalen van de effecten. Voor overige vragen kan de respons daardoor lager zijn 
dan 39. In de komende alinea’s wordt de enquête uiteengezet per onderdeel.   
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Achtergrond contactpersoon  

Allereerst is gevraagd naar de belangrijkste discipline waarin de contactpersoon werkzaam is. Het 
merendeel blijkt werkzaam in de discipline human resources/ personeel en organisatie (Figuur 6). 

Deze vraag is gesteld omdat een HR manager een ander gevolg zou kunnen geven aan het 
mobiliteitsadvies dan een directeur. De hoeveelheid data bleek hier echter te klein om een dergelijke 
uitspraak te kunnen doen (zie Bijlage E1 Analyse enquêtes). 

 

  

Figuur 6 Discipline waaronder de werkzaamheden van de contactpersoon vallen 

Kernwaarden bedrijf en (in)directe redenen deelname 

Vervolgens konden maximaal 3 redenen worden gegeven voor het afnemen van een 
mobiliteitsadvies. Het meeste werden ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en ‘het opdoen van 
nieuwe ideeën’ genoemd.  

 

HRM / P&O 
62% 

Facilitair 
8% 

Directie 
15% 

Anders 
15% 
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Figuur 7 Redenen voor afnemen mobiliteitsadvies 

Om een indruk te krijgen van onderliggende motieven voor deelname is tevens gevraagd een top 3 te 
maken van termen waar het bedrijf waarde aan hecht (Figuur 8).  

 

 

Figuur 8 Waarden waaraan geadviseerde bedrijven hechten 

Daarna is gevraagd naar problemen en veranderingen ten tijde van de beslissing tot deelname. Dit 
kunnen onderliggende redenen tot deelname zijn. Problemen met bijvoorbeeld parkeren, 
bereikbaarheid en kosten van de auto evenals verandering van locatie droegen namelijk bij aan het 
succes van Travel Plans

15
 van werkgevers (Rye, 1999; Rye, 2002). Bij problemen met bereikbaarheid 

                                                      
15

 Het concept Travel plan wordt toegepast in Groot Brittannië en heeft als doel de vraag naar mobiliteit te sturen 
via de werkgever. 
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kon tevens worden aangegeven met welke modaliteiten deze problemen bestaan. Ook geplande 
veranderingen in de volgende 6 maanden konden bedrijven noemen (Figuur 9 en Figuur 10).  

 

 

Figuur 9 (Verwachte) problemen voorafgaand aan advies 

 

Figuur 10 (Geplande) veranderingen voorafgaand aan advies 

Gevolg aan geadviseerde maatregelen 

De volgende vragen gaan in op het al dan niet implementeren van geadviseerde maatregelen en het 
moment daarvan. De categorieën van geadviseerde maatregelen zijn overgenomen uit de rapporten 
met mobiliteitsadvies zodat de contactpersoon deze kan herkennen. Daarbij is een korte toelichting 
gegeven aan de bedrijven (zie hiervoor de originele vragenlijst in Bijlage E2, voor concrete van 
maatregelen voorbeelden wordt verwezen naar §9.1). Er was tevens ruimte om andere maatregelen 
te noemen die naar aanleiding van het advies zijn of worden genomen. De extra maatregelen die 
werden genoemd, zijn op het gebied van Het Nieuwe Werken, bewustmaking en (‘wellicht’) elektrische 
scooters. 
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Figuur 11 Geadviseerde maatregelen en actie als gevolg hiervan 

Indien het bedrijf naar aanleiding van de geadviseerde maatregelen geen actie(s) onderneemt, is 
gevraagd naar redenen hiervoor. Bovenstaande vragen vereisten een antwoord om door te kunnen 
naar de resterende enquêtevragen. Als laatste is hier gevraagd of het mobiliteitsadvies is gebruikt 
voor duurzaamheidsrapportage bijv. de CO2 prestatieladder

16
 of rapportage aan het moederbedrijf. Bij 

18% was dit het geval. 

 

Waardering advies 

In dit onderdeel is een rapportcijfer voor bruikbaarheid van het verkregen advies gevraagd. Een laag 
cijfer zou namelijk het niet aan de slag gaan met het advies kunnen verklaren. Het advies werd door 
79% met een voldoende beoordeeld. De steekproef is te klein om uitspraak te doen over deze 
waardering en gevolgen voor geïmplementeerde maatregelen maar een indicatie is gegeven in Bijlage 
E1 Analyse enquêtes. 

                                                      
16

 Dit is een instrument gebruikt door de overheid om de inzet van bedrijven op het gebied van minimalisering van 
CO2 uitstoot te bepalen en kan bijvoorbeeld worden gebruikt in aanbestedingen. (Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden en Ondernemen, 2011) 
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Figuur 12 Waardering mobiliteitsadvies (schaal 1-10) 

Flexibiliteit van het werk en faciliteiten ten behoeve van flexibiliteit 

Om potentiële effecten te schatten is naar flexibiliteit van het werk in plaats en tijd gevraagd. De vraag 
richt zich op de flexibiliteit in start- en eindtijd (buiten 7.00-9.30 en buiten 16.00-18.30) van het werk 
evenals flexibiliteit van de plaats om te werken. Voor alle drie de vormen van flexibiliteit geldt dat 
gemiddeld 40% van de werknemers deze heeft, al hoeven dit niet dezelfde werknemers binnen het 
bedrijf te zijn. De vraag richtte zich nadrukkelijk op het werk en niet op de flexibiliteit van de 
werknemers zelf. Daarnaast is gevraagd naar aanwezige voorzieningen die hierin ondersteunen. 
Indien aanwezig dan volgt ook de vraag welk deel van de werknemers hierover beschikt. Dit gaf de 
volgende resultaten. 

Tabel 8 Mogelijkheid werken op afstand (1/2) 

Kunnen werknemers op afstand werken via laptop of digitale toegang tot werkplek 

nee 3% 

ja 97% 

Indien ja, deel van de werknemers dat hierover beschikt  30% 

Tabel 9 Mogelijkheid werken op afstand (2/2) 

Kunnen werknemers op afstand werken via mobiele telefoon van het bedrijf 

nee 23% 

ja 77% 

Indien ja, deel van de werknemers dat hierover beschikt  39% 

 

Verder is gevraagd in welke mate werknemers onderweg zijn voor het werk dat zij doen om te bepalen 
of faciliteiten en toestaan van flexibel werken afgelegde kilometers kan beperken en productieve tijd 
kan verhogen. Dit is van invloed op de effecten van het advies. Als laatste is gevraagd naar de 
faciliteiten en regelingen op het gebied van mobiliteit en flexibel werken waarover het bedrijf beschikt 
voorafgaand aan het advies en op de peildatum 1 maart 2012. 

 

Locatie bedrijf, klanten en leveranciers 

In dit deel is gevraagd of het bedrijf ligt op een terrein met veel andere bedrijven. Dit blijkt voor 87% 
van de MKB-bedrijven het geval. Samenwerking met andere bedrijven zou namelijk de 
implementatiekosten kunnen drukken en de mogelijkheden van te implementeren maatregelen 
kunnen verruimen. Er kunnen immers gemakkelijker carpoolmatches worden gemaakt, een 
pendeldienst worden opgezet, worden gewerkt sociale veiligheid van looproutes naar OV haltes, etc. 
Ten tweede is de verdeling van afstand tot klanten en leveranciers in klassen gevraagd om na te gaan 
of deze ritten ook met een (elektrische)(pool)fiets kunnen plaatsvinden. Hieruit blijkt gemiddeld de 
volgende verdeling over afstandsklassen: 
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Figuur 13 Verdeling afstand tot klanten en leveranciers 

Achtergrondgegevens werknemers 

Het voorlaatste deel van de enquête vraagt achtergrondgegevens van de werknemers zoals leeftijd, 
opleiding (volgens dezelfde indeling als het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt) en geslacht. 
Hiermee kan een beeld worden geschetst van het type werknemers dat werkzaam is bij bedrijven die 
mobiliteitsadvies ontvingen. 

 

Open vragen 

Ten slotte zijn twee open vragen opgenomen om de houding van de werkgever tegenover Slim 
Werken Slim Reizen te peilen. Hierin kunnen zij bijvoorbeeld aangeven of ze het zinvol vinden en in 
hoeverre ze bereid zijn er actief mee aan de slag te gaan. In de afsluitende vraag konden nog 
opmerkingen worden gemaakt. 

 

De resultaten van de enquêtes zijn weergegeven in tabellen in Bijlage E1 Analyse enquêtes. In Deel 
IV Onderzoeksresultaten is een deel van de uitkomsten van de enquête samen met andere bronnen 
gebruikt voor beantwoording van de onderzoeksvragen. De reden dat niet alle uitkomsten zijn gebruikt 
is dat de steekproef te klein is om de uitspraken met enige zekerheid te kunnen doen. 

6.2.IV Interviews met mobiliteitsadviseurs 

De groep MKB-bedrijven en mobiliteitsadviseurs vanuit eerder genoemde bronnen is zeer beperkt, 
namelijk enkel adviseurs werkzaam via Achmea en MKB-bedrijven die door hen zijn geadviseerd. 
Om data te verzamelen die betrekking hebben op een groter deel van de benaderde en 
geadviseerde MKB-bedrijven is gekozen voor interviews.  

De interviews zijn gehouden om inzicht te verschaffen in een viertal zaken waarvan het niet haalbaar 
is (binnen de beschikbare tijd en middelen in dit onderzoek) om deze op een andere manier te 
verkrijgen. Ten eerste geven zij inzicht in de benodigde investeringen en activiteiten die nodig zijn 
voor werving van MKB bedrijven en de baten die dat op korte termijn genereert (los van ervaring die 
adviseurs opdoen). Ten tweede geven de antwoorden inzicht in de relatie tussen kenmerken van 
bedrijf, werknemers en omgeving en de kans op mobiliteitsadvies. Ten derde wordt een beeld 
gegeven van de maatregelen die worden geadviseerd en de kosten hiervan voor werkgevers. Tot 
slot geven de antwoorden inzicht in de (geschatte/potentiële) effecten van de uitgebrachte 
mobiliteitsadviezen voor beleid van de werkgever, veranderingen van de werknemers en voor het 
wegennet. 

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen zijn voor de interviews acht adviseurs benaderd die in 
de top tien met meest gegeven adviezen stonden volgens de evaluatie van de mobiliteitsvouchers. 

Daarnaast zijn 2 interne (Goudappel) adviseurs benaderd. Zes externe adviseurs reageerden op de 
uitnodiging en zijn geïnterviewd in mei 2012. Eén daarvan was zowel actief onder eigen als onder de 
naam van Achmea. Dit betekent dat de antwoorden van deze drie onder naam van Achmea 

werkzame adviseurs overlap kunnen vertonen met de andere via Achmea ingezette bronnen. Naar 
schatting vertegenwoordigen de geïnterviewde adviseurs ongeveer de helft van alle uitgebrachte 

mobiliteitsadviezen. De volledige lijst van geïnterviewde adviseurs en uitwerking van de interviews is 
opgenomen in Bijlage F. In tegenstelling tot de data afkomstig van Achmea hebben sommige 

adviseurs bedrijven niet alleen met koude maar ook via warme acquisitie geworven. Dat betekent dat 
zij bedrijven hebben benaderd die zich al in hun netwerk bevonden.  

De betrouwbaarheid van de interviews wordt in perspectief geplaatst in hoofdstuk 14 Discussie.  
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Opzet interviews 

De interviews openen met een introductie waarin het onderzoek kort werd toegelicht. De behandelde 

onderwerpen zijn in onderstaande tekst verder toegelicht. Er zijn geen letterlijke interviewvragen op 
papier gezet, maar is gewerkt met onderwerpen. De onderwerpen zijn in volledige vorm opgenomen in 
Bijlage F. 

 

Achtergrondkenmerken van de geïnterviewde adviseur en zijn bedrijf 

Hier is eerst gevraagd naar achtergrond en expertise, periode waarin de adviseur actief was als 

mobiliteitsadviseur en het aantal bedrijven dat is gesproken, geadviseerd en begeleid in het 
implementatietraject. Deze vragen dienen om inzicht te krijgen in de achtergrond van de adviseur en 
de vervolgantwoorden te schatten op waarde aan de hand van de hoeveelheid ervaring binnen en 

buiten het subsidieprogramma. Naast een achtergrond in mobiliteit waren er onder meer adviseurs 
met een functie in milieu-/duurzaamheidsadvies en vanuit de leasewereld.  

Het tweede deel gaat in op inspanningen en baten van de adviseur. Daarbij is gevraagd naar de 
activiteiten die zijn gedaan voor acquisitie en de slaagkans voor kleine en grote voucher. Dit is 
gevraagd om de inspanningen op effectiviteit te beoordelen. Daarna is gevraagd naar onderscheid in 

benodigde tijd voor acquisitie op basis van kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving.  

 

Conceptueel model met kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving 

In dit gedeelte van het interview kunnen adviseurs hun visie geven op het conceptueel model en is 
gevraagd kenmerken uit het model te noemen die in positieve of negatieve zin bijdragen aan de kans 
dat een bedrijf mobiliteitsadvies wil hebben. Daarnaast is gevraagd welke redenen de MKB bedrijven 

noemden om wel of geen mobiliteitsadvies af te nemen. Vervolgens is gevraagd of zij met de 
kenmerken uit het conceptueel model kunnen aangeven wanneer de grootste effecten worden bereikt. 

Welke vorm van effecten kon vrij worden geïnterpreteerd door de adviseurs omdat in het laatste deel 
van het interview onderscheid is gemaakt naar effecten voor verschillende partijen. Als laatste is 
gevraagd of adviseurs verschillen verwachten in interesse voor de grote voucher na de gewijzigde 

voorwaarden. Vanaf 1 december 2011 is het immers toegestaan om ook probeerproducten van de 
grote voucher te financieren en wellicht verandert hierdoor de interesse van bedrijven. 

 

Maatregelen en kosten van maatregelen voor MKB-bedrijven 

Hier is eerst gevraagd welke maatregelen frequent werden geadviseerd. Daarna is gevraagd bij welk 

type bedrijven het lastig of gemakkelijk is om kosteneffectieve maatregelen te adviseren. 
Kosteneffectief is hier vanuit het perspectief van het MKB-bedrijf. Het gaat hier om maatregelen die 
zich op korte termijn (tot 3 jaar) terugverdienen. Als laatste is gevraagd welke methoden zijn ingezet 

om deze kosten voor de bedrijven te schatten. Een deel van deze methoden is ingezet voor schatting 
van implementatiekosten in dit onderzoek. 

 

Effecten van de mobiliteitsadviezen en implementatietrajecten voor verschillende partijen 

In het laatste deel van het interview is gevraagd naar ervaringen met het implementatietraject. De 
meeste adviseurs hadden hiermee tot op heden weinig tot geen ervaring. Daarnaast is gevraagd naar 

verwachte effecten ingedeeld naar verschillende kenmerken van het bedrijf, de werknemers of de 
omgeving. Vervolgens zijn effecten voor beleid van het bedrijf, gedrag van de werknemers en het 

wegennet gevraagd. Om algemene aanbevelingen over het subsidieprogramma te kunnen doen is tot 
slot naar de mening van de adviseurs over het programma gevraagd. 

 

De uitwerking van de interviews is opgenomen in Bijlage F. Deze uitwerking is gecontroleerd door de 
desbetreffende adviseurs.  

6.2.V MobiliteitsManagementScan 

De MobiliteitsManagementScan
17

 is een instrument dat reisafstanden, -tijden en emissies voor 
werknemers in een (MKB-)bedrijf geeft bij de vervoerwijze auto, fiets, e-bike (elektrische fiets) en 

                                                      
17

 Dit is een product van Goudappel en is onder meer gebruikt in de mobiliteitsadviezen die onder naam van 
Achmea zijn uitgebracht. 



56  Deel III 

openbaar vervoer (OV). De basis van deze gegevens is het Nationaal Verkeersmodel van 
Goudappel Coffeng. Als invoer zijn postcodes en vervoerwijzen van werknemers gebruikt en uitgezet 
tegen de postcode van de vestigingslocatie. Enkel de vervoerwijzen auto, OV en fiets zijn ingevoerd. 
In de uitvoer staan reisafstanden en –tijden voor zowel de huidige als alle alternatieve vervoerwijzen 
(inclusief e-bike). Een voorbeeld van de in- en uitvoer is gegeven in Bijlage A3.  

Van de 83 geënquêteerde bedrijven zijn de postcode gegevens en vervoerwijzen in deze scan 
ingevoerd. De gegevens konden alleen worden doorgerekend van de bedrijven die de enquête 

invulden (n=39) omdat van hen bekend is of en welke maatregelen ze implementeerden en in 
hoeverre flexibel werken in plaats en tijd mogelijk is. Daarvan vielen nog eens 8 bedrijven af omdat te 

weinig of geen huidige vervoerwijzen van werknemers waren aangeleverd. In hoofdstuk 7 Analyses is 
nader beschreven hoe de MobiliteitsManagementScan is gebruikt. 

6.2.VI Evaluatie mobiliteitsvouchers 

De evaluatie van de MKB mobiliteitsvouchers is uitgevoerd door MuConsult in opdracht van 
Agentschap NL. Deze bevat onder meer gegevens over aantallen aangevraagde vouchers, waarmee 

de totale impact kan worden geschat. Daarnaast zijn cijfers opgenomen over de totale groep MKB-
bedrijven binnen Nederland die binnen de doelgroep valt. Van zowel de bedrijven die al een voucher 

aanvroegen als de totale groep is de verdeling over sectoren opgenomen. Daarnaast zijn voor de 
evaluatie enquêtes onder MKB-bedrijven gehouden. In een van de open vragen konden de bedrijven 
aangeven welke maatregelen zij precies implementeerden. 71 bedrijven gaven hier een bruikbaar 

antwoord. Dit bleek de best toegankelijke en meest brede bron om een indruk te krijgen welke 
maatregelen daadwerkelijk zijn geïmplementeerd door MKB-bedrijven. Dit vormt een aanvulling op de 

mobiliteitsadviezen die enkel een algemene beschrijving van aanbevolen maatregelen bevatten, 
bijvoorbeeld ‘maatregelen op het gebied van (elektrische) fietsen’. 

6.2.VII Evaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement, dataset enquêtes 

In de dataset van enquêtes voor de evaluatie van de TaskForce mobiliteitsmanagement staan 
gegevens over werknemers die wel of niet bij een aangesloten bedrijf werkzaam waren en hun 

veranderingen in mobiliteitsgedrag. De dataset geeft inzicht in de verschillen in veranderd gedrag 
tussen werknemers die werkzaam waren bij een werkgever die de intentie heeft getoond actief met 

mobiliteitsmanagement bezig te gaan en werknemers die werkzaam waren bij werkgevers die deze 
intentie niet op deze manier toonden.  

6.2.VIII Diverse bronnen over kosten van geadviseerde maatregelen 

Voor het bepalen van kosten van maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement zijn diverse 
bronnen ingezet. De bronnen variëren van documentatie via internet tot de schatting van een 

mobiliteitsadviseur. Deze kosten zijn daarmee geschat aan de hand van prijzen van externe producten 
en diensten evenals kosten die bedrijven maken doordat interne uren nodig zijn voor implementatie 

van een maatregel (bijvoorbeeld het opstellen van een fietsplan). De gebruikte bronnen op het gebied 
van kosten vormen een apart dit van de Referenties. 

6.2.IX Data SpitsScoren over potentie thuiswerken en buiten de spits reizen 

In deze dataset zijn cijfers gebruikt afkomstig van metingen en enquêtes binnen het SpitsScoren 
project. Aangezien in dit project financiële beloningen zijn verstrekt voor het mijden van een traject in 

de spits met de auto, zijn de helft van de verbeteringen aangenomen. Meer informatie over hoe deze 
data zijn gebruikt is gegeven in het volgende hoofdstuk en Bijlage A4. Dit geeft een beeld over zowel 
huidige mate van thuiswerken en spitsmijden als de mate hiervan na implementatie van een 

maatregel. 
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7 Analyses 
Met de verzamelde data zoals beschreven in hoofdstuk 6, zijn analyses uitgevoerd om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze worden hier per onderzoeksvraag beschreven. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van figuren waarin bronnen en stappen zijn beschreven die bijdragen aan 
beantwoording van de onderzoeksvraag. 

 

7.I. Hoe kan de potentiële reductie van autokilometers tijdens de spits als 
gevolg van het programma MKB mobiliteitsvouchers worden bepaald aan de 

hand van kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving?  

In Figuur 14 is de werkwijze ter beantwoording van de eerste onderzoeksvraag schematisch 
weergegeven. Het koppelen van kenmerken aan effecten gebeurt door enerzijds de kenmerken te 
bepalen en anderzijds de effecten te schatten met behulp van een instrument dat is gebaseerd op een 
verkeersmodel. 
 

 

Figuur 14 Analyses en bronnen t.b.v. beantwoording onderzoeksvraag 1 

Uit de steekproef van benaderde bedrijven zijn bedrijfs-, werknemer- en omgevingskenmerken 

afgeleid. Dit is gedaan met de databases van CBS, NRM en KvK evenals met de gehouden enquêtes. 
Deze kenmerken zijn afgezet tegen potentiële effecten op automobiliteit (uitgedrukt in afgelegde 

kilometers) in de spits en CO2 emissies van alle vervoerwijzen samen (uitgedrukt in kiloton CO2). 
Beide zijn per bedrijf (procentuele verandering) en per werknemer(absolute verandering) 

weergegeven. 

Deze verandering van autokilometers en CO2 emissies is bepaald met behulp van de 
MobiliteitsManagementScan. Daarmee worden veranderingen meegenomen in het woon-werkverkeer 

van de MKB-bedrijven. In deze scan zijn postcodes van werknemers en bedrijfslocatie evenals de 
huidige vervoerwijzen van werknemers ingevoerd. Wanneer de vervoerwijze onbekend was voor 
maximaal 5% van de werknemers, zijn de betreffende werknemers niet meegenomen in de 

berekening. Als van meer dan 5% de vervoerwijze onbekend was, is het gehele bedrijf niet 
meegenomen.  

De uitvoer van de scan bevat reistijden en emissies per vervoerwijze. Vervolgens is met een 
spreadsheet berekend wat de reductie is van autokilometers in de spits en CO2 emissies. Deze 
reductie wordt bereikt door het implementeren van mobiliteitsmanagementmaatregelen. Ten eerste 

zijn dat maatregelen op het gebied van ‘Slim reizen’ waardoor de keuze voor een ander vervoermiddel 
wordt gemaakt. Ten tweede zijn dat maatregelen op het gebied van ‘Slim werken’ waardoor buiten de 

spits wordt gereisd of thuis gewerkt waardoor buiten de spits wordt gereisd of minder ritten worden 
gemaakt. Aan de hand van geadviseerde (volgens rapporten met mobiliteitsadviezen) en 

geïmplementeerde (volgens de enquêtes) maatregelen wordt verondersteld welke veranderingen 
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gaan plaatsvinden. Hierbij zijn de volgende aannamen gedaan over veranderingen als gevolg van 
maatregelen. 

- (e)fietsen    ►  modal shift van auto naar e(fietsen) 

- openbaar vervoer  ►  modal shift van auto naar OV 

- Parkeren   ►  modal shift van auto naar (e)fietsen en OV 

- Gedifferentieerde vergoedingen ►  modal shift van auto naar (e)fietsen en OV 

- Slim reizen (algemeen)  ►  modal shift van auto naar (e)fietsen en OV 

-  Het Nieuwe Werken/slim werken►  vermindering van ritten en verschuiving van ritten 
naar de dalperiode bij vervoermiddel auto en OV 

Met de MobiliteitsManagementScan is eerst op basis van afstanden, reistijdverschillen en -

verhoudingen bepaald naar welke vervoermiddelen werknemers kunnen overgegaan. Hierin zijn de 
volgende aannamen gedaan en waarden gebruikt: 

- De alternatieve vervoerwijze wordt alleen bepaald voor de werknemers die met de auto reizen 

- maximale afstand fiets   7,5 km 

- maximale afstand e-bike  15 km 

- maximaal verschil fiets – auto  15 minuten 

- maximaal verschil e-bike – auto  15 minuten 

- maximaal verschil fiets – OV   15 minuten 

- maximaal verschil e-bike – OV   15 minuten 

- maximaal verschil OV auto  30 minuten 

- maximale verhouding OV – auto 1,5 : 1 

In Bijlage B1 is het bovenstaande in een stroomdiagram weergegeven. 

De tweede stap is het bepalen van alternatieven op het gebied van slim werken. Slim werken houdt in 

dat ritten worden afgelegd in de dalperiode of zelfs helemaal niet worden gemaakt. Dit is enkel 
gedaan voor de werknemers van wie de alternatieve (‘slim reizen’) vervoerwijze anders is dan de fiets 
of e-bike. Fietsen is immers een gezonde keuze en als deze werknemers overgaan tot thuiswerken 

wordt dit juist verslechterd. In deze stap zijn tevens de enquêteresultaten over flexibele werktijden en 
flexibele werkplek ingezet. In deze enquêtevragen konden bedrijven aangeven welk deel van hun 

werknemers in staat is om op flexibele tijden te starten en eindigen (op basis van het type 
werkzaamheden) en welk deel van de werknemers op een flexibele plaats kan werken (op basis van 

het type werkzaamheden). Hier is gewerkt met de volgende waarden voor het huidige en toekomstige 
thuiswerken en spitsmijden. Dit is afgeleid uit het SpitsScoren project (Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, 2011b): 

- aantal gemeden ritten per week door thuiswerken voorafgaand aan implementatie 
maatregelen (0,43) 

- aantal gemeden ritten per week door reizen buiten de spits voorafgaand aan implementatie 

maatregelen (0,48) 

- aantal gemeden ritten per week door thuiswerken na implementatie maatregelen (0,72) 

- aantal gemeden ritten per week door reizen buiten de spits na implementatie maatregelen 

(0,87) 

Meer informatie over de totstandkoming van deze getallen is opgenomen in Bijlage B1.  

Omdat de getallen op jaarbasis worden berekend is verder nog aangenomen: 

- aantal werkdagen per week: 4,26 (TNO, 2011) 

- aantal ritten per dag: 2 

- aantal werkweken per jaar: 44 (wettelijk hebben werknemers recht op minimaal 4 weken verlof 
per jaar, daarnaast zijn er nog feestdagen, bijzonder verlof, dagen die worden verzuimd en 

kan de cao extra verlofdagen bevatten). 

Aannames wat betreft emissies zijn: 

- CO2 uitstoot per OV kilometer spits: 60g 

- CO2 uitstoot per OV kilometer dal: 15g 

- CO2 uitstoot per e-bike kilometer: 7g 

De output van deze analyse is het aantal gereduceerde autokilometers in de spits en gereduceerde 
hoeveelheid CO2 voor de beschouwde bedrijven per jaar. Deze reductie is gedeeld door het aantal 
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werknemers om bedrijven onderling te kunnen vergelijken. Tevens is de procentuele reductie per 
bedrijf berekend.  

Vervolgens is met behulp van kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving bepaald of de 
kilometer- en CO2-reductie hieraan kon worden gekoppeld. De beschouwde kenmerken zijn

1819
:  

- afstand tot snelweg (zowel als ratio variabele als in klassen) 

- afstand tot stations (dichtstbijzijnde station, Intercity-station en IC-knooppunt, zowel als ratio 

variabele als in klassen) 

- stedelijkheid (schaal 1-5) 

- aanwezigheid parkeerrestricties 

- sector 

- aantal werknemers (als ratio variabele en in klassen) 

- gemiddelde reisafstand werknemers 

- rapportcijfer voor bruikbaarheid van het advies (als ratio variabele en in de klassen voldoende 

en onvoldoende) 

- functie contactpersoon 

- belangrijkste waarde van het bedrijf 

- aandeel mannen binnen werknemers  

- deel werknemers met een lage opleiding (geen opleiding tot lager beroepsonderwijs of vglo, 
lavo, mavo, mulo, vmbo) 

- deel werknemers met een hoge opleiding (mbo, havo, vwo, mms, hbs en hoger) 

 

De reden dat sommige variabelen zowel als ratio variabelen als in klassen zijn meegenomen is dat dit 
meer mogelijkheden voor analyses geeft. De dataset is immers klein en nu kunnen bijvoorbeeld 

gemakkelijker kruistabellen worden gemaakt. 

Geadviseerde maatregelen waarvoor geen effecten zijn bepaald betreffen wijzigingen in het 

(lease)wagenpark, verhuizen van werknemers, carpoolen en informatie en communicatie.  

Tot slot is voor beantwoording van deze onderzoeksvraag nog gebruik gemaakt van de interviews met 
adviseurs. Deze leveren enerzijds algemene gegevens over acties die werkgevers en werknemers 

zullen nemen naar aanleiding van de mobiliteitsadviezen. Hierbij is (omdat dit niet mogelijk was) geen 
onderscheid gemaakt naar de kenmerken uit het conceptueel model. Anderzijds hebben de adviseurs 

effecten voorspeld aan de hand van kenmerken. Deze zijn tegenover de bevindingen vanuit de 
analyses met de MobiliteitsManagementScan gezet en samengevat in de onderzoeksresultaten. 

7.II. Hoe kunnen implementatiekosten voor het MKB-bedrijf binnen het 

programma MKB mobiliteitsvouchers worden bepaald aan de hand van 
kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving? 

De gebruikte gegevens voor beantwoording van deze tweede vraag zijn eerst schematisch 

weergegeven in Figuur 15. Enerzijds zijn de kosten in euro’s bepaald aan de hand van geadviseerde 

maatregelen en kosten van in de praktijk uitgevoerde maatregelen. Anderzijds is de hoogte van de 
kosten ingedeeld naar kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving op basis van uitspraken van 
de mobiliteitsadviseurs en op basis van geadviseerde maatregelen per bedrijf volgens de rapporten 
met mobiliteitsadvies. 
 

                                                      
18

 Dit is gebaseerd op de gewenste variabelen genoemd in paragraaf 6.1, Tabel 5 
19

 De gebruikte klassen zijn: werknemers: 0-24, 25-50, 51-100, 101-250, 251<; afstand tot dichtstbijzijnde station 
0-500m, 500-1000m, 1000m<; afstand tot dichtstbijzijnde intercity station 0-500 m, 500-1000m, 1000-2000m, 
2000m<; afstand tot dichtstbijzijnde intercity knooppunt 0-500 m, 500-1000m, 1000-2000m, 2000m<; afstand tot 
dichtstbijzijnde hoofdweg 0-1500m, 1500-4000m, 4000-9000m, 9000m<. Voor onderbouwing van de keuze zie 
Bijlage B en Bijlage C. 
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Figuur 15 Analyses en bronnen t.b.v. beantwoording onderzoeksvraag 2 

De eerst genomen stap om de onderzoeksvraag te beantwoorden is het koppelen van bedrijven aan 
geadviseerde maatregelen. Hiervoor zijn de uitgebrachte rapporten met mobiliteitsadvies gebruikt. De 
kenmerken zijn geraadpleegd in deze mobiliteitsadviezen, bepaald in de enquêtes en afgeleid uit de 
databases van CBS, NRM en Kamer van Koophandel. Hiermee is een beeld geschetst welke 
maatregelen bij welke kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving worden geadviseerd. De in 
de analyse meegenomen variabelen zijn

20
: 

 Eerste en tweede geadviseerde maatregel 

 Aantal werknemers als ratio en als ordinale variabele 

 Sector 

 Waarden bedrijf 

 Opleidingsniveau 

 Deel mannelijke werknemers 

 Afstand tot hoofdweg ratio en als ordinale variabele  

 Afstand tot station ratio en als ordinale variabele 

 Afstand tot sneltrein/intercity station ratio en als ordinale variabele  

 Afstand tot intercity knooppunt ratio en als ordinale variabele 

 Stedelijkheidsgraad 

 Parkeerrestricties 

 Adviseur 

 Bureau adviseur  

                                                      
20

 De gebruikte klassen zijn: werknemers: 0-24, 25-50, 51-100, 101-250, 251<; afstand tot dichtstbijzijnde station 
0-500m, 500-1000m, 1000m<; afstand tot dichtstbijzijnde intercity station 0-500 m, 500-1000m, 1000-2000m, 
2000m<; afstand tot dichtstbijzijnde intercity knooppunt 0-500 m, 500-1000m, 1000-2000m, 2000m<; afstand tot 
dichtstbijzijnde hoofdweg 0-1500m, 1500-4000m, 4000-9000m, 9000m<. Voor onderbouwing van de keuze zie 
Bijlage B en Bijlage C. 
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De reden voor selectie van deze kenmerken is reeds gegeven in Tabel 5 in paragraaf 6.1. 

De bovenstaande kenmerken zijn steeds in een kruistabel tegenover geadviseerde maatregelen 
geplaatst om na te gaan of deze variëren bij verschillende geadviseerde maatregelen en of er een 
trend zichtbaar is. De hoeveelheid data (n is maximaal 83) stond het niet toe om significante 
verbanden aan te tonen. Voor de variabelen afkomstig uit de enquête was de steekproef bovendien 
nog kleiner, maximaal 39. 

De gemaakte koppeling tussen kenmerken en maatregelen is vergeleken met de uitspraken van de 
mobiliteitsadviseurs. De verbanden die adviseurs noemden zijn verzameld en vervolgens ingedeeld 
naar de categorieën: bedrijf, werknemers of omgeving. De adviseurs hebben ook nog aangegeven 
welke maatregelen voor MKB-bedrijven weinig investeringskosten vergen en/of zich snel 
terugverdienen. Overigens richten beide bronnen zich op in de praktijk geadviseerde maatregelen en 
niet op de in theorie best passende maatregelen.  

Vervolgens zijn de werkelijke kosten van te implementeren maatregelen geschat aan de hand van 
diverse documentatie op het internet en schattingen gemaakt samen met een mobiliteitsadviseur. 
Daarbij zijn ook kostenbesparingen en andere niet monetaire baten genoemd. Dit geeft een breed 
beeld van allerlei specifieke maatregelen die in de praktijk wellicht vrijwel nooit worden 
geïmplementeerd. Om dit te transformeren naar een realistisch beeld van maatregelen die bedrijven 
daadwerkelijk implementeren is gebruik gemaakt van de evaluatie mobiliteitsvouchers. Uit de open 
antwoorden van een gehouden enquête blijkt hoe bedrijven invulling geven aan geadviseerde 
maatregelen op een bepaald gebied. Een voorbeeld is wanneer maatregelen op het gebied van 
fietsen worden geadviseerd. Bedrijven geven daaraan meestal invulling door een fietsplan en een 
enkele keer door het realiseren van oplaadpunten voor elektrische fietsen evenals de aanschaf van 
enkele poolfietsen. 

7.III. Hoe kunnen de acquisitiekosten voor mobiliteitsadviseurs in het 
programma MKB mobiliteitsvouchers worden bepaald aan de hand van 

kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving? 

Wederdom zijn de gebruikte gegevens voor beantwoording van deze vraag eerst schematisch 

weergegeven. Zoals zichtbaar in Figuur 16 zijn opnieuw de kosten in euro’s van verschillende soorten 

maatregelen bepaald en ingedeeld op basis van de verschillende kenmerken. Het schatten van kosten 
in euro’s is gedaan aan de hand van uitgevoerde acquisitieactiviteiten, geschatte kosten daarvan en 
contracten waarin acquisitie is uitbesteed. De verschillen in acquisitiekosten bij verschillende 
kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving zijn bepaald aan de hand van kenmerken van 
bedrijven die wel en geen advies namen. Tevens zijn voor een grotere groep bedrijven die wel 
mobiliteitsadvies heeft gekregen nog meer kenmerken beschreven. 
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Figuur 16 Analyses en bronnen t.b.v. beantwoording onderzoeksvraag 3 

Allereerst zijn acquisitieactiviteiten bepaald op basis van eigen interviews en interviews van de 
evaluatie (MuConsult, 2011b). Vervolgens zijn de kosten hiervan geschat samen met een 
mobiliteitsadviseur van Goudappel Coffeng. Dit is gedaan door benodigde interne uren en externe 
kosten van producten en diensten te schatten. Daarnaast zijn kosten van contracten tussen 
Goudappel en bedrijven die de acquisitie uitvoeren besproken. Ook hiermee zijn acquisitiekosten per 
benaderd bedrijf geschat. 
Als tweede zijn de verschillen in bedrijfs-, werknemer- en omgevingskenmerken tussen de groepen 
die wel en geen mobiliteitsadvies afnamen bepaald. Dit is enerzijds gedaan op basis van de 
steekproef van benaderde bedrijven waaruit verschillende kenmerken zijn afgeleid met behulp van 
CBS, NRM en Kamer van Koophandel. De variabelen waarop de groepen zijn vergeleken met behulp 

van een t test zijn
21

: 

 Aantal werknemers absoluut en in klassen 

 Sector 

 Stedelijkheidsgraad  

 Parkeerrestricties 

 Afstand tot hoofdweg absoluut en in klassen 

 Afstand tot station absoluut en in klassen 

 Afstand tot sneltrein/intercity station absoluut en in klassen 

 Afstand tot intercity knooppunt absoluut en in klassen 

                                                      
21

 De gebruikte klassen zijn: werknemers: 0-24, 25-50, 51-100, 101-250, 251<; afstand tot dichtstbijzijnde station 
0-500m, 500-1000m, 1000m<; afstand tot dichtstbijzijnde intercity station 0-500 m, 500-1000m, 1000-2000m, 
2000m<; afstand tot dichtstbijzijnde intercity knooppunt 0-500 m, 500-1000m, 1000-2000m, 2000m<; afstand tot 
dichtstbijzijnde hoofdweg 0-1500m, 1500-4000m, 4000-9000m, 9000m<. Voor onderbouwing van de keuze zie 
Bijlage B en Bijlage C. 
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De reden voor selectie van bovenstaande kenmerken is reeds gegeven in Tabel 5 in paragraaf 6.1. 
De reden dat sommige variabelen ook in klassen worden opgenomen is omdat de steekproef klein is 
en er dan meer mogelijkheden zijn om analyses te doen. Bijvoorbeeld het gebruik van kruistabellen. 

Ter aanvulling zijn kenmerken bepaald van de groep die wel een advies afnam. Via de evaluatie 
mobiliteitsvouchers, de gehouden enquête en een ander adviesbureau (Decisio) zijn gegevens 
bekend over deze groep. Hier zijn de volgende variabelen beschouwd: 

 Aantal werknemers 

 Sector 

 Afstand tot station 

Deze variabelen wijken af van de variabelen in de Achmea dataset omdat van Decisio wegens 
concurrentiegevoeligheid geen bedrijfsnamen en postcodes bekend waren maar alleen bovenstaande 
drie variabelen. 

7.IV. Hoe kunnen de kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving worden 
gecombineerd om tot een optimale samenstelling van potentiële reductie van 
autokilometers tijdens de spits en CO2 uitstoot, implementatiekosten en 

acquisitiekosten te komen? 

Voor beantwoording van de laatste onderzoeksvraag zijn de relaties tussen kenmerken en de drie 
assen samengevoegd. Hier zijn steeds twee assen bij elkaar gebracht zodat de verschillende 
kenmerken een positie in het 2D vlak krijgen. Hierdoor wordt zichtbaar welke kenmerken de kosten 
minimaliseren en tevens effecten maximaliseren. Bovendien kunnen keuzes worden gemaakt in het 
selecteren van bedrijven gelet op een gewenste verhouding tussen effecten, implementatiekosten en 
acquisitiekosten. Op deze manier kan voor elk van de drie stakeholders (adviseur, MKB-bedrijf en 
overheid/samenleving) een optimale samenstelling van kenmerken worden gegeven. 
 

 

Figuur 17 Onderzoeksvraag 4 met als input de drie andere onderzoeksvragen 
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Deel IV Onderzoeksresultaten 
In dit deel worden de onderzoeksresultaten per dimensie van het 3D conceptueel model 
besproken. Achtereenvolgend zijn dat de effecten voor automobiliteit en milieu, 
implementatiekosten voor het MKB-bedrijf en acquisitiekosten voor de mobiliteitsadviseur. Tot slot 
worden de dimensies in het laatste hoofdstuk bijeen gebracht. 

8 Effecten automobiliteit en milieu 
In dit hoofdstuk worden de effecten van het mobiliteitsadvies op de automobiliteit en milieu besproken. 

In de eerste paragraaf (§8.1) worden de geschatte potentiële effecten van het mobiliteitsadvies 
uitgezet tegen kenmerken van de bedrijfssituatie (bedrijf, werknemers en omgeving). De effecten die 
in eerste instantie waren uitgedrukt in autokilometers en CO2-uitstoot, zijn teruggebracht naar 

procentuele reductie per bedrijf (verandering/oude hoeveelheid) en per werknemer 
(verandering/aantal werknemers). Voor deze weergave is gekozen zodat gemakkelijk geconcludeerd 

kan worden of het effect bij een bedrijf groter of kleiner dan gemiddeld is geweest. Vervolgens wordt 
meer context gegeven aan de effecten. Dit gebeurt door de acties te benoemen die 

mobiliteitsadviseurs verwachtten van de werkgevers (§8.2) en werknemers (§8.3). Het hoofdstuk sluit 
af met een overzicht van de conclusies betreft effecten. 

Opgemerkt moet worden dat de effecten van de gegeven mobiliteitadviezen in werkelijkheid breder 

zijn dan alleen de autokilometers tijdens de spits en CO2 uitstoot. Zo kan er sprake zijn van een effect 
op de interne omgeving (bijv. werknemertevredenheid), maar ook op de externe omgeving (bijv. 

reductie van congestie). Voor dit onderzoek zijn slechts twee effecten meegenomen (autokilometers 
tijdens de spits en CO2 uitstoot) omdat deze zijn opgenomen in de doelstelling van de TaskForce 
mobiliteitsmanagement (zie ook hoofdstuk 1).  

8.1 Effecten naar kenmerken 
Deze paragraaf behandelt de koppeling tussen de effecten van het mobiliteitsadvies en de kenmerken 

van bedrijf, werknemers en geografische omgeving. Deze koppeling is gebaseerd op zowel uitspraken 
van de acht adviseurs in de interviews (zie Bijlage B3) als de geanalyseerde effecten bij een 

steekproef van geadviseerde bedrijven. De analyses in de steekproef nemen alleen effecten in het 
woon-werkverkeer mee terwijl sommige adviseurs ook uitspraken deden over verwachte effecten in 
het zakelijk verkeer. 

De effecten zijn berekend en geanalyseerd in termen van autokilometers in de spits en CO2 uitstoot. 
Hiervoor is van 31 geadviseerde bedrijven doorgerekend wat de invloed van de maatregelen is op de 

vervoerwijze, het moment van reizen (binnen en buiten de spits) en de hoeveelheid ritten in het woon-
werkverkeer. De effecten zijn zowel berekend als gevolg van geadviseerde maatregelen, als van 
daadwerkelijk geïmplementeerde maatregelen. Een deel van de bedrijven heeft namelijk aangegeven 

de maatregelen daadwerkelijk te hebben geïmplementeerd of te gaan implementeren (volgens de 
enquêtes onder MKB-bedrijven). Daarnaast worden relatieve effecten per bedrijf (relevant voor het 

bedrijf) en absolute effecten per werknemer (maatschappelijk relevant) onderscheiden. Alle effecten 
zijn berekend met behulp van de MobiliteitsManagementScan van Goudappel (zie databron 6.2.V op 

p. 55). Hiermee zijn reistijden en emissies zijn bepaald voor de werknemers per bedrijf. Voor meer 
informatie over de gehanteerde methode en aannames wordt verwezen naar hoofdstuk 7 Analyses en 
Bijlage B1. De berekende en gebruikte waarden zijn in Tabel 10 gegeven. 
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Tabel 10 Berekende waarden en meegenomen variabelen 

Variabele Specificatie variabele Toelichting / hoeveelheid 

Afgelegde autokilometers  

in de spits per bedrijf ► in huidige situatie  

 

► in nieuwe situatie 

Huidig: Bij huidige modal split zoals 

opgegeven en gemaakte aannames 
over huidige mate van spitsmijden 

en thuiswerken 

Nieuw: Na modal shift en toename 
van thuiswerken en spitsmijden 

CO2 uitstoot door alle 

Vervoerwijzen 

Relatieve vermindering van 

autokilometers in de spits per 

bedrijf 

► door geadviseerde maatregelen  

► door geïmplementeerde 
maatregelen 

Gemiddeld resp. -16% en -11% 

Relatieve vermindering van CO2 

emissies per bedrijf 

► door geadviseerde maatregelen  

► door geïmplementeerde 
maatregelen 

Gemiddeld resp. -20% en -14% 

Vermindering van autokilometers 

in de spits per werknemer per jaar 

► door geadviseerde maatregelen  

► door geïmplementeerde 

maatregelen 

Gemiddeld resp. -1100 km en -591 

km  

Vermindering van CO2 emissies 

per werknemer per jaar 

► door geadviseerde maatregelen  

► door geïmplementeerde 

maatregelen  

Gemiddeld resp. 328 kg en 193 kg 

 

Bij de gevonden relaties tussen de effecten en de bedrijfskenmerken, werknemerkenmerken en 

omgevingskenmerken wordt aangegeven of het verband significant of van indicatieve aard was en 
met welke toets dit is bepaald. Voor een overzicht van gebruikte toetsen per kenmerk wordt verwezen 
naar Bijlage B2. Bij de uitspraken van de adviseurs is aangegeven hoe vaak deze zijn gedaan. Hier 

wordt aangenomen dat ze indicatief van aard zijn omdat ze zijn gebaseerd op verwachtingen. De 
adviseurs waren namelijk niet betrokken in de fase dat maatregelen werden geïmplementeerd. 

Achtereenvolgens worden de kenmerken van bedrijven, kenmerken van werknemers, kenmerken van 
omgeving en kenmerken die de effecten niet verklaren behandeld. 

Kenmerken bedrijven 

Er zijn twee bedrijfkenmerken die op basis van de steekproef MKB-bedrijven van invloed waren op de 
mate van effect.  

Ten eerste is een verschillend effect gevonden bij bedrijven in verschillende sectoren. De gebruikte 

toets (Kruksall Wallis, p<0,05) wees uit dat de volgende sectoren een bovengemiddelde reductie van 
autokilometers en CO2 vertonen: gezondheidszorg, vervoer en opslag en financiële instellingen. Een 

onder gemiddelde reductie van CO2 is gevonden bij bedrijven in de sectoren verhuur, industrie en 
advisering. Voor autokilometers zijn dat: overige dienstverlening, verhuur en advisering. De adviseurs 

gaven een ander beeld wat betreft de sectoren maar richtten zich daarbij uitsluitend op het zakelijk 
verkeer. Een adviseur veronderstelde bijvoorbeeld dat in de maakindustrie/bouw veel verbetering in 
het zakelijk verkeer mogelijk is. Een andere adviseur noemde juist zakelijke dienstverleners als een 

groep waar veel verbetering mogelijk is, omdat zij vaak een leasewagenpark hebben. Een derde 
adviseur legde eveneens de nadruk op het zakelijk verkeer en schatte een grote potentiële 

verbetering bij bedrijven waar een combinatie aanwezig was van transport (vrachtvoertuigen) en 
zakelijke dienstverleners (personenauto’s). Enkele adviseurs bevestigden dit niet letterlijk maar 
noemden wel andere factoren die hieraan zijn gerelateerd. Zo werden de factoren flexibiliteit van het 

werk (een van de acht adviseurs), potentie om op flexibele tijden te werken (1/8 adviseurs) en potentie 
voor Het Nieuwe Werken (1/8 adviseurs) genoemd van invloed te zijn op de mate van effect. De 

potentie voor Het Nieuwe Werken zou bijvoorbeeld in traditionele sectoren en de bouwsector minder 
groot zijn. Daarbij noemden nog eens drie adviseurs de aanwezigheid van alternatieven voor het 

huidige verplaatsingsgedrag van werknemers als verklarende factor voor de mate van effect. 
Alternatieven kunnen zowel alternatieve vervoerwijzen als alternatieve manieren van werken zijn. 
Daarnaast noemde nog een adviseur dat de bedrijfscultuur een rol speelt voor de bereidheid tot 

veranderingen.  

Ten tweede bleek het aantal werknemers meestal niet van invloed op de mate van effect, behalve bij 

het aantal verminderde autokilometers in de spits per werknemer (ρs=-0,4, p<0,05). Hoe meer 
werknemers werkzaam zijn bij het bedrijf, hoe sterker de vermindering van autospitskilometers per 
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werknemer. Hiervoor kon geen verklaring worden gevonden. Een van de adviseurs gaf wel aan dat 
vooral kleine bedrijven tot 50 werknemers enthousiast aan de slag gaan met de ontvangen 

aanbevelingen. 

Andere factoren die de adviseurs noemden hebben betrekking op de houding en interesses van 
bedrijven. Zo zouden effecten groter zijn als bedrijven niet huiverig zijn voor openbaar vervoer gebruik 

en zou een aanwezige drijfveer de effecten vergroten (dit noemde de helft van de adviseurs in de 
vormen ‘drijfveer’, ‘kostenbesparing’, ‘geloof in verbeteringen’ en ‘belang van de werkgever’). De 

negatieve houding ten aanzien van openbaar vervoer lijkt ook echt te bestaan voor de steekproef 
geënquêteerde bedrijven. Uit de enquête blijkt namelijk dat slechts 36% (n=14) van de bedrijven die 
deze maatregel geadviseerd kreeg hiermee aan de slag ging terwijl advies tot Het Nieuwe Werken, 

fietsen en (lease)wagenpark minstens door 60% werd geïmplementeerd. Verder geldt volgens één 
adviseur dat de aanwezigheid van een grote dynamiek in het bedrijf (in- en uitstroom van 

werknemers) de effecten kan vergroten omdat dan eerder veranderingen worden doorgevoerd. De 
laatste variabele die van invloed is volgens een van de adviseurs is de mogelijkheid tot 

schaalvoordelen. Hiermee bedoelde de adviseur dat wanneer het mobiliteitsadvies aan meerdere 

BV’s van één moederbedrijf wordt gegeven, meer diepgang in de adviezen kan worden bereikt 
doordat er een groter budget (dus meer tijd) beschikbaar is voor aanvullende analyses of 

aanbevelingen. Dit resulteert in grotere potentiële effecten. 

Kenmerken werknemers 

Uit de analyse van geadviseerde bedrijven komt ook een werknemerskenmerk. Hieraan kunnen 
verschillende maten van effecten gekoppeld worden.  

Het blijkt namelijk dat hoe meer mannen werkzaam in een bedrijf, hoe kleiner de potentiële 

vermindering bij geïmplementeerde maatregelen (p<0,05 en ρs is gemiddeld ongeveer 0,4). Hiervoor 
kon geen verklaring worden gevonden.  

De adviseurs noemden nog andere werknemerkenmerken die het effect beïnvloeden. Ten eerste 
moeten werknemers niet negatief staan tegenover openbaar vervoer gebruik. Ten tweede zouden 
jonge werknemers gemakkelijker hun gedrag veranderen dan oudere werknemers. Dit verband bleek 

volgens de steekproef van geadviseerde bedrijven echter niet significant noch indicatief. Verder 
noemde een adviseur dat bij gemiddeld kleine woon-werkafstanden veel effect mogelijk is doordat 

veel werknemers kunnen gaan fietsen. Echter, korte woon-werkafstanden kunnen ook betekenen dat 
het aandeel fiets in de modal split reeds hoog is. Tot slot noemde een adviseur dat meer potentie 
bestaat voor bedrijven waar een hoog aandeel auto in de modal split zit. In de berekeningswijze van 

de potentiële effecten zit deze aanname ook. Immers, er wordt enkel een alternatieve vervoerwijze 
voorgesteld voor werknemers die met de auto reizen en ook de verbeteringen op het gebied van Het 

Nieuwe Werken (waardoor verplaatsingen niet of buiten de spits worden gemaakt) hebben 
voornamelijk effect op de werknemers die met de auto reizen.  

Kenmerken omgeving 

Ook een aantal omgevingskenmerken gaven verschillende maten van potentieel effect.  

Allereerst heeft de afstand van de bedrijfslocatie tot de hoofdweg (provinciale- of snelweg) een 

verband met effecten. Hoe groter de afstand tot de hoofdweg, hoe kleiner de potentiële vermindering 
van autokilometers tijdens de spits (p<0,05 en ρs is gemiddeld ongeveer 0,4 voor reductie als gevolg 
van geïmplementeerde maatregelen). Dit gold voor de relatieve vermindering voor het bedrijf maar 

ook voor de vermindering van kilometers per werknemer. Een mogelijke verklaring is dat bij bedrijven 
die ver van de hoofdweg zijn gevestigd het aandeel auto in de modal split al relatief laag is waardoor 

minder reductie in autokilometers kan worden behaald. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat 
deze bedrijven juist in kleinere plaatsen zijn gevestigd waar weinig alternatieven voor de auto 

beschikbaar zijn. 

Ten tweede bleek de afstand tot het dichtstbijzijnde station van invloed op de vermindering in CO2 

uitstoot. Hoe verder het bedrijf van een station afligt, hoe kleiner de vermindering van CO2 (p<0,05 en 

ρs is gemiddeld ongeveer 0,4). Voor autokilometers was dit slechts indicatief (p<0,10). Voor een 
intercityknooppunt is ook een verband gevonden met de mate van effect, maar dit geldt alleen 
wanneer de afstand tot dit station in klassen wordt verdeeld en bovendien alleen voor de reductie van 

CO2 uitstoot als gevolg van geïmplementeerde maatregelen (p<0,05 en ρs is gemiddeld ongeveer 
0,4). 
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Adviseurs noemden soortgelijke en andere factoren die van invloed zijn op de mate van effect. Zo 
noemden enkele van hen (3/8 adviseurs) dat er alternatieven aanwezig moeten zijn voor de 

werknemers. Dit kunnen alternatieve vervoerwijzen zijn of mogelijkheden om flexibel te werken. 
Hetzelfde principe geldt voor de onderliggende aannamen in de toegepaste berekening van potentiële 

effecten: als de reistijd met het openbaar vervoer of de fietsafstand voldoende aantrekkelijk is ten 
opzichte van de auto zullen werknemers (potentieel) naar deze vervoerwijze overgaan. Een van deze 
adviseurs concretiseerde deze uitspraak door te benoemen dat vooral werknemers van bedrijven in 

stedelijk gebied met een goede openbaar vervoer ontsluiting veel potentie hebben om het reisgedrag 
te veranderen (zoals ook uit de data-analyse blijkt betreft afstand tot dichtstbijzijnde station). Tot slot 
noemde een adviseur dat een gebiedsgewijze benadering de effecten kan verhogen. Als voorbeeld 

hiervan noemde hij bedrijven die op een bedrijventerrein zijn gevestigd. Deze uitspraak vertoond 
overeenkomsten met de eerder genoemde schaalvoordelen die kunnen worden behaald bij een bedrijf 

dat uit meerdere BV’s bestaat. Ook bij een gebiedsgewijze benadering kunnen schaalvoordelen een 
rol spelen. 

Kenmerken die de effecten niet verklaren 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de variabelen die geen verband met de mate van 

effect bleken te hebben. In Bijlage B2 is nader toegelicht welke toets is gebruikt en wat de 
overschrijdingskansen waren. 

Tabel 11 Kenmerken die de mate van effect niet konden verklaren (toets uitgevoerd maar geen significant noch 
indicatief verband gevonden) 

- Waarden van bedrijf (houding/interesses) 

- Beoordeling bruikbaarheid advies (als absoluut cijfer, en als voldoende vs. onvoldoende) 
- Discipline werkzaamheden contactpersoon 

- Afstand tot dichtstbijzijnde intercity station (als ratio variabele en in klassen), afstand tot dichtstbijzijnde 

intercity knooppunt (als ratio variabele) 
- Opleidingsniveau 

- Parkeerrestricties 

- Stedelijkheidsgraad  

8.2 Acties werkgevers 

In deze paragraaf wordt aangegeven welke acties werkgevers ondernamen. De uitspraken baseren 
zich op de uitspraken van mobiliteitsadviseurs (zie ook Bijlage B3 en Bijlage F), de enquête-
uitkomsten onder MKB-bedrijven van dit onderzoek (zie ook Bijlage B4 en Bijlage E) en de enquête-

uitkomsten van de evaluatie MKB mobiliteitsvouchers (MuConsult, 2011b). De bevindingen van beide 
bronnen komen grotendeels overeen. Tot slot wordt op basis van de evaluatie TaskForce 

mobiliteitsmanagement beschreven of werknemers werkzaam bij werkgevers die zich bezighouden 
met mobiliteitsmanagement positiever veranderden dan andere werknemers (zie ook Bijlage B5). 

Uit zowel de enquête gehouden voor de evaluatie mobiliteitsvouchers als de enquête voor dit 

onderzoek blijkt dat ongeveer tweederde van de MKB-bedrijven actie onderneemt na ontvangst van 
het mobiliteitsadvies. Ongeveer een kwart doet volgens beide bronnen niets met het advies (zie 

Figuur 18 en Figuur 19).  

Uit de evaluatie blijkt verder dat van de bedrijven die actie ondernemen, de helft aan maatregelen op 
het gebied van slim reizen implementeert, 10% op het gebied van slim werken en 16% beide soorten 

maatregelen implementeert. De populairste maatregelen om mee aan de slag te gaan zijn op het 
gebied van fietsen (29%), slim werken/Het Nieuwe Werken (29%) en het (lease)wagenpark (22%

22
). 

Ook de enquêtes voor dit onderzoek wijzen uit dat minstens 60% van de bedrijven die één van deze 
maatregelen geadviseerd kreeg, daadwerkelijk met deze maatregel aan de slag ging. Het is niet 
bekend of deze acties daadwerkelijk verschillen van bedrijven die geen MKB mobiliteitsadvies 

ontvingen. Een mogelijke verklaring voor de populariteit van deze drie maatregelen is dat ze relatief 
gemakkelijk implementeerbaar zijn, geen grote weerstand bij werknemers wordt verwacht en relatief 

snel kosten kunnen besparen. 

De adviseurs waren niet eenduidig in het schatten welke acties werkgevers zullen nemen. Zij 
noemden vaak een paar voorbeelden van genomen (te nemen) maatregelen. Een groot deel (3/8 

adviseurs) gaf aan dat werkgevers gaan voor goedkope en/of gemakkelijk te implementeren en/of snel 

                                                      
22

 De steekproef bevat de bedrijven die minstens 1 maatregel (besloten) te implementeren (n=42). 
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terug te verdienen maatregelen zoals het stimuleren van fietsen. Ook noemden (2/8) adviseurs dat 
werkgevers kiezen voor maatregelen waarmee brandstofkosten worden bespaard. Ten derde 

noemden zij (3/8 adviseurs) het aanpassen van de interne communicatie over bestaande regelingen. 
Deze maatregel is vaak een ondersteuning van andere genomen maatregelen. Verder werd genoemd 

dat bedrijven arbeidsvoorwaarden op het gebied van mobiliteit zullen aanpassen (2/8 adviseurs). Tot 
slot werden nog tegenstrijdige uitspraken door adviseurs gedaan over Het Nieuwe Werken. Een 
adviseur verwachtte wel implementatie van Het Nieuwe Werken bij bedrijven terwijl een andere 

adviseur hiervan maar weinig verwachtte als gevolg van de cultuur binnen veel (traditioneel 
ingestelde) kleine en middelgrote bedrijven. Een mogelijke verklaring is dat de adviseur die dit wel 

verwachtte een voorselectie van ‘kantoorbedrijven’ heeft gemaakt. 

Een vergelijkbaar programma (TaskForce mobiliteitsmanagement
23

) bewees wel dat bedrijven die 
actief interesse tonen voor mobiliteitsmanagement inderdaad actiever zijn in het treffen van 

maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement. De werknemers van deze bedrijven gaven 
aan dat hun werkgever gemiddeld meer maatregelen (5,6 tegenover 3,2, p<0,01volgens Pearsons 

Chi-kwadraat toets) op het gebied van mobiliteitsmanagement implementeerden en dat zij vaker 
(2,3% tegenover 2,1%, niet significant volgens Pearsons Chi-kwadraat test, n=34) werden 
aangesproken op het werkgerelateerde reisgedrag dan hun collega’s bij bedrijven die zich niet 

aansloten bij de TaskForce Mobiliteitsmanagement. 

 

 

Figuur 18 Gevolg dat bedrijven gaven aan het mobiliteitsadvies (Enquête eigen onderzoek, n=39) 

 

Figuur 19 Gaat het MKB-bedrijf aan de slag met het ontvangen advies? (evaluatie MKB vouchers), n=132 

                                                      
23

 Het betreft data van de TaskForce mobiliteitsmanagement waar bedrijven zich vrijwillig konden aansluiten om 
meer te weten te komen over wat zij kunnen doen op het gebied van slim werken en slim reizen (zie ook Bijlage 
B5). 
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8.3 Acties werknemers 

In deze paragraaf wordt op basis van de interviews weergegeven welke gedragsaanpassingen de 
mobiliteitsadviseurs verwachten bij werknemers (zie ook Bijlage B3 en Bijlage F). Deze uitspraken zijn 

gebaseerd op verwachtingen omdat de adviseurs niet meer betrokken zijn in het stadium dat 
maatregelen door werkgevers zijn geïmplementeerd. Daarnaast wordt ook hier genoemd welke 

verschillen bestaan tussen acties van werknemers bij een ‘actieve werkgever’ en acties van 
werknemers bij een ‘niet actieve werkgever’ (zie ook Bijlage B5). 

De verwachtingen van adviseurs variëren. Enkele adviseurs (3/8) verwachten geen tot beperkte 

veranderingen door werknemers. Een genoemde oorzaak is dat zij star zijn en worden beperkt door 
hun privésituatie. Verder wordt genoemd dat werknemers zullen spitsmijden en thuiswerken in de 

sectoren waar dit mogelijk is (1/8 adviseurs). Een adviseur voegde hier de werknemers die meer gaan 
fietsen aan toe. In mindere mate verwacht hij het nieuwe rijden en inkoop van schonere auto’s. Een 
andere verandering die wordt verwacht is zuiniger (het nieuwe) rijden (2/8). Tot slot maakte een 

adviseur nog de indeling naar mate van gedragsverandering: 20% zou actief meedoen, 40% zou mee 
bewegen, 20% zou niets doen en nog eens 20% zou absoluut niet mee willen doen. 

Net als bij de acties van werkgevers wijst ook hier de evaluatie van de TaskForce 
Mobiliteitsmanagement uit dat werknemers van aangesloten werkgevers positiever veranderen op het 
gebied van slim werken en slim reizen dan hun collega’s bij niet aangesloten werkgevers. Als gevolg 

van veranderingen door de werkgever is de afname van afgelegde kilometers ten opzichte van een 
jaar eerder groter dan bij andere werknemers (afname van 1,2 km per persoon tegenover een 

toename van 0,14 km per persoon), neemt het aantal zakelijke en woon-werkreizen minder toe dan bij 
andere werknemers (toename van respectievelijk 0,06 en 0,12 ritten per week tegenover een toename 

van 0,18 en 0,18 ritten per week (dit kon niet worden getoetst maar n=67) en neemt het aantal reizen 
in de spitsen sterker af dan bij andere werknemers (0,44 verplaatsingen tijdens de spits per persoon 
per week tegenover 0,1 verplaatsingen tijdens de spits per persoon per week, kon niet worden 

getoetst maar n=67). Ook wat betreft vergaderen op afstand is bij aangesloten werknemers meer 
vooruitgang geboekt dan bij collega’s werkzaam bij andere werkgevers (significant volgens Pearsons 

Chi-kwadraat toets). Echter, er is minder vooruitgang geboekt in onder meer ‘slim werken’ in de vorm 
minder vaak naar een andere werkplek reizen (zie ook Bijlage B5). Een mogelijke verklaring is dat 
deze werknemers dit al meer deden dan collega’s bij andere bedrijven. 
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Conclusies effecten 

In onderstaande tabel worden de conclusies ten aanzien van effecten per kenmerk van de 
bedrijfssituatie weergegeven. 

Tabel 12 Effecten op basis van kenmerken van de bedrijfssituatie (#gebaseerd op data-analyse effecten, 
~gebaseerd op interviews mobiliteitsadviseurs, cursief gedrukte tekst vormt de toelichting op hoe het kenmerk 
invloed heeft op de mate van effect) 

EFFECTEN GROTER DAN GEMIDDELD EFFECTEN KLEINER DAN GEMIDDELD 

BEDRIJF 

Sector # 

Financiële instellingen; vervoer en opslag; gezondheidszorg  

Sector # 

Industrie, overige dienstverlening; Verhuur van roerende 
goederen en overige zakelijke dienstverlening; advisering  

Houding en interesses bedrijf 

 Aanwezigheid van een drijfveer/belang (bijv. 
kostenbesparing of probleem) (3/8)~ 

 Positieve houding t.a.v. openbaar vervoer gebruik (1/8)~ 

Houding en interesses bedrijf 

 Afwezigheid van een drijfveer/belang (3/8)~ 

 Negatieve houding t.a.v. openbaar vervoer gebruik (1/8)~ 

Dynamiek in het bedrijf (1/8)~ 

Grote dynamiek, grote in- en uitstroom van werknemers  

Dynamiek in het bedrijf (1/8)~ 

Kleine dynamiek, weinig in- en uitstroom van werknemers  

Mogelijkheid tot schaalvoordelen (2/8)~ 

Bijv. door de organisatiestructuur waar meerdere BV’s 
tegelijk kunnen worden geadviseerd  

Mogelijkheid tot schaalvoordelen (2/8)~ 

Bijv. door de organisatiestructuur waar slechts een BV tegelijk 
kan worden geadviseerd 

Aantal werknemers # 

Hoe meer werknemers, hoe groter de potentiële 
vermindering van autokilometers per werknemer  

Aantal werknemers # 

Hoe kleiner, hoe kleiner de potentiële vermindering van 
autokilometers per werknemer  

Alternatieven op gebied van Het Nieuwe Werken (3/8)~ # 

Bijv. type werkzaamheden dat toestaat flexibel in plaats en 
tijd te werken, aanwezige voorzieningen en bedrijfscultuur 
die hiervoor open staat  

Alternatieven op gebied van Het Nieuwe Werken (3/8)~ # 

Bijv. type werkzaamheden dat niet toetstaat flexibel in plaats 
en tijd te werken, afwezigheid van wil om voorzieningen aan 
te schaffen en ‘traditionele’ bedrijfscultuur  

WERKNEMERS 

Geslacht werknemers # 

Hoe groter het aandeel vrouwen in een bedrijf, hoe groter de 
potentiële effecten  

Geslacht werknemers # 

Hoe groter het aandeel mannen in een bedrijf, hoe kleiner 
potentiële effecten 

Houding werknemers (1/8)~ 

Positieve houding t.a.v. openbaar vervoer gebruik  

Houding werknemers (1/8)~ 

Negatieve houding t.a.v. openbaar vervoer gebruik  

Aandeel auto in modal split (1/8)~ # 

Hoe groter het aandeel, hoe groter de (potentiële) effecten  

Aandeel auto in modal split (1/8)~ # 

Hoe kleiner het aandeel, hoe kleiner de (potentiële) effecten  

Woon-werkafstand werknemers (1/8)~ 

Hoe kleiner de afstand, hoe groter de effecten 

Woon-werkafstand werknemers (1/8)~ 

Hoe groter de afstand, hoe kleiner de effecten 

GEOGRAFISCHE OMGEVING 

Bereikbaarheid met auto # 

Hoe kleiner de afstand tot de hoofdweg, hoe groter de 
relatieve vermindering van autokilometers  

Bereikbaarheid met auto # 

Hoe groter de afstand tot de hoofdweg, hoe kleiner de 
relatieve vermindering van autokilometers 

Alternatieven op gebied van vervoerwijzen (3/8)~ # 

Bijv. goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en fiets 

Alternatieven op gebied van vervoerwijzen (3/8)~ # 

Bijv. slechte bereikbaarheid met openbaar vervoer en fiets 
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9 Implementatiekosten MKB-bedrijf 
In dit hoofdstuk worden de implementatiekosten voor het MKB-bedrijf geschat aan de hand van 
kenmerken van bedrijf, werknemers en geografische omgeving. Deze implementatiekosten vormen 
een van de drie dimensies uit het conceptueel 3D model. Hoewel de bedragen in euro’s zijn geschat 
worden de implementatiekosten uiteindelijk teruggebracht naar 3 niveaus: hoog, midden en laag. Voor 
de volledige uitwerking en tabellen wordt verwezen naar Bijlage C. 

Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld. Allereerst zijn geadviseerde maatregelen gekoppeld aan 
kenmerken van de bedrijfssituatie (§9.1). De maatregelen zijn ingedeeld in vaste groepen. In 
paragraaf 9.2 zijn vervolgens de implementatiekosten en indien van toepassing de extra kosten voor 
het eerste jaar geschat. Ten slotte volgen de conclusies wat betreft relatie van kenmerken van de 
bedrijfssituatie en implementatiekosten van geadviseerde maatregelen. 

9.1 Geadviseerde maatregelen naar kenmerken 

In deze paragraaf wordt per kenmerk van de bedrijfssituatie (bedrijf, werknemers, omgeving) 

beschreven welke maatregelen werden geadviseerd. Hiervoor zijn 11 interviews met 
mobiliteitsadviseurs, een steekproef van 83 (Achmea) mobiliteitsadviezen en 39 enquêtes onder deze 

geadviseerde MKB-bedrijven gebruikt. Binnen deze adviezen gaven adviseurs aanbevelingen over 
maatregelen die MKB-bedrijven het beste konden implementeren. Hierbij werd rekening gehouden 

met invloed op bereikbaarheid, productiviteit, bedrijfskosten, medewerkers en milieu. Twee 
aanbevolen maatregelen uit het mobiliteitsadvies zijn meegenomen. Dit zijn de maatregelen die de 
mobiliteitadviseurs het sterkste aanbevolen aan het bedrijf, kenbaar gemaakt in het rapport. 

Aangezien drie bedrijven slechts één maatregel aanbevolen kregen komt het totaal van maatregelen 
op iets minder dan twee maal de steekproef, namelijk 163. Ongeacht de bedrijfs-, werknemer en 

omgevingskenmerken geldt dat binnen deze steekproef regelmatig fietsen (26%), openbaar vervoer 
(22%) en Het Nieuwe Werken (20%) werd aanbevolen. In Tabel 13 is aangegeven hoe vaak de 
maatregelen vanuit de steekproef van geadviseerde bedrijven werden aanbevolen. Alleen de 

maatregelen in de bovenste 5 rijen werden minstens 10 maal geadviseerd en zijn daarom in de 
analyse van geadviseerde maatregelen naar kenmerken opgenomen. Hoewel zo veel mogelijk data 

zijn benut konden de resultaten niet worden getoetst op significantie. Er is immers niet voldaan aan de 
regel van Cochran

24
 (Grotenhuis, 2011). 

Daarnaast deden adviseurs in interviews uitspraak over de maatregelen die zij aanbevolen bij 

bepaalde kenmerken van de bedrijfssituatie. Vanuit de adviseurs werden over dit onderwerp weinig 
uitspraken gedaan. Dit had twee redenen. Ten eerste komt dit doordat zij het lastig vonden dergelijke 

koppelingen te maken. Ten tweede benoemden ze geen ‘logische’ verbanden zoals het advies tot 
meer openbaar vervoer gebruik voor een bedrijf dat nabij een station is gevestigd. Bij het voorleggen 

van het voorbeeld van een bedrijf nabij een station werd wel door hen bevestigd dat hier frequent 
openbaar vervoer wordt aanbevolen. Net als in de steekproef blijkt ook uit de interviews dat frequent 
maatregelen op het gebied van fietsen en Het Nieuwe Werken werden aanbevolen. Daarnaast deden 

zij nog vaak aanbevelingen voor veranderingen in het (lease)wagenpark.  

  

                                                      
24

 Volgens deze regel moet in de tabel onder de nulhypothese in elke cel het verwachte aantal minstens 1 zijn en 
in minstens 80% van de cellen minstens 5 zijn. omdat hier al 12 verschillende maatregelen en 163 waarnemingen 
zijn wordt hieraan in geen van de gevallen voldaan. 
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Tabel 13 Twee sterkst aanbevolen maatregelen aan MKB-bedrijven 

Type maatregel Percentage  n 

(E)fietsen 26% 43 

Openbaar Vervoer (OV) 22% 36 

Het Nieuwe Werken 20% 33 

(Lease)wagenpark 10% 16 

Carpoolen 7% 11 

Verhuizen werknemers 6% 9 

Parkeren 2% 4 

Informatie en communicatie 2% 3 

Slim Reizen 2% 3 

Slim Werken 2% 3 

Gedifferentieerde vergoedingen 1% 1 

Pendeldienst 1% 1 

Totaal 100% 163 

 

De beschouwde maatregelen in dit hoofdstuk zijn ingedeeld in de groepen zoals in bovenstaande 
tabel. Binnen de maatregelgroepen zijn verschillende maatregelen mogelijk. Bijvoorbeeld binnen de 

maatregelgroep (elektrische)fietsen zijn een fietsvergoeding, fietsplan en oplaadpunt voor elektrische 
fietsen mogelijk. Voor meer voorbeelden wordt verwezen naar paragraaf 9.1. Niet elke maatregel 

binnen een groep wordt even vaak toegepast. Hier wordt rekening mee gehouden bij schatting van de 
kosten. 

In de volgende subparagrafen worden achtereenvolgend kenmerken van bedrijf, werknemers en 

geografische omgeving en hun relatie met aanbevolen maatregelen besproken. 

Kenmerken bedrijven 

Allereerst spelen de waarden en interesses van bedrijven een rol bij geadviseerde maatregelen. Uit de 

rapporten met mobiliteitsadvies blijkt namelijk dat bedrijven die winstgevendheid of vakmanschap het 
belangrijkste vinden vaak (33-35%) maatregelen op het gebied van fietsen aanbevolen krijgen. 

Fietsen zou aan winstgevendheid kunnen bijdragen doordat het reiskostenvergoedingen bespaard. 
Daarnaast krijgen bedrijven die goed werkgeverschap het belangrijkste vinden vaak (33%) Het 

Nieuwe Werken aanbevolen. Een adviseur benadrukt dat hij de aanbevolen maatregelen sterk laat 
afhangen van de interesses van het bedrijf. De redenen hiervoor zijn dat hij de bedrijven een advies 

wil geven dat zij interessant vinden en dat het advies door het MKB-bedrijf gewenste 
probeerproducten toelaat in het eventuele vervolgtraject (grote voucher

25
). 

Wat betreft de sector valt op dat industriebedrijven nauwelijks maatregelen op het gebied van fietsen 

aanbevolen krijgen ten opzichte van andere sectoren (slechts 6% van de aanbevolen maatregelen). 
Verder zijn twee typen sectoren samengesteld omdat de mobiliteitsadviseurs deze onderscheidden, 

namelijk ‘bouw/maakindustrie’ en ‘kantoor’ (zie Figuur 20). In het samenstel van industrie, bouw, 
vervoer en opslag (=bouw/maakindustrie) blijkt veelvuldig openbaar vervoer (27%), Het Nieuwe 
Werken (19%) en carpoolen (15%) aanbevolen en weinig fietsen (12%). Niet alle adviseurs zijn het 

hiermee eens. Een adviseur beweert dat hij bij productiebedrijven inzet op slim reizen (andere 
vervoermiddelen) en efficiënt gebruik van vervoermiddelen. Een andere adviseur geeft echter aan dat 

weinig aanbevelingen mogelijk zijn door de (veronderstelde) slechte(re) openbaar vervoer verbinding 
en werknemers die al dicht bij het werk wonen. Weer andere adviseurs bevelen juist regelmatig 
fietsen (2/13), aanpassingen in het aannamebeleid (1/13), verhuiskostenregelingen (1/13) en een 

cursus nieuwe rijden (1/13) aan bij dergelijke bedrijven. Aan ‘kantoorbedrijven’ wordt volgens de 
rapporten frequent fietsen (31%), Het Nieuwe Werken (22%) en openbaar vervoer (21%) geadviseerd. 

Carpoolen vormt hier slechts 4% van de aanbevolen maatregelen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat 
carpoolen niet nodig is omdat er goede openbaar vervoer verbindingen bestaan (zie ook afstand tot 

treinstation en geadviseerde maatregelen in Figuur 23). Ook een adviseur geeft aan dat bij 

                                                      
25

 Volgens de voorwaarden van het programma MKB mobiliteitsvouchers dient het implementatietraject dat met 
de grote voucher kan worden gefinancierd aan te sluiten op het mobiliteitsadvies (de kleine voucher). 



Master Thesis Nina Zaalberg – Slim selecteren van bedrijven voor MKB-mobiliteitsadvies – september 2012 75 

kantoorbedrijven vaak een goede OV verbinding aanwezig is. Een andere adviseur zet (net als blijkt 
uit de rapporten) frequent in op Het Nieuwe Werken bij kantoorbedrijven. Ten slotte werd door een 

adviseur regelmatig aanbevolen om mobiliteitskaarten voor werknemers aan te schaffen waardoor 
administratieve lasten uit handen worden genomen. 

 

 

Figuur 20 Geadviseerde maatregelen naar sector (n=94) 

Ongeacht de sector geeft een adviseur aan bij bedrijven die op een meer traditionele manier werken 
Het Nieuwe Werken aan te bevelen.  

Een ander bedrijfskenmerk dat volgens de adviseurs (5/13) bijdraagt aan het type maatregelen is de 
aanwezigheid van een (lease)wagenpark. Er wordt verondersteld dat een wagenpark in verschillende 

sectoren kan voorkomen, al hebben (volgens een adviseur) veel ICT bedrijven vaak een groot 
wagenpark. Bij aanwezigheid van een wagenpark kan worden ingezet op vergroening door 
bijvoorbeeld het invoeren van een mobiliteitsbudget, slim leasen

26
 of aanvulling met een OV kaart. 

Voorwaarde voor deze maatregelen is dat ze nog niet zijn doorgevoerd op aanraden van het 
leasebedrijf. 

De bestaande regelingen op gebied van mobiliteit bleken van invloed op de variatie in aanbevolen 

maatregelen. Adviseurs (2/13) vonden het lastig om passende maatregelen te vinden bij het bestaan 
van goede regelingen op gebied mobiliteit of bij beperkt budget voor mobiliteit. De variatie in 

aanbevolen maatregelen zal hierdoor naar verwachting klein zijn. 

Verder is het aantal werknemers werkzaam binnen het bedrijf volgens de rapporten van invloed op de 

aanbevolen maatregelen. Bij grotere bedrijven worden vaker maatregelen op het gebied van Het 

Nieuwe Werken en minder vaak maatregelen op het gebied van openbaar vervoer geadviseerd dan bij 
kleine bedrijven (zie Figuur 21). 

 

                                                      
26

 Slim leasen omvat bijvoorbeeld het stimuleren van het nieuwe rijden, keuze voor schonere auto’s en een 
persoonsgebonden vervoersbudget (EnergieTransitie, geen datum)  

22% 

31% 

21% 

4% 

22% 

19% 

12% 

27% 

15% 

27% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

Het Nieuwe 
Werken 

(E)fietsen Openbaar 
Vervoer 

Carpoolen Overige 
maatregelen 

kantoor industrie, bouw, vervoer en opslag 



76  Deel IV 

 

Figuur 21 Geadviseerde maatregelen naar bedrijfsgrootte 

Tot slot gaf een adviseur aan dat de specifieke situatie van het bedrijf zoals verhuizing of krimp grote 
invloed heeft op de aanbevolen maatregelen.  

Kenmerken werknemers 

Uit de rapporten blijkt de gemiddelde afstand van werknemers tot het bedrijf van invloed op 

geadviseerde maatregelen. Zoals mag worden verwacht, wordt bij een gemiddelde woon-werkafstand 

tot en met 30 kilometer twee maal zo vaak fietsen aanbevolen (tot 40%) als bij gemiddelde afstanden 
vanaf 31 km (12-15%). Vanaf 31 kilometer wordt juist twee maal zo vaak Het Nieuwe Werken (tot 

29%) aanbevolen. Ook een van de adviseurs gaf aan dat bij korte woon-werkafstanden fiets- en 
scooterregelingen zeer geschikt zijn. Een advies tot carpoolen neemt af naarmate de gemiddelde 
reisafstand toeneemt. Dit kan worden verklaard door de grotere geografische spreiding van 

werknemers. Dit verkleint immers de kans op een carpoolmatch. Een andere adviseur beweerde iets 
soortgelijks, namelijk dat de spreiding van werknemers van invloed is op de gekozen maatregelen. 

Kenmerken omgeving 

Als laatste blijken de omgevingskenmerken van invloed op geadviseerde maatregelen. Bijvoorbeeld 

de afstand tot een op-/afrit van een hoofdweg (snelweg of provinciale weg) leidt tot verschillende 
aanbevelingen. Op een afstand tot 4 km worden andere maatregelen aanbevolen dan op een afstand 
vanaf 4 km (zie Figuur 22). Vooral het relatieve verschil in aanbeveling tot Het Nieuwe Werken is 

groot. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat bedrijven nabij een hoofdweg in meer stedelijk 
gebied zijn gevestigd waar vooruitstrevende/moderne bedrijven zich graag vestigen die open staan 

voor Het Nieuwe Werken. Voor bedrijven met een leasewagenpark mag worden verwacht dat zij dicht 
bij een snelweg zijn gevestigd waardoor ook maatregelen op het gebied van het wagenpark vaker 
worden geadviseerd. 

 

 

Figuur 22 Geadviseerde maatregelen naar afstand bedrijf tot hoofdweg 
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Ook de afstand tot het dichtstbijzijnde intercity station blijkt van invloed op geadviseerde maatregelen. 
Bij bedrijven binnen het invloedsgebied (tot 5000 m

27
) van een intercity station zijn de maatregelen 

anders dan op grotere afstanden (zie Figuur 23). 

 

 

Figuur 23 Geadviseerde maatregelen naar afstand bedrijf tot intercity treinstation 

Een verklaring voor de patronen op verschillende afstand van intercity stations kan zijn dat bedrijven 

nabij dit station openbaar vervoer als alternatief voor de auto kunnen inzetten terwijl bedrijven die hier 
ver vanaf liggen meer zijn aangewezen op de auto en daardoor enkel kunnen inzetten op carpoolen. 
Een adviseur deed daarbij de uitspraak dat de bereikbaarheid van invloed is op aanbevolen 

maatregelen. Als voorbeeld noemde hij dat bij aanwezige congestie en/of parkeerproblemen samen 
met een goede OV-bereikbaarheid vaak openbaar vervoer maatregelen en Het Nieuwe Werken 

werden aanbevolen. Een andere adviseur adviseert bij een slechte OV bereikbaarheid frequent om 
autovergoedingen op korte afstand te vervangen door fietsvergoedingen op deze afstand en om over 
te gaan op Het Nieuwe Werken. Ook een derde adviseur noemde dat de beschikbaarheid van OV 

bepalend is voor geadviseerde maatregelen. 

Het patroon van geadviseerde maatregelen vertoont bij hoge stedelijkheid overeenkomsten met een 

korte afstand tot station. De twee variabelen hebben een correlatie van 0,397. Advies tot OV neemt 
toe naarmate het bedrijf in een meer stedelijke omgeving ligt. Verder krijgen bedrijven in een gebied 
met lage stedelijkheid juist vaker carpoolen (15-17% van geadviseerde maatregelen) aanbevolen. Een 

adviseur bevestigt dit doordat hij het lastiger vindt om bedrijven in landelijk gebied maatregelen aan te 
bevelen. 

Parkeerrestricties bij de bedrijfslocatie zijn eveneens van invloed op geadviseerde maatregelen. De 

parkeerrestricties zijn reeds gecorreleerd met stedelijkheid (rs=0,356 met significantieniveau van 0,01). 
Het grootste verschil in geadviseerde maatregelen bij bedrijven met en zonder parkeerrestricties is dat 

carpoolen vaker wordt geadviseerd bij bedrijven zonder deze restricties. Verder zijn weinig duidelijke 
verschillen zichtbaar. Voor het complete overzicht van deze en andere variabelen die van invloed 

kunnen zijn op geadviseerde maatregelen wordt verwezen naar Bijlage C1. 

Tot slot geldt vrijwel altijd dat implementatiekosten beter opgebracht kunnen worden door grote 
bedrijven dan door kleineren bedrijven. Zij kunnen de kosten van investeringen namelijk over meer 
werknemers verdelen en meer werknemers kunnen het gebruiken. Voorbeelden zijn een oplaadpunt 
voor elektrische auto of fiets, het maken van carpoolmatches en aanschaffen van poolauto’s of –
fietsen. 

Kenmerken die geen verschil in aanbevolen maatregelen lieten zien 

In Tabel 14 is een overzicht gegeven van de variabelen die geen verschillende patronen van 

geadviseerde maatregelen lieten zien. Net als de variabelen die wel verschil lieten zien in aanbevolen 
maatregelen konden ook deze niet worden getoetst.  

  

                                                      
27

 Volgens Blij, Veger en Slebos (2010) is in Nederland voor hoofdstations het invloedsgebied 5000 m. 
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Tabel 14 Kenmerken die geen verschillend patroon in aanbevolen maatregelen lieten zien (indicatief) 

- Nabijheid van klanten en leveranciers 

- Opleidingsniveau van de werknemers  

9.2 Implementatiekosten maatregelen 

In deze paragraaf worden de implementatiekosten per maatregelgroep geschat. Dit gebeurt op basis 
van diverse documentatie. De schatting kent een grote onzekerheid. In de schatting is namelijk geen 
rekening gehouden met verschillende omstandigheden zoals reeds aanwezige voorzieningen, 
omvang van de maatregel, kosten van interne uren (geschat op €80 als allesomvattend tarief incl. 
bijvoorbeeld facilitaire kosten), ervaring met implementatie en de tijd die organisaties binnen het 
bedrijf (zoals managementteam en ondernemingsraad) aan de implementatie kunnen besteden. Toch 
is geprobeerd in deze paragraaf een zo realistisch mogelijk gemiddelde van implementatiekosten per 
maatregelgroep te schatten. Belangrijke invoer hiervoor is de samenstelling van toegepaste 
maatregelen binnen de maatregelgroepen. Een voorbeeld is de maatregelgroep leasewagenpark 
waarbinnen vergroening mogelijk is, maar ook verstrekking van mobiliteitskaarten of omzetting naar 
poolauto’s. De verschillende maatregelen hebben een weegfactor gekregen op basis van de open 
antwoorden uit de enquête onder MKB-bedrijven in het kader van de evaluatie mobiliteitsvouchers. 
Hierin gaven bedrijven aan welke specifieke maatregelen zij daadwerkelijk implementeerden. Dat 
betekent dat de prijs van een maatregel die vaak wordt geïmplementeerd zwaarder meeweegt in de 
kosten van de maatregelgroep dan een minder vaak geïmplementeerde maatregel. 

Elke maatregelgroep start met een omschrijving, gevolgd door mogelijke maatregelen, in praktijk 
geïmplementeerde maatregelen, baten voor het MKB-bedrijf en schatting van gemiddelde kosten. Het 
betreft de investeringskosten en waar dat van toepassing is de (abonnements- of 
communicatie)kosten in het eerste jaar. Voor precieze uitwerking van de kostenberekening en de 
mate van onzekerheid hierin wordt verwezen naar Bijlage C2. 

(Elektrisch) fietsen 

Maatregelen op het gebied van (elektrische) fietsen dienen om werknemers in woon-werk en zakelijk 
verkeer vaker te laten fietsen.  

Mogelijke maatregelen op het gebied van fietsen zijn invoering van een fietsvergoeding, vergoeden 

van OV-fiets, deelname aan het programma Trappers, deelname aan het programma Rij2op5 (beide 
richten erop om fietsen bij werknemers te stimuleren), realisatie fietsparkeerplekken, 

fietsreparatieservice en realisatie douche- en kleedruimte (meer over deze maatregelen in Bijlage C2).  

In de praktijk zijn de volgende maatregelen geïmplementeerd: fietsplan, informeren, proeftraject met 
e-bikes, (elektrische) poolfiets, groene lening voor e-bikes, fiets van de zaak, aanpassing binnen 

verbouwing t.b.v. veilig stallen en een oplaadpunt voor e-bikes. Het fietsplan kwam het meeste voor 
(41%) en vergt voornamelijk voorbereiding (ongeveer 30 uur). Overige werkzaamheden kunnen 
kosteloos worden uitbesteed bij afname van fietsen bij een bepaalde fietsdealer. Verder werd frequent 

(18%) geïnformeerd en gestimuleerd tot fietsen. De benodigde actie hiervoor is geschat op een uur 
per maand gedurende een jaar. 

Baten van fietsmaatregelen voor de werkgever zijn onder meer verhoogde productiviteit van 
werknemers, beperkter verzuim van werknemers, bereikbaarheid van het bedrijf, reductie van 
parkeerkosten, lagere CO2 uitstoot en verbetering van aantrekkelijkheid als werkgever. 

Bij de in praktijk voorgekomen weging van geïmplementeerde fietsmaatregelen blijken de gemiddelde 
implementatiekosten ongeveer €1500 per bedrijf. Deze variëren van €160 bij een bedrijf met 25 
werknemers voor aanpassing van een verbouwingsplan t.b.v. veilig fietsen stallen tot €6000 bij een 

bedrijf met 250 werknemers voor de aanschaf van zes poolfietsen of fietsen van de zaak. 

Openbaar Vervoer 

Maatregelen op het gebied van openbaar vervoer moeten de werknemers overhalen van deze 
vervoerwijze gebruik te gaan maken. Dit is gericht op zowel het woon-werk als zakelijk verkeer. 

Mogelijke maatregelen zijn het verstrekken van een traject, NS- of OV (jaar)abonnement evenals het 
verstrekken van een OV-kilometervergoeding. In de praktijk werden een NS jaarabonnement, 
multimodale mobiliteitskaart, informeren/aanmoedigen en het opzetten van een nieuwe regeling 

toegepast. De laatste kwam het vaakste voor (44%) en kost naar verwachting 20 uur aan 
voorbereiding en uitwerking. 



Master Thesis Nina Zaalberg – Slim selecteren van bedrijven voor MKB-mobiliteitsadvies – september 2012 79 

Baten die hierdoor ontstaan voor de werkgever zijn onder andere benutting van reistijd als werktijd, 
kostenbesparingen (t.o.v. leaseautogebruik), keuzevrijheid van werknemers (bij een multimodale 

mobiliteitskaart) en besparing van parkeerkosten. Overige niet monetaire kosten zijn een lager 
reiscomfort, extra reistijd en reductie van flexibiliteit om tussenstops te maken. 

De implementatiekosten van in de praktijk geïmplementeerde maatregelen worden geschat op 

gemiddeld ongeveer €2600 per bedrijf. Deze variëren van €75 voor verstrekking van 3 multimodale 
mobiliteitskaarten bij een bedrijf met 25 werknemers tot €82500 voor verstrekking van 100 NS 

jaarkaarten bij een bedrijf met 250 werknemers (als extra kosten bovenop de verwachte bestaande 
reiskostenvergoeding). 

Het Nieuwe Werken 

Onder maatregelen op het gebied van Het Nieuwe Werken wordt verstaan het faciliteren van tijd- en 
plaats onafhankelijk werken waarbij wordt gestuurd op resultaat in plaats van aanwezigheid of 

werkwijze. Hiervoor zijn vooral afspraken tussen werkgever en werknemers belangrijk. 

In de praktijk gebrachte maatregelen zijn het informeren of stimuleren van Het Nieuwe Werken (67%), 

realisatie van thuiswerkplekken voor werknemers en de aanschaf van ICT voorzieningen. 

Baten die hierbij kunnen ontstaan voor de werkgever zijn aantrekkelijk werkgeverschap en besparing 
op werkplekkosten. Echter, dit kan leiden tot verminderd contact tussen de werknemers. 

De kosten van maatregelen op het gebied van Het Nieuwe Werken worden geraamd op gemiddeld 
€2100 per bedrijf. Deze variëren van €20 euro bij verstrekking van eenvoudige headsets aan 2 
werknemers bij een bedrijf met 25 werknemers tot €27500 voor realisatie van 50 thuiswerkplekken bij 

een bedrijf met 250 werknemers. 

(Lease)wagenpark 

Maatregelen in het (lease)wagenpark zijn enkel geschikt voor bedrijven die een of meerdere 
voertuigen (gaan) gebruiken. De maatregel richt zich zowel op zakelijk als woon-werkverkeer. 

Voorbeelden van maatregelen zijn het vergoeden van openbaar vervoer in aanvulling op de leaseauto 
en aanschaf van poolauto’s.  

Maatregelen die in de praktijk werden geïmplementeerd door MKB-bedrijven zijn vergroening van het 

wagenpark, realisatie van een oplaadpunt voor elektrische auto’s en een cursus nieuwe rijden. Een 
ruime meerderheid van de steekproef (87%) gaf aan het wagenpark te vergroenen. 

Baten voor de werkgever die door deze maatregel kunnen ontstaan zijn vermindering van lease- en 

brandstofkosten en besparing van parkeerkosten. Niet monetaire kosten zijn een verminderd 
reiscomfort en beperking van de keuzevrijheid voor werknemers. 

De kosten van maatregelen in het (lease)wagenpark worden geschat op gemiddeld ongeveer €2700 
per bedrijf. Deze variëren van €350 voor plaatsing en aanschaf van een eenvoudig oplaadpunt voor 
elektrische auto’s (MisterGreen electric lease, geen datum) bij een bedrijf met 25 werknemers tot 

€77.000 voor een cursus nieuwe rijden voor 100 bestelauto chauffeurs bij een bedrijf met 250 
werknemers. 

Carpoolen 

Maatregelen op het gebied van carpoolen zijn erop gericht werknemers samen met één voertuig te 

laten reizen in het woon-werkverkeer. Deze maatregel is vooral geschikt als werknemers buiten 
fietsafstand wonen en de OV verbinding slecht is. Mogelijke maatregelen zijn het opstellen van een 

carpoolplan, infomeren, reserveren van voorkeursplaatsen, aanschaf van een carpoolmatchsysteem 
of handmatig matches bepalen, verstrekken een aanvullende carpoolvergoeding of bieden van een 
thuiskomgarantie voor werknemers.  

Aangezien van carpoolmaatregelen niet bekend is welke in praktijk werden geïmplementeerd wordt 
uitgegaan van het carpoolplan dat naar schatting 1 werkdag vergt plus een uur voor het maken van 
carpoolmatches. 

Baten van carpoolen voor de werkgever zijn besparing van parkeerkosten, bereikbaarheid van de 
bedrijfslocatie en contact tussen carpoolende werknemers. Echter, carpoolen beperkt wel de 

hoeveelheid auto’s beschikbaar voor zakelijke ritten en gaat moeilijk samen met flexibel werken in 
plaats en tijd. 

De kosten van carpoolmaatregelen worden geraamd op gemiddeld €1900. 
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Verhuizen werknemers 

Maatregelen op het gebied van verhuizen zijn erop gericht werknemers al dan niet financieel te 

stimuleren dichter bij het werk te komen wonen. Dit kan worden gedaan door het verstrekken van een 
vergoeding of door aanmoedigen. Deze hoogte van de vergoeding kan de werkgever kiezen. Baten 
die hierbij kunnen ontstaan voor de werkgever zijn onder meer loyalere werknemers en minder CO2 

uitstoot.  

Deze maatregel vormde slechts 6% van de aanbevolen maatregelen en daarvan implementeerde 
17% de maatregel. Het is bovendien onbekend wat de gegeven invulling door werkgevers is. De 

kosten van deze maatregel worden daarom niet meegenomen. 

Parkeren 

Maatregelen op het gebied van parkeren zijn gericht op beperking en/of verspreiding van geparkeerde 
auto’s met als doel minder werknemers met de auto te laten komen. Parkeerplaatsen worden door 

werknemers als verworven recht beschouwd. De kosten variëren tussen de 0 en 2000 euro per plek. 
Mogelijke maatregelen op het gebied van parkeren zijn het opstellen van nieuw parkeerbeleid, 

invoering of verhoging van parkeertarieven of invoeren van parkeren op afstand. Het is niet bekend 
wat hiervan in de praktijk werd geïmplementeerd maar naar verwachting zijn werkgevers hierin zeer 
terughoudend vanwege (ontbrekend) draagvlak bij werknemers. 

Vanzelfsprekend kunnen werkgevers bij invoering van maatregelen op het gebied van parkeren 
besparen op parkeerplekkosten. 

De kosten worden gebaseerd op benodigde tijd voor het doen van onderzoek en maken van een plan 

en bedragen naar schatting €1900 per bedrijf. 

Informatie en communicatie 

Informatie en communicatie zijn nooit een op zichzelf staande maatregel maar ondersteuning van een 
andere maatregel. Het opstellen van een plan en de uitvoering hiervan wordt geschat op ongeveer 

€1600 per bedrijf (met gemiddelde grootte van 138 werknemers) voor het eerste jaar.  

Gedifferentieerde vergoedingen 

Bij gedifferentieerde vergoedingen worden de reiskostenvergoeding voor woon-werk en zakelijk 
verkeer gevarieerd naar vervoerwijze om de gewenste vervoerwijze te stimuleren. Invoering hiervan 

vergt een nieuwe regeling die moet worden opgesteld.  

Baten die kunnen ontstaan voor de werkgever zijn onder meer een vermindering van CO2 uitstoot van 
het bedrijf. 

In de praktijk bleek zowel uit de enquêtes van de evaluatie als enquêtes voor dit onderzoek dat deze 

maatregel niet werd geïmplementeerd. De kosten worden daarom alleen grof geraamd op €1900. 

Pendeldienst 

Een pendeldienst is collectief door de werkgever georganiseerd vervoer om werknemers van een 
verzamelpunt naar het werk te vervoeren. Dit kan worden ingevoerd bij slecht openbaar vervoer, 
beperkte of dure parkeerplekken of bij verhuizing van de bedrijfslocatie. Uit een casus blijkt dat een 
dergelijke dienst €70.000 per jaar kost inclusief eigen bijdrage van de werknemers. In praktijk is deze 
maatregelen volgens beide enquêtes niet door bedrijven doorgevoerd en wordt daarom ook niet 
meegenomen. 

Wervingsbeleid  

Maatregelen in het wervingsbeleid beperken zich tot het rekening houden met de 

reiskostenvergoeding voor toekomstige werknemers. Naast kostenbesparing zouden werknemers 
langer in dienst blijven en fitheid en productiviteit van werknemers positief beïnvloeden. 

Het is op basis van de enquêtes onbekend of deze maatregel in de praktijk is geïmplementeerd. 
Bovendien gaf slechts een van de 14 adviseurs aan deze maatregel aan te bevelen. De kosten 
worden daarom niet geschat. 

Overzicht implementatiekosten maatregelgroepen 

Gegeven de implementatiekosten van de besproken maatregelen kan een overzicht worden gemaakt 
van de implementatiekosten in het meest realistische scenario voor een bedrijf van gemiddelde 
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bedrijfsgrootte (138 werknemers) binnen de doelgroep, waarbij de kosten worden weergegeven per 
werknemer (zie Figuur 24). 

 

 

Figuur 24 Overzicht van verwachte kosten per maatregelgroep per werknemer voor een gemiddelde 
bedrijfsgrootte binnen de doelgroep MKB bedrijven 

In werkelijkheid kunnen de kosten zoals in bovenstaande figuur genoemd sterk variëren. Hierdoor 
ontstaan brede marges. Zo zijn de kosten afhankelijk van de kosten van interne uren, de 
organisatiestructuur en de ervaring met dergelijke wijzigingen. Soms kan bovendien niet worden 

afgeweken van de CAO waardoor de maatregel überhaupt niet mogelijk is. Bovenstaande zaken zijn 
niet rechtstreeks te vertalen in de marges. In de marges kan echter wel rekening worden gehouden 

met de te kiezen maatregel binnen een maatregelgroep en het aantal werknemers binnen het bedrijf. 
Dit is alleen gedaan voor de maatregelen waarvan daadwerkelijk bekend was dat zij werden 
geïmplementeerd. De maatregelgroep informatie en communicatie heeft echter geen marge omdat 

niet bekend is hoe de maatregelen binnen de maatregelgroep kunnen variëren. Er zijn twee figuren 
gemaakt met de marges. De eerste figuur geeft de marges van kosten per werknemer uitgaande van 

een bedrijf met gemiddelde grootte binnen de doelgroep, namelijk 138 werknemers. De tweede figuur 
geeft de kosten per bedrijf weer. Hier is de laagste waarde de goedkoopste maatregel voor een bedrijf 

van 25 werknemers. De hoogste waarde vertegenwoordigt steeds een bedrijf van 250 werknemers dat 
de duurste (en in praktijk voorgekomen) maatregel kiest. Daarnaast zijn is er een smallere range 
weergegeven van de kosten van de goedkoopste maatregel bij de gemiddelde bedrijfsgrootte en de 

kosten van de duurste maatregel bij een gemiddelde bedrijfsgrootte. 
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Figuur 25 Geschatte kosten per werknemer bij gemiddelde bedrijfsgrootte 
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Figuur 26 Geschatte kosten per maatregelgroep inclusief marges 

Uit bovenstaande figuren blijkt dat de kosten zeer uiteen kunnen lopen maar binnen het realistisch 
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bedrijfsgrootte, met een maximaal verschil van €9, relatief gezien is de duurste maatregel 79% 
duurder dan de goedkoopste maatregel).  

Voor het MKB-bedrijf geldt dat ze in feite altijd de keuze hebben om een ‘low budget’ maatregel te 
kiezen maar het ook zo duur kunnen maken als ze willen. 

Hoewel de kosten redelijk gelijk blijken te zijn, worden ze toch ingedeeld naar drie klassen. Later zal 

blijken dat zelfs dan de hoogte van de kosten niet kan worden verklaard met kenmerken van de 
bedrijfssituatie. Deze zijn namelijk heel variabel en niet eenduidig. In de klasse ‘midden’ komen de 
maatregelen die maximaal 10% van het gemiddelde afwijken. Daarbuiten komen ze in de klasse laag 

of hoog. Hierdoor komen vier maatregelgroepen in de klasse midden, twee in de klasse hoog en twee 
in de klasse laag. In onderstaande tabel wordt hiervan een overzicht gemaakt samen met 

opmerkingen van de adviseurs en opmerkingen vanuit de berekeningswijze. 

Tabel 15 Maatregelen, implementatiekosten en kostenniveau 

Type maatregel Implementatiekosten  

Verwachte kosten bij gemiddelde 
bedrijfsgrootte (138 werknemers) 

Opmerkingen (cursief is 
opmerking adviseur) 

Kostenniveau 

(E)fietsen 

 € 11  

Kostenbesparend. 

Kosten bestaan voornamelijk uit 
interne uren. 

Laag 

Openbaar Vervoer 

 € 19  

Kostenbesparend bij 

aanwezigheid parkeerproblemen.  

Kosten bestaan voornamelijk uit 

interne uren. 

Hoog 

Het Nieuwe Werken 

 € 15  

Duur bij ICT oplossingen. 

Kosten bestaan gedeeltelijk uit 

interne uren. 

Midden 

(Lease)wagenpark 

 € 20  

Kostenbesparend. 

Kosten bestaan gedeeltelijk uit 

interne uren. Een cursus nieuwe 

rijden heeft een terugverdientijd 
van naar schatting 2 tot 4 jaar 

(hetnieuwerijden.nl, geen datum), 

dit is niet meegenomen in de 
berekening. 

Hoog 

Carpoolen 
 € 14  

Kosten bestaan voornamelijk uit 

interne uren. 
Midden 

Parkeren 

 € 14  

Kostenbesparend bij 
aanwezigheid parkeerproblemen.  

Kosten bestaan enkel uit interne 
uren. 

Midden 

Informatie en  

Communicatie  € 12  

Kosten bestaan enkel uit interne 
uren. 

Laag 

Gedifferentieerde 

Vergoedingen 

Te weinig geadviseerd en in de 

praktijk niet geïmplementeerd 
 Midden 

Verhuizen  

Werknemers 

Onbekend hoe de maatregel in 

praktijk werd geïmplementeerd 
- Onbekend 

Wervingsbeleid 
Onbekend of en hoe de maatregel 

in praktijk werd geïmplementeerd 
Kostenbesparend Onbekend 

Slim Reizen 
Te weinig geadviseerd en te 

algemeen van aard 
 Onbekend 

Slim Werken 
Te weinig geadviseerd en te 

algemeen van aard 
 Onbekend 

Pendeldienst 
Te weinig geadviseerd en in de 

praktijk niet geïmplementeerd 
 Onbekend  
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Conclusies implementatiekosten 

Het blijkt dat de verschillende maatregelen binnen de maatregelgroepen in ongelijke mate voorkomen. 
De kosten zijn geschat door gebruik te maken van de verhouding waarin deze in de praktijk werden 
geïmplementeerd. Een deel van de maatregelgroepen kon niet worden ingedeeld in een 
kostencategorie (laag, midden, hoog) omdat onbekend is hoe hieraan in praktijk invulling is gegeven. 
In de overzichtstabel is uiteengezet hoe de verschillende kenmerken van bedrijf, werknemers en 
omgeving leiden tot bepaalde maatregelen en in welke categorie deze maatregelen vallen. 

Tabel 16 Overzicht kenmerken bedrijf, werknemers en omgeving en implementatiekosten van geadviseerde 
maatregelen (*=gebaseerd op rapporten mobiliteitsadvies aan MKB-bedrijven, # gebaseerd op enquêtes MKB-
bedrijven, ~ gebaseerd op interviews mobiliteitsadviseurs) 

KENMERK GEADVISEERDE MAATREGELEN 
IMPLEMENTATIEKOSTEN 
MKB-BEDRIJF 

BEDRIJF 

Waarden/interesses bedrijf 

Bij belang winstgevendheid en vakmanschap # 

maatregelen op gebied van (e)fietsen (respectievelijk 
35% en 33%)  

Laag 

Bij belang goed werkgeverschap # 

maatregelen op gebied van Het Nieuwe Werken 
(33%).  

Midden 

Bij interesse voor een bepaalde maatregel (1/11~) 

(bijvoorbeeld laadpunt elektrische fietsen of cursus 
nieuwe rijden) wordt dit ook aanbevolen door de 
adviseur  

Variabel 

Sector 

Maakindustrie/bouw/vervoer (5/11~, *). 

Wisselende aanbevolen maatregelen (veel/weinig 
fietsen, veel/weinig openbaar vervoer, veel/weinig 
nieuwe werken) en daardoor wisselende 
implementatiekosten  

Variabel 

‘Kantoor’ 

Maatregelen met op gebied van (e)fietsen (31%) * 
1/13~  

Maatregelen met op gebied van Het Nieuwe Werken 
(22%) * 1/13~ 

Maatregelen op het gebied van openbaar vervoer 
(21%) * 2/13~ 

Variabel 

Aanwezigheid van  

een leasewagenpark 

Aanwezig 5/13~ 

Vergroening van het wagenpark en overige 
maatregelen op het gebied van het wagenpark  

Hoog 

Huidig budget voor mobiliteit 

Huidig budget voor mobiliteit is hoog 1/13~ 

Gemakkelijk diverse maatregelen die sturen op 
gewenst gedrag mogelijk  

Variabel 

Huidig budget voor mobiliteit is laag 1/13~ 

Moeilijk maatregelen te vinden waarvoor budget is  
Variabel 

Aantal werknemers 

Bedrijven met 25-100 werknemers* 

vooral fietsen (25-26%), openbaar vervoer (24%) en 
Het Nieuwe Werken (22%)  

Variabel 

Bedrijven met 100-250 werknemers* 

vooral Het Nieuwe Werken (30%) en fietsen (20%). In 
mindere mate openbaar vervoer en carpoolen (elk 
15%)  

Variabel 

Situatie waarin bedrijf zich 
bevindt 

Maatregelen worden gekozen afhankelijk van de 
situatie waarin het bedrijf zit, bijvoorbeeld een 
geplande verhuizing, krimp of uitbreiding (1/13~) 

Variabel 
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WERKNEMERS 

Woon-werkafstand 

werknemers 

Bij een gemiddelde afstand tot 30 km * (2/13~) 

vooral fietsen (tot 40%)  
Laag 

Hoe kleiner de gemiddelde afstand hoe meer 
carpoolen wordt aanbevolen (oplopend van 0% naar 
15%) * 

Midden 

Bij een gemiddelde afstand vanaf 30 km *  

vooral Het Nieuwe Werken (tot 29%)  
Midden 

OMGEVING 

Afstand tot hoofdweg 

Bij een afstand tot 4 km * 

vooral fietsen (24%), openbaar vervoer (22%) en Het 
Nieuwe Werken elk (22%), relatief vaak 
(lease)wagenpark (11%)  

Variabel 

Bij een afstand vanaf 4 km * 

zeer veel fietsen (40%), verder OV (20%), relatief 
weinig Het Nieuwe Werken (10%) en geen 
aanbevelingen tot wijzigingen in (lease)wagenpark 

Variabel 

Afstand tot intercity station 

Tot 5 km * 

veel openbaar vervoer (25%), fietsen (24%) en Het 
Nieuwe Werken (22%) 

Variabel 

Vanaf 5 km * 

vooral fietsen (31%), in mindere mate openbaar 
vervoer (18%), Het Nieuwe Werken (18%) en 
carpoolen (13%) 

Variabel 

Stedelijkheid 

Alle maten van stedelijkheid frequent, Het Nieuwe 
Werken, fietsen en openbaar vervoer 

Variabel 

In landelijk gebied * 

meer carpoolen aanbevolen (15-17%) dan in hoog 
stedelijk gebied  

Variabel 

Parkeerrestricties  
Bij bedrijven zonder parkeerrestricties * 

carpoolen vaker (7%) aanbevolen  
Variabel 
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10 Acquisitiekosten mobiliteitsadviseurs 
In dit hoofdstuk worden de acquisitiekosten voor mobiliteitsadviseurs geschat aan de hand van 
kenmerken van bedrijf, omgeving en adviseur (gezamenlijk de bedrijfssituatie genoemd). De 
kostenindeling gebeurt op basis van de genoemde kenmerken van de bedrijfssituatie voor een 
steekproef van bedrijven die het advies afnamen en weigerden, en op basis van uitspraken van de 
mobiliteitsadviseurs. 

Om de acquisitiekosten aan de hand van kenmerken van MKB-bedrijf, werknemers en omgeving te 
bepalen zijn eerst de gehanteerde acquisitiemethoden en bijbehorende kosten beschouwd (§10.1). Dit 

leidt tot de gemiddelde wervingskosten per geadviseerd bedrijf. Gegeven de beschikbare en 
verzamelde data was het namelijk niet mogelijk om rechtsreeks kenmerken van de bedrijfssituatie aan 

acquisitiekosten te koppelen. Deze kosten zijn vervolgens ingedeeld naar het hoogste mogelijke 
detailniveau van ‘onder gemiddelde acquisitiekosten’ en ‘boven gemiddelde acquisitiekosten’. Per 
kostenniveau wordt in paragraaf 10.2 weergegeven welke kenmerken van de bedrijfssituatie hierin 

passen. Om aan de acquisitie meer context te geven worden in de laatste twee paragrafen ook 
redenen voor afnemen en weigeren van mobiliteitsadvies besproken (§10.3) evenals beschikbare 

kenmerken van bedrijven die wel mobiliteitadvies afnamen (§10.4). Het hoofdstuk sluit af met de 
conclusies op gebied van acquisitiekosten. 

10.1 Kosten en effectiviteit acquisitiemethoden 
De adviseurs gebruiken verschillende methoden voor acquisitie van bedrijven (zie Figuur 27). Alle 

adviseurs die voor dit onderzoek of voor de evaluatie zijn geïnterviewd gebruikten ten minste twee 
methoden om de MKB-bedrijven te werven. In aflopende slaagkans (gebaseerd op interviews en 
nader toegelicht in Bijlage D1) worden genoemde methoden met de bijbehorende kosten besproken. 

De kosten zijn schattingen op basis van prijzen van producten, diensten en verwachte interne uren. 
Deze schattingen zijn aangescherpt op basis van een gesprek met een Goudappel 

mobiliteitsadviseur.  

De gemiddelde kosten per geadviseerd bedrijf worden geschat op €241. Dit bedrag is een gemiddelde 
van alle soorten van werving, gewogen naar hoe frequent ze zijn toegepast. De methoden van 

werving worden verondersteld in de volgende samenstelling voor te komen: 

 

 

Figuur 27 Geschatte verdeling van wervingsmethoden op basis van interviews (Voor een toelichting op de 
percentages wordt verwezen naar Bijlage D1) 

doorverwijzing door 
gemeente 

6% 

op aanbeveling 
3% 

werving binnen eigen 
netwerk, 

duurzaamheidskringen 
4% 

werving binnen eigen 
netwerk, 

face-to-face gesprek 
met klant 

6% 

werving binnen eigen 
netwerk, 

klant bellen 
6% 

koude acquisitie 
55% 

werving via 
koepelorganisaties 

20% 
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Werving op aanbevelen gemeente 

In de eerste methode is het MKB-bedrijf doorverwezen door een gemeente. Dit vond plaats bij 
bedrijven die naar een andere of binnen een gemeente wilden verhuizen. Bij contact met de gemeente 
heeft deze de bedrijven gewezen op het bestaan MKB mobiliteitsvouchers en mobiliteitsadviezen die 
kunnen helpen bij een locatie of het bedrijf vast voorbereidt op de nieuwe situatie. De enige 
inspanning die de adviseur hiervoor moet verrichten is de potentiële klant positief ontvangen. Deze 
heeft immers al besloten het advies af te nemen maar bij een slecht gesprek kan het nog wel naar een 
concurrerende adviseur gaan. De (symbolische) kosten hiervan voor de mobiliteitsadviseur worden 
geschat op €7 per bedrijf. Deze methode is volgens de interviews bij drie geadviseerde MKB-bedrijven 
gebruikt terwijl er naar schatting 400 adviezen zijn uitgebracht door (de bureaus van) de 
geïnterviewde adviseurs.  

Werving binnen netwerk 

Werven binnen het eigen netwerk blijkt succesvol. Vooral werving die binnen zogenoemde 
duurzaamheidskringen

28
 plaatsvond had voor bedrijven binnen de doelgroep een slaagkans van 

vrijwel 100%. De adviseur moet hiervoor het mobiliteitsadvies aankaarten tijdens een bezoek aan 
deze klanten. Uit de interviews blijkt dat slechts een van de acht adviseurs

29
 deze methode gebruikte 

(voor maximaal 25 adviezen
30

). Voor deze methode worden de kosten per geadviseerd bedrijf geschat 
op €24, uitgaande van een slaagkans van 90%. Het noemen bij klanten wordt geschat een lagere 
slaagkans (65%) te hebben en kost daardoor ongeveer €33 per geadviseerd bedrijf (2 van de 8 
adviseurs, werkzaam bij een bureau dat al MKB-bedrijven als klant heeft, noemde dit). De derde 
methode van werving binnen het netwerk is het bellen van eigen klanten (ook hier gaat het om 
dezelfde twee van de acht adviseurs). De kosten hiervan per geadviseerd bedrijf uitgaande van een 
slaagkans van 60% bedragen €36. Overigens noemden adviseurs in de evaluatie niet dat zij bedrijven 
binnen het eigen netwerk hebben benaderd. Gezien de scope van die interviews is het onzeker of 
deze adviseurs dit daadwerkelijk niet deden of alleen niet noemden. Daarom zijn deze interviews niet 
meegenomen. 

Werving op aanbeveling geadviseerde bedrijven 

De derde soort werving is op recommandatie. Als eenmaal mobiliteitsadviezen zijn uitgebracht kunnen 
nieuwe bedrijven worden geworven op aanbeveling van reeds geadviseerde bedrijven (2/8 adviseurs 
gaf aan dit te gebruiken). Hiervoor moet de adviseur een geadviseerd bedrijf vragen hem aan te 
bevelen bij collega MKB-bedrijven. De kosten worden geschat op €22 per geadviseerd bedrijf (met 
een aangenomen slaagkans van 40%).  

Werving via koude contacten 

Een methode geheel buiten het (indirecte) netwerk van de adviseur is zogenaamde ‘koude acquisitie’. 
Vrijwel alle adviseurs (12/13) maakten hiervan gebruik. Zij schakelden externe partijen in om te bellen. 
Hiervoor werden bellijsten samengesteld met behulp van gegevens van de Kamer van Koophandel of 
via een mobiliteitsmakelaar, bijvoorbeeld BRAMM. Het succes hiervan wisselt. Van 10 adviseurs was 
de slaagkans via koude acquisitie van deze methode bekend. Deze was bij de helft tussen de 0 en 5% 
en bij de andere helft tussen de 10 en 45%. De slaagkans kan onder andere worden verklaard door 
de persoon die de bedrijven belt en de manier van aanspreken. Zo liet een van de adviseurs bellen 
door een zzp’er die iets van de materie af weet en behaalde een slaagkans van 45%.  

De kosten van deze vorm van acquisitie worden geschat op ongeveer €250 euro per geadviseerd 
bedrijf maar zijn in werkelijkheid onder meer afhankelijk van de precieze manier van benaderen, 
overtuigingskracht van de bellende persoon en interesse bij de contactpersoon van het MKB-bedrijf. 
Ook werving via koepelorganisaties is ‘relatief koud’. Hier worden kosten geschat op €255 per 
geadviseerd bedrijf. Het verschil met volledig koude acquisitie wordt verklaard doordat minder 
bedrijven werden benaderd waardoor investeringskosten de kosten per bedrijf verhogen.  

                                                      
28

 Hierin komen ondernemers bij elkaar om ideeën en ervaringen uit te wisselen op het gebied van duurzaamheid, 
Stichting Stimular, 2011. 
29

 Overigens is dit naar verwachting ook de enige geïnterviewde adviseur die in een duurzaamheidskring zit 
30

 Het betreft 37 adviezen uitgebracht door Stichting Stimular, waarvan maximal 2/3e op deze manier werd 
geworven. 
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Wanneer de kosten per methode worden gewogen naar de mate waarin dit voorkomt ontstaat een 
bedrag van €196 per geadviseerd bedrijf (meer informatie over de wijze van berekening staat in 

Bijlage D). 

Vaste acquisitiekosten 

Er werden ook acquisitiemethoden
31

 gebruikt die volgens de adviseurs tot weinig succes leidden maar 
die waarschijnlijk zinvol waren voor verwerven van naamsbekendheid bij MKB-bedrijven. Uit de 
evaluatie mobiliteitsvouchers (MuConsult, 2011a) blijkt namelijk dat bedrijven die al eens van het 
programma hebben gehoord eerder een advies afnemen. MKB-bedrijven stappen volgens alle 
geïnterviewde adviseurs namelijk niet volledig op eigen initiatief naar de adviseurs. De adviseurs 
ondernamen onder meer de volgende activiteiten: aanwezigheid op beurzen (€650 per beurs), 
versturen van nieuwsbrieven (€260 euro per batch), plaatsen van advertenties in landelijke dagbladen 
(€2260 per stuk) en bijeenkomsten met bedrijvenverenigingen (€520 per keer). Ook in een LinkedIn 
discussie voor de evaluatie gaven adviseurs aan dat zij benodigde initiële inspanningen en 
investeringen zodanig hoog vinden dat zij pleitten voor programmaverlenging van een jaar of meer om 
de vouchers nog enigszins rendabel te maken (MuConsult, 2011b). Andere voorbeelden van initiële 
kosten zijn: 

- Opzetten gespreksscenario
32

: €520 

- Vermelden op eigen website: €560 

- Realiseren speciale website: €1520 

- Advertentie in vakblad van bepaalde branche €760 of vakblad HR €1660 

De gemiddelde kosten van het verwerven van bekendheid met de voucher wordt geschat op €39 per 
geadviseerd bedrijf. Daarbij is aangenomen dat gemiddeld 300 MKB-bedrijven worden benaderd en 

wordt een mate waarin de activiteiten voorkomen verondersteld zoals beschreven in Bijlage D. 

Gemiddelde kosten 

Wanneer de kosten van werving volgens algemene (initiële) activiteiten en gerichte benadering 
worden opgeteld is het gemiddelde bedrag per geadviseerd bedrijf €235. Er wordt aangenomen dat 
deze kosten gelden voor alle gemaakte mobiliteitsadviezen (tot oktober 2011 zijn dat 405 stuks). 

In de praktijk zijn echter ook contracten gesloten om acquisitie volledig aan een externe partij uit te 
besteden. De kosten hiervan zijn gemiddeld (gewogen over twee contracten) €274 euro. Er is 
aangenomen dat deze contracten betrekking hebben op 79 mobiliteitsadviezen (MuConsult, 2011b).  

De gemiddelde acquisitiekosten zijn daardoor (bij genoemde weging van kosten op basis van 
activiteiten en kosten op basis van contracten) €241 per geadviseerd bedrijf. Een overzicht van de 
bovenstaande getallen staat in Tabel 17. 

Tabel 17 Overzicht gemiddelde acquisitiekosten 

Methode Gemiddeld bedrag 
Weging  

(op basis van aantal adviezen) 

Geschatte acquisitiekosten op basis van activiteiten €235 405 

-indirecte wervingskosten per geadviseerd bedrijf €39 N.v.t. 

-benaderingskosten per geadviseerd bedrijf €196 N.v.t. 

Geschatte acquisitiekosten op basis van contracten €274 79 

Geschatte acquisitiekosten €241  

10.2 Acquisitiekosten naar kenmerken 
In deze paragraaf wordt per kenmerk van de bedrijfssituatie beschreven of deze positief of negatief 
bijdraagt aan de kans op afnemen van mobiliteitadvies en daardoor de hoogte van de 
acquisitiekosten. Als alle kenmerken samen werden beschouwd met behulp van logistische 

                                                      
31

 Bij berekening van deze kosten is uitgegaan van de volgende uurtarieven: 
-medior mobiliteits adviseur: €130 
-HR adviseur medior/senior: €80, allesomvattend tarief voor de werkgever 
-ICT werknemer: €70 
32

 Hierin maakt de adviseur een scenario van dingen die hij wil noemen in het eerste of tweede gesprek met een 
benaderd MKB-bedrijf 
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regressie
33

 bleek geen enkel kenmerk een significante invloed op de deelname te hebben (zie Bijlage 
D2). 

In de gebruikte methode is de groep die mobiliteitsadvies afnam vergeleken met de groep die geen 
mobiliteitsadvies afnam. Met een selectie van de juiste kenmerken wordt de kans op mobiliteitsadvies 
gemaximaliseerd en onnodige inspanningen door benaderen van bedrijven die geen interesse 
hebben, geminimaliseerd. Een deel van de acquisitiekosten kan worden terugverdiend door het MKB-
bedrijf op een later moment een extra dienst of product aan te bieden. Daarmee kunnen de 
acquisitiekosten in feite worden verdeeld over meerdere opdrachten. Dit wordt ook beschouwd in de 
paragraaf met kenmerken van de adviseur. 

De genoemde verbanden in onderstaande tekst zijn niet significant tenzij anders wordt aangegeven. 
De reden hiervoor is dat de beweringen zijn gebaseerd op subjectieve uitspraken van 14 adviseurs 
(acht eigen interviews en zes interviews uit de evaluatie) en een enquête met respons van 39 MKB-
bedrijven waardoor hooguit eenvoudige kruistabellen gemaakt konden worden (zie Bijlage D). 

Daarentegen konden uitspraken uit de steekproef van benaderde bedrijven (maximaal 209 bedrijven) 
wel worden getoetst maar waren verschillen tussen de groep met en zonder mobiliteitsadvies niet 
significant. De uitspraken in onderstaande tekst zijn daarom van indicatieve aard maar worden 
meestal wel door meerdere bronnen bevestigd. Voor nadere toelichting van onderstaande beweringen 
wordt verwezen naar Bijlage D. 

Kenmerken bedrijven 

Hier worden de kenmerken van bedrijven besproken die een verband hebben met het al dan niet 
afnemen van een mobiliteitsadvies.  

Uit de interviews (6/8) blijkt dat bedrijven die interesse hebben in duurzaamheid, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen of goed werkgeverschap vaker een mobiliteitsadvies afnemen dan collega 
MKB-bedrijven die deze interesses niet (of in mindere mate) toonden. Dit wordt bevestigd door zowel 
de enquêtes als de interviews waarin als redenen voor afnemen van het advies duurzaamheid, goed 
werkgeverschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen en kostenbesparingen werd gegeven. 
Ook uit de literatuurstudie (zie hoofdstuk 2) bleek dat soortgelijke beweringen werden gedaan. 
Wanneer bedrijven duurzaamheid noemen is er een directe relatie met kostenbesparing zo beweert 
een adviseur. Dit blijkt ook uit de interesse vanwege de CO2 prestatieladder (voor een nadere 
toelichting hierop, zie Begrippenlijst p. 231), waardoor bedrijven extra punten bij aanbestedingen 
kunnen verdienen. Een vijfde van de geënquêteerde bedrijven wil het advies inzetten voor 
duurzaamheidsrapportage. 
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 Bij logistische regressie wordt met meerdere onafhankelijke (bijv. stedelijkheid of afstand tot de hoofdweg) 
variabelen tegelijk de deelname (wel of geen mobiliteitsadvies) verklaard. 
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Figuur 28 Redenen om mobiliteitsadvies af te nemen (bron: enquêtes geadviseerde MKB-bedrijven) 

Zowel uit de interviews (3/8) als de enquêtes (zie Bijlage D) blijkt dat een mobiliteitsprobleem de kans 
op deelname vergroot. Voorbeelden hiervan zijn parkeerproblemen of slechte bereikbaarheid van de 
locatie (Tabel 18).  

Tabel 18 Problemen aanwezig (of verwacht) versus problemen als reden mobiliteitsadvies (bron enquêtes MKB-
bedrijven) 

Probleem  
Deel bedrijven met probleem 

voorafgaand aan advies  

Deel bedrijven met probleem 

genoemd als reden advies 

Parkeren voor werknemers 33% 
8% 

Parkeren voor klanten/leveranciers 10% 

Bereikbaarheid werknemers 13% 
8% 

Bereikbaarheid voor klanten en/of leveranciers 5% 

 

De enquête laat echter ook zien dat naast de aanwezigheid van een mobiliteitsprobleem, bedrijven 
ook andere redenen noemen om het mobiliteitsadvies af te nemen. Volgens de mobiliteitsadviseurs 
(resp. 3/8 en 1/8) vergroot ook de aanwezigheid van een leasewagenpark en de functie van de 
contactpersoon (bijv. een controller

34
) bij het MKB-bedrijf de kans op mobiliteitsadvies. Opnieuw zijn 

dit kenmerken in relatie tot kostenbesparing omdat in een leasewagenpark veel kosten kunnen 
worden bespaard en ook een controller interesse heeft in kostenbesparingen. De functie of interesses 
van de contactpersoon kan de kans op mobiliteitsadvies echter ook verkleinen. In een interview werd 
als voorbeeld genoemd dat een wagenparkbeheerder minder geneigd is om een advies af te nemen. 
De mobiliteitsadviseurs noemden verder een geplande verhuizing (2/8) en het bekend zijn met het 
benaderde MKB-bedrijf (3/8) als kenmerken ten gunste van een mobiliteitsadvies. Verhuizing van het 
MKB-bedrijf kwam ook in de enquêtes terug als motivatie voor deelname (zie Figuur 28). 
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 Een controller is een financieel-economisch expert. 
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Uit de steekproef met benaderde bedrijven blijkt verder dat de kans op afname van mobiliteitsadvies 
hoger is in de sectoren advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening; 
financiële instellingen; groot- en detailhandel (zie Figuur 29).  

 

 

Figuur 29 Afname mobiliteitsadvies en sector (n=112) 

Kenmerken werknemers 

Naast dat kenmerken van een bedrijf de afname kans van mobiliteitsadvies vergroten, spelen 
kenmerken van werknemers een rol. Een kenmerk dat de kans op afname van een mobiliteitsadvies 
lijkt te vergroten, is een grotere gemiddelde reisafstand van werknemers tot het bedrijf. Zo blijkt deze 
in de geadviseerde groep bedrijven groter dan het landelijk gemiddelde. Ook een van de adviseurs 
noemt dat dit van invloed is. Een verklaring hiervoor kan zijn dat bij deze bedrijven 
reiskostenvergoedingen de kosten van het bedrijf in sterke mate beïnvloeden. Overige 
werknemerkenmerken zijn genoemd in de paragraaf 10.4.  

Kenmerken omgeving 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de kenmerken van de omgeving die een rol spelen in de afname 
van mobiliteitsadvies. 

In de interviews (2/8) werd genoemd dat bedrijven gevestigd in stedelijk gebied waar alternatieven 
beschikbaar zijn voor het huidige verplaatsingsgedrag ontvankelijker zijn voor een mobiliteitsadvies. 
De steekproef met benaderde bedrijven laat het tegenovergestelde zien: bedrijven die een 
mobiliteitadvies afnamen waren gemiddeld verder van het dichtstbijzijnde station en de snelweg 
gevestigd, zie Figuur 30 (niet significant volgens t-toets). Een mogelijke verklaring voor het feit dat 
geadviseerde bedrijven verder van het station af liggen, is dat bedrijven nabij stations het gebruik van 
de trein al stimuleren, omdat zij dit zien als een vanzelfsprekend alternatief voor de auto. Daardoor 
hebben zij mogelijk ook minder belang bij het mobiliteitsadvies. 
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Figuur 30 Afstand tot snelweg en stations en interesse voor mobiliteitsadvies [km] 

Kenmerken adviseur 

In aanvulling op het conceptueel model met kenmerken van de bedrijfssituatie Figuur 4 (op p.38) 
bleken kenmerken van de adviseur van invloed op acquisitiekosten.  

Ten eerste beweert een adviseur dat het belangrijk is dat de adviseur de taal van het MKB spreekt. 
Ten tweede kunnen sommige adviseurs een deel van de acquisitiekosten verdelen over meerdere 
opdrachten, omdat zij een vervolgvraag van het MKB-bedrijf ontvingen. Zo kregen de twee adviseurs, 
werkzaam bij bureaus die een CO2 voetafdruk kunnen uitrekenen, extra werk en verwachten alle vier 
de bureaus die producten aanbieden (zoals lease- en OV-contracten) of nu al MKB-bedrijven als klant 
hebben, vaker extra omzet dan bureaus zonder deze producten of klanten. 

Kenmerken die kans op mobiliteitadvies niet verklaren 

Er zijn kenmerken van bedrijf en omgeving die geen significante noch indicatieve verschillen 
vertoonden tussen de bedrijven die wel en geen mobiliteitsadvies afnamen. Deze verschillen zijn wel 
onderzocht binnen de steekproef van benaderde bedrijven. Het betreft: 

Tabel 19 Kenmerken die acquisitiekosten niet konden verklaren 

Kenmerken waarvoor toets niet mogelijk was 
vanwege verwachte aantallen in de cellen 

Toets uitgevoerd maar niet significant, noch 
indicatief 

- Sector 

- Parkeerrestricties 

- Stedelijkheid 

- Afstand tot stations in klassen 

- Afstand tot stations ratio variabele 

- Afstand tot hoofdweg in klassen 

- Afstand tot hoofdweg ratio variabele  

- Aantal werknemers 

 

Voor nadere beschrijving van deze data en de uitgevoerde toetsen wordt verwezen naar Bijlage D. 
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10.3 Redenen voor afnemen mobiliteitsadvies 
Dit is de eerste van de twee paragrafen die meer context geeft aan de beweringen over 
acquisitiekosten. Om meer inzicht te geven in bedrijven die wel en geen interesse hebben in het 
mobiliteitsadvies worden hier redenen besproken voor afnemen of weigeren van het advies. Dit zegt 
weliswaar niet direct iets over de kosten bij benaderen maar bevestigd wel het patroon dat is 
geschetst in de voorgaande paragraaf. In de volgende paragraaf worden kenmerken vergeleken van 
bedrijven die daadwerkelijk een mobiliteitsadvies afnamen en overige bedrijven in Nederland. 

Zoals eerder genoemd hebben veel bedrijven het mobiliteitsadvies afgenomen om te weten te komen 
hoe zij kosten kunnen besparen. Geïnterviewde adviseurs gaven aan dat MKB-bedrijven deze reden 
vaak opgeven. Andere veel genoemde redenen zijn duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, goed werkgeverschap of werknemertevredenheid, en aanwezige mobiliteitsproblemen. 
Andersom geldt dat bedrijven het mobiliteitsadvies niet af willen nemen omdat zij andere prioriteiten 
hebben zoals de dagelijkse werkzaamheden. De contactpersoon heeft dan geen tijd beschikbaar. Tot 
slot noemen bedrijven dat zij geen problemen ervaren op het gebied van mobiliteit omdat zij alles al 
goed geregeld hebben en daarom geen mobiliteitsadvies nodig hebben. Deze beweringen zijn samen 
met de mate waarin zij voorkomen in Tabel 20 opgesomd. De beweringen uit de interviews komen 
veelal overeen met de antwoorden uit de enquêtes. Alleen de reden ‘opdoen van nieuwe ideeën’ werd 
niet door de adviseurs genoemd en vormde wel een belangrijke reden volgens de bedrijven. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat de adviseurs dit vanzelfsprekend vonden en daarom niet expliciet 
noemden. 

Tabel 20 Overzicht redenen wel en geen mobiliteitsadvies 

Redenen wel advies Interviews Enquêtes 

Kostenbesparing 8/13 13% 

Duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen 6/13 38% / 51% 

Goed werkgeverschap/werknemertevredenheid 4/13 18% 

Mobiliteitsproblemen 5/13 16% 

Nieuwe ideeën opdoen 0/14 51% 

Verhuizing geweest of gepland - 15% 

Redenen geen advies Interviews 

Andere prioriteiten 5/13 

Geen probleem op gebied mobiliteit ervaren 2/13 

 

De in deze paragraaf genoemde redenen kunnen niet altijd worden bepaald voordat een bedrijf wordt 
benaderd maar er zijn wel een aantal manieren om dit zo goed als mogelijk te weten te komen. Zo 
kunnen kostenbesparingen blijken uit financiële cijfers van het bedrijf die opvraagbaar zijn bij de 
Kamer van Koophandel. Interesse voor duurzaamheid kan blijken door deelname aan de CO2 
prestatieladder of van de website. Goed werkgeverschap en werknemertevredenheid kunnen 
eveneens uit de website worden opgemaakt. Mobiliteitsproblemen kunnen worden opgespoord door 
veldwerk te doen nabij de bedrijfslocatie, via berichten in de pers of door na te gaan of het bedrijf in 
een congestierijk gebied ligt. Het opdoen van nieuwe ideeën kan niet vooraf worden bepaald, al zal 
een startend bedrijf meer willen weten dan een bedrijf dat al jaren bestaat. Een (geplande) verhuizing 
zou op de website van het bedrijf vermeld kunnen staan. Tot slot kunnen andere prioriteiten worden 
afgeleid uit het moment van benaderen. Bijvoorbeeld het seizoen waarin het meeste werk is (bijv. 
toeristisch seizoen of jaarafsluiting).  

10.4 Kenmerken bedrijven met mobiliteitsadvies 
Om meer context aan de beweringen over kosten te geven, worden in deze paragraaf kenmerken van 

geadviseerde MKB bedrijven beschreven en vergeleken met andere bedrijven in Nederland. Het 
betreft de kenmerken die enkel bekend zijn van geadviseerde bedrijven en niet van benaderde 

bedrijven die geen advies afnamen. De kenmerken zijn afkomstig van de geadviseerde en 
geënquêteerde bedrijven van de Achmea steekproef en van een tweede adviesbureau, namelijk 
Decisio. De data van het tweede bureau zijn ingezet omdat de bedrijven samen een groter deel van 

de uitgebrachte adviezen representeren. De beweringen zijn gedaan op basis van een van deze 
steekproeven. Daarom is per bewering de omvang van de gebruikte steekproef aangegeven. Voor alle 

beweringen geldt echter dat deze zijn gebaseerd op een gelegenheidssteekproef van maximaal 207 
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bedrijven. Het gemiddeld aantal werknemers van geadviseerde MKB-bedrijven bedraagt voor beide 
steekproeven samen 81 met een standaarddeviatie van 50. In de steekproef van Decisio zaten 

gemiddeld grotere bedrijven (88 tegenover 70) dan in die van Achmea.  

Kenmerken bedrijven 

De drie sectoren waarin de meeste adviezen zijn gegeven vertegenwoordigen samen 60% van de 

geadviseerde bedrijven. De sectoren in de top 3 bevatten zowel voor de steekproef van Achmea als 
die van Decisio: advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijk dienstverlening; industrie; 

groot- en detailhandel. Deze vertegenwoordigen ieder ongeveer 20% (n=207). Naar verwachting 
hebben deze bedrijven dan ook bovengemiddelde interesse voor mobiliteitsadvies.  

Kenmerken werknemers 

Hier zijn de kenmerken van werknemers vergelijken met landelijke gemiddelde waarden
35

. 

De gemiddelde woon-werk reisafstanden van werknemers is gemiddeld 30 kilometer volgens de 83 

rapporten met mobiliteitsadvies. Dit is 12 km meer dan de gemiddelde afstand van een verplaatsing 
met woonwerk motief volgens het Onderzoek Verplaatsingsgedrag in Nederland (Centraal Bureau 

voor de Statistiek, 2011). Een mogelijke verklaring is dat geadviseerde bedrijven relatief hoge kosten 
voor vergoeding van woon-werkverkeer ervaren en daarom willen weten hoe zij dit kunnen reduceren. 

Op basis van de enquêtes zijn ook gegevens bekend over leeftijd, opleidingsniveau en geslacht van 

de werknemers. Werknemers uit de steekproef blijken relatief jong, relatief gelijk aan het landelijk 
gemiddelde opgeleid en bevatten gemiddeld meer mannelijke werknemers (zie Figuur 31, Figuur 32 
en Figuur 33). 

 

 

Figuur 31 Leeftijd werknemers steekproef enquêtes (n=39; n=7393) 

 

Figuur 32 Opleiding werknemers (n=37; n=7393) 

                                                      
35

 Deze waarden zijn de gemiddelden voor alle werkende Nederlanders tot 65 jaar. 
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Figuur 33 Geslacht werknemers (n=39; n=7392) 

Kenmerken omgeving 

De afstand tot het dichtstbijzijnde station was voor beide steekproeven samen gemiddeld 4 kilometer 

met een grote spreiding (standaarddeviatie = 4,0 km). Voor de Achmea steekproef geldt dat de 
gemiddelde afstand van de bedrijfslocaties tot het dichtstbijzijnde station 3,0 km (n=98) bedroeg, tot 

dichtstbijzijnde intercity station 5,7 km (n=97) en tot dichtstbijzijnde intercity knooppunt 7,9 km (n=97). 
De afstand tot de hoofdweg was gemiddeld kleiner, namelijk 2,4 km (n=98). 

De geadviseerde bedrijven blijken zowel veel werkzaam in de ‘kantoorsectoren’ (38%) als in de 

industrie (19%) en groot- en detailhandel (18%). Deze kenmerken konden niet worden vergeleken met 
het landelijk gemiddelde omdat hiervan geen cijfers beschikbaar zijn. 

Conclusies acquisitiekosten 

In Tabel 21 zijn de kenmerken van de bedrijfssituatie verdeeld over de situatie met onder gemiddelde 
en bovengemiddelde acquisitiekosten. Deze worden meegenomen naar hoofdstuk 12 waar de drie 

dimensies (effecten, implementatiekosten en acquisitiekosten) bij elkaar worden gebracht. 
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Tabel 21 Overzicht kenmerken bedrijf, omgeving, werknemers en acquisitiekosten (* kenmerken die vooraf te 
bepalen zijn door de adviseur, ~ gebaseerd op uitspraak adviseur(s) en aandeel, # gebaseerd op enquêtes MKB-
bedrijven, ^ gebaseerd op analyse van benaderde bedrijven) 

ACQUISITIEKOSTEN LAGER DAN GEMIDDELD  

(tot €241)  

HOGE ACQUISITIEKOSTEN HOGER DAN GEMIDDELD 

(€241 en meer) 

BEDRIJF 

Interesses bedrijf # (6/8)~ 

kostenbesparing, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, goed werkgeverschap / werknemertevredenheid  

 

 
Kennis bedrijf (1/8)~ 

Bedrijf is al ver op gebied duurzaamheid  

Mobiliteitsprobleem # (3/8)~ 

parkeren, bereikbaarheid  
 

 
Prioriteit voor mobiliteit (1/8)~ 

Mobiliteit vormt geen issue  

Aanwezigheid (lease)wagenpark (2/8)~ 

Aanwezig  

Aanwezigheid (lease)wagenpark (2/8)~ 

Afwezig  

Geplande veranderingen # (2/8)~ 

Verhuizing gepland  
 

Netwerk adviseur * (3/8)~ 

Bedrijf binnen netwerk adviseur  

Netwerk adviseur* (3/8)~ 

Bedrijf buiten netwerk adviseur  

Sector *^ 

Advisering; financiële instellingen, groot- en detailhandel  
- 

WERKNEMERS  

Woon-werkafstand werknemers ^ 

Woon-werkafstand werknemers > landelijk gemiddelde 
reisafstand  

- 

Geslacht werknemers # 

Hoger aandeel mannen dan in landelijke populatie van 
werknemers  

- 

Leeftijd werknemers # 

Gemiddelde leeftijd ligt lager dan in landelijke populatie van 
werknemers  

- 

GEOGRAFISCHE OMGEVING  

Bereikbaarheid met trein ^ 

Afstand tot dichtstbijzijnde intercity knooppunt is gemiddeld 7,9 
km i.p.v. 6,1 km Bereikbaarheid bedrijf (2/8)~ 

Geen of slechte alternatieven voor huidig verplaatsingsgedrag  
Bereikbaarheid met auto ^ 

Afstand tot hoofdweg is gemiddeld 2,4 i.p.v. 1,8 km 

ADVISEUR  

Expertise adviseur en bureau * (2/8)~ 

adviseur kan CO2 voetafdruk bepalen  
- 

Klanten van de adviseur/bureau * (3/8)~ 

Aanwezigheid van bedrijven binnen doelgroep aanwezig in het 
zakelijk en/of privé netwerk  

Klanten van de adviseur/bureau* (3/8)~ 

MKB is geen onderdeel van netwerk adviseur  

Betrokkenheid adviseur binnen duurzaamheidskringen * 
(1/8)~ 

Actief in duurzaamheidskringen  

- 

CONTACTPERSOON MKB-BEDRIJF  

Instelling/houding contactpersoon (3/8)~ 

bijv. positief en/of voor doorvoeren veranderingen  

Instelling/houding contactpersoon (3/8)~ 

bijv. behoudende instelling t.a.v. veranderingen  
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11 Confrontatie kosten en effecten 
Het conceptueel model heeft drie dimensies waardoor telkens twee dimensies tegen elkaar uitgezet 
kunnen worden: implementatiekosten tegenover effecten, acquisitiekosten tegenover effecten en 

implementatiekosten tegenover acquisitiekosten. 

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving niet van 
invloed waren op de hoogte van implementatiekosten. Op basis van een bepaald kenmerk pasten 

namelijk altijd wel drie of meer maatregelgroepen. Bovendien was binnen een maatregel groep altijd 
wel een goedkoop implementeerbare maatregel mogelijk. Daarom wordt in dit hoofdstuk de dimensie 

implementatiekosten niet geconfronteerd met acquisitiekosten noch effecten. Wel worden dimensies 
acquisitiekosten en effecten met elkaar geconfronteerd.  

Effecten en acquisitiekosten 

Gegeven de onderzoeksresultaten is het niet mogelijk om per kenmerk de exacte gevolgen voor 
effecten en acquisitiekosten te noemen (bijv. het is niet mogelijk de kosten in euro’s en effecten in 
relatieve reductie van autokilometers te geven bij een bedrijf met 100 werknemers of bij een bedrijf 

met stedelijkheidsgraad 4). Er zijn immers geen kosten bekend op bedrijfsniveau. De confrontatie van 
twee assen zal daarom op kwalitatieve wijze plaatsvinden. 

Uit de confrontatie tussen effecten en acquisitiekosten blijken een aantal kenmerken beide scores in 
positieve richting (hoge effecten en lage acquisitiekosten) te beïnvloeden. Daarnaast hadden een 
aantal kenmerken invloed op slechts een van de twee assen en hadden sommige kenmerken een 

tegengestelde invloed op de positie op de assen. Dit principe is schematisch weergegeven in 
onderstaande figuur.  
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Figuur 34 Kenmerken en bijdrage aan dimensies 

Kenmerken met positieve invloed op effecten en acquisitiekosten 

De kenmerken in deze paragraaf bevinden zich in het groene vlak van Figuur 34. Het eerste kenmerk 
met een positieve invloed op beide dimensies is de houding en interesses van het bedrijf. Bedrijven 

moeten bij voorkeur namelijk een drijfveer hebben om deel te nemen en om over te gaan tot 
implementatie van maatregelen. Voorbeelden zijn kostenbesparing, duurzaamheid, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, goed werkgeverschap en de aanwezigheid van een mobiliteitsprobleem. 
Ten tweede namen bedrijven in de sector financiële instellingen vaker advies af dan in andere 

sectoren en zijn de potentiële effecten bij deze bedrijven groter. Tot slot zou een goede 

bereikbaarheid van het bedrijf met het openbaar vervoer gunstig zijn voor zowel effecten als 
acquisitiekosten. Voor de effecten geldt dat een kleine afstand tot stations vooral leidt tot een sterkere 

potentiële CO2 reductie. Voor de acquisitiekosten werd dit alleen bevestigd door de adviseurs en 

tegengesproken door de analyse van benaderde bedrijven en kan daarom geen eenduidige uitspraak 
worden gedaan. 
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Kenmerken met invloed op effecten of acquisitiekosten 

De kenmerken met een positieve invloed op een van de dimensies worden in onderstaande tabel 

opgesomd. In de meeste gevallen volgen hier automatisch de kenmerken met negatieve effecten uit 
(bijv. geplande verandering versus geen geplande verandering). De sector waarin het bedrijf actief is, 
vormt hierop een uitzondering. Daarom zijn ook de sectoren genoemd die een lage mate van effect 

zouden geven. Voor een uitgebreide toelichting op de kenmerken en bronnen waaruit de invloed blijkt, 
wordt verwezen naar de hoofdstukken 8 en 10. In de tweede kolom van onderstaande tabel is 

aangegeven op welke dimensie (effecten of acquisitiekosten) het kenmerk invloed heeft.  

Tabel 22 Kenmerken met invloed op acquisitiekosten of effecten(~gebaseerd op uitspraken adviseurs en 
aandeel, #gebaseerd op data-analyse effecten of enquêtes MKB-bedrijven, ^gebaseerd op analyse benaderde 
bedrijven, cursief gedrukte tekst vormt de toelichting op hoe het kenmerk de mate van effect beïnvloedt) 

KENMERK DIMENSIE 

BEDRIJF 

Sector # 

vervoer en opslag; gezondheidszorg (negatieve invloed: industrie; overige dienstverlening, verhuur 
van roerende goederen; overige zakelijke dienstverlening) 

Effecten  

Sector^ 

Onderzoek en overige specialistische dienstverlening; groot- en detailhandel 
Acquisitiekosten 

Mogelijkheid tot schaalvoordelen (2/8)~ 

Bijv. door de organisatiestructuur waar meerdere BV’s tegelijk kunnen worden geadviseerd  
Effecten  

Aantal werknemers # 

Hoe meer werknemers, hoe groter de potentiële relatieve vermindering van autokilometers 
Effecten  

Alternatieven op gebied van Het Nieuwe Werken (3/8)~ # 

Aanwezig, bijv. type werkzaamheden dat toestaat flexibel in plaats en tijd te werken, aanwezige 
voorzieningen en bedrijfscultuur die hiervoor open staat  

Effecten 

Mobiliteitsprobleem (3/8)~ # 

Aanwezig 
Acquisitiekosten  

Aanwezigheid (lease)wagenpark (2/8)~ 

Aanwezig 
Acquisitiekosten  

Geplande veranderingen (2/8)~ # 

Verhuizing gepland 
Acquisitiekosten  

Netwerk adviseur (3/8)~ 

Bedrijf binnen netwerk adviseur* 
Acquisitiekosten  

WERKNEMERS 

Aandeel auto in modal split (1/8)~ # 

Groot aandeel 
Effecten 

Leeftijd werknemers # 

De gemiddelde leeftijd ligt onder die van het landelijke gemiddelde 
Acquisitiekosten 

Woon-werkafstand # 

De woon-werkafstand ligt boven het landelijk gemiddelde 
Acquisitiekosten 

GEOGRAFISCHE OMGEVING 

Alternatieven op gebied van vervoerwijzen (3/8)~ # 

Bijv. goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en fiets 
Effecten 

ADVISEUR 

Expertise adviseur en bureau (2/8)~ 

adviseur kan CO2 voetafdruk bepalen 
Acquisitiekosten 

Klanten van de adviseur/bureau (3/8)~ 

Aanwezigheid van bedrijven binnen doelgroep aanwezig in het zakelijk en/of privé netwerk* 
Acquisitiekosten 

CONTACTPERSOON MKB-BEDRIJF 

Interesses/houding contactpersoon (3/8)~ 

bijv. positief en/of voor doorvoeren veranderingen 
Acquisitiekosten 



Master Thesis Nina Zaalberg – Slim selecteren van bedrijven voor MKB-mobiliteitsadvies – september 2012 101 

Kenmerken met conflicterende invloed op effecten en acquisitiekosten 

Tot slot zijn er een aantal kenmerken waarbij de invloed op effecten en invloed op de acquisitiekosten 
met elkaar conflicteren (de rode vlakken van Figuur 34). Ten eerste is de sector advisering positief 

voor acquisitiekosten maar negatief voor de mate van effect. Ten tweede is er een tegenstelling in het 
gewenste geslacht van werknemers werkzaam bij het te selecteren bedrijf. Bij de geadviseerde 

bedrijven blijkt een groter deel mannen werkzaam dan in de populatie van werknemers. Daarentegen 
zouden effecten juist hoger zijn naarmate het aandeel vrouwen groter is. Tot slot zou voor 
maximalisatie van effecten de afstand tot de hoofdweg klein moeten zijn. Dit zou een grotere 

vermindering van autokilometers tijdens de spits opleveren. Echter, voor acquisitiekosten geldt dat de 

gemiddelde afstand tot de hoofdweg van bedrijven die wilden deelnemen juist hoger ligt dan van 
bedrijven die het advies weigerden. 
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Deel V Strategie en conclusies 
In dit deel worden de resultaten over de drie dimensies van het conceptueel model gecombineerd 
tot een strategie en volgen conclusies en aanbevelingen. 

12 Strategie 
Met de onderzoeksresultaten kan een strategie worden ontworpen voor het benaderen van de ‘juiste’ 
MKB-bedrijven. De resultaten verschaffen namelijk inzicht in de mate van effect, hoogte van 

implementatiekosten en hoogte van acquisitiekosten op basis van kenmerken van bedrijf, 
werknemers, omgeving en adviseur. Wat de beste strategie is hangt af van het gekozen perspectief. 
De drie perspectieven overheid/maatschappij, MKB-bedrijf en mobiliteitadviseur worden beschouwd. 

In dit hoofdstuk wordt daarom vanuit de genoemde drie perspectieven beschreven welke strategie 
wordt aanbevolen. 

12.1 Strategie vanuit maatschappelijk belang / overheid 

Vanuit maatschappelijk/overheidsperspectief is het vooral van belang dat de potentiële en 
realiseerbare effecten zo groot mogelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de implementatiekosten 

voor MKB-bedrijven laag zijn zodat de maatregelen daadwerkelijk worden geïmplementeerd (de 
drempel om over te gaan tot actie is dan immers lager). De potentiële effecten zullen zich dan eerder 

vertalen in gerealiseerde effecten.  

De implementatiekosten bleken echter onafhankelijk van kenmerken van de bedrijfssituatie. Zowel de 
in praktijk geadviseerde maatregelen als de interviews wezen namelijk uit dat vrijwel bij elk bedrijf een 

maatregel te vinden is met lage implementatiekosten. Een uitzondering hierop is wanneer bedrijven 
zelf al heel ver zijn met maatregelen op het gebied van mobiliteit en Het Nieuwe Werken. Een tweede 
uitzondering is wanneer bedrijven weinig budget hebben voor mobiliteit. Dit beperkt namelijk ook de 

ruimte in het sturen op gewenst gedrag.  

Hoewel de implementatiekosten altijd laag gehouden kunnen worden is de effectiviteit niet voor alle 

maatregelen gelijk. Met de beschikbare data kon niet worden gecontroleerd welke maatregelen dan 
het meest effectief zijn, maar verwacht wordt dat maatregelen op het gebied van fietsen de grootste 
kans hebben dat zij daadwerkelijk worden geïmplementeerd door de MKB-bedrijven en dat 

werknemers hun gedrag aanpassen. 

Gewenste kenmerken bedrijf en werknemers 

Wat betreft het maximaliseren van effecten kunnen volgens de data-analyse het beste bedrijven uit de 
sectoren financiële instellingen, vervoer en opslag en gezondheidszorg worden benaderd. Bij deze 

bedrijven bleken namelijk maatregelen mogelijk waardoor een grotere reductie van autokilometers 
tijdens de spits en CO2 uitstoot kan worden bereikt dan bij bedrijven in andere sectoren. Ten tweede 
bleek de houding en interesses van het MKB-bedrijf belangrijk voor de effectiviteit. Bedrijven met een 

belang, verandering of drijfveer zullen eerder maatregelen implementeren. Mogelijke drijfveren zijn 
kostenbesparing, verbetering van het imago op het gebied van duurzaamheid en goed 
werkgeverschap. Bovendien zal een positieve houding van het bedrijf ten aan zien van alternatieve 
manieren van reizen en werken, zoals openbaar vervoer gebruik en Het Nieuwe Werken, de effecten 
vergroten. Hetzelfde geldt voor een positieve houding van werknemers ten aanzien van 

veranderingen, voordat gedragsaanpassingen plaatsvinden. Bedrijven met veel dynamiek (in- en 
uitstroom van werknemers) zouden ook meer willen veranderen dan bedrijven zonder deze dynamiek. 

Daarnaast kan meespelen of schaalvoordelen kunnen worden behaald met het mobiliteitsadvies. In 

praktijk kan dit op twee manieren worden behaald. Ten eerste in het geval dat bedrijven onder 

hetzelfde moederbedrijf vallen waardoor in het eerste mobiliteitsadvies al meer diepgang kan worden 
gebracht. Delen van het advies zijn dan immers hetzelfde voor verschillende BV’s waardoor er 
specifieke zaken uitgediept kunnen worden. Ten tweede ontstaat dit wanneer een bedrijf nabij veel 

andere bedrijven ligt waardoor maatregelen gezamenlijk geïmplementeerd kunnen worden. 
Voorbeelden hiervan zijn collectieve poolfietsen of –auto’s of een fietsreparatieservice. Tot slot zijn de 
potentiële effecten hoger naarmate het aandeel auto in de modal split toeneemt. 
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Gewenste kenmerken omgeving 

Een kenmerk van de omgeving, dat meespeelt in de mate van effect is het bestaan van alternatieven 

op het gebied van vervoerwijzen en op het gebied van Het Nieuwe Werken. Het bestaan van 
alternatieve vervoerwijzen is namelijk belangrijk voor de potentiële vermindering van autokilometers 
en CO2 uitstoot. Naast dat adviseurs dit noemden blijkt uit de data-analyse dat de afstand tot het 

dichtstbijzijnde station van invloed is op het potentiële effect. Hoe kleiner deze afstand, hoe groter de 
potentiële effecten. Voor de afstand tot de hoofdweg geldt ook dat hoe kleiner deze afstand hoe groter 

de potentiële effecten op het gebied van autokilometerreductie. Dit kan worden verklaard doordat veel 
werknemers bij een kleine afstand tot de hoofdweg in de huidige situatie nog voor de auto kiezen.  

Kenmerken vertaald naar de praktijk 

In praktijk de genoemde verschijnselen leiden tot twee acties van de overheid om de effecten te 
maximaliseren. Ten eerste kunnen gemeenten MKB-bedrijven doorsturen naar mobiliteitsadviseurs of 

wijzen op het gratis mobiliteitsadvies. Dit kan op het moment dat bedrijven veranderingen ondergaan 
zoals opstarten, verhuizing, verbouwing, krimp, uitbreiding en bezuinigingen. Maar ook veranderingen 

in de omgeving zoals een beperking van parkeerplekken, wegwerkzaamheden of verbetering van de 
bereikbaarheid per fiets of openbaar vervoer kunnen een aanleiding vormen om bedrijven op het 

bestaan van de mobiliteitsadviezen te wijzen. Ten tweede kan de CO2 prestatieladder een drijfveer 
vormen voor MKB-bedrijven. Bij aanbestedingen (van de overheid) kunnen bedrijven meer punten 
verdienen door bewustzijn van mobiliteitsgedrag en het opstellen van een plan ter verbetering. Hoe 

meer aanbestedingen de CO2 prestatieladder meenemen hoe meer deze zal doorwerken naar MKB-
bedrijven (die bijvoorbeeld als onderaannemer optreden). 

12.2 Strategie vanuit belang MKB Nederland 

Het MKB-bedrijf zal een maatregel implementeren als de implementatiekosten laag zijn en de 
maatregel nog niet eerder is overwogen.  

Op basis van kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving is geanalyseerd welke kenmerken 

leidden tot welke geadviseerde maatregelen. Hier zijn geen duidelijke koppelingen mogelijk omdat op 
basis van bepaalde kenmerken altijd minimaal drie verschillende maatregelen werden aanbevolen, 

waarbij niet een maatregel in meer dan de helft van alle gevallen voorkwam.  

Bovendien is binnen vrijwel elke groep maatregelen wel een maatregel te kiezen die lage 
implementatiekosten vergt en toch de potentie heeft om effectief te zijn. Voorbeelden van maatregelen 

die lage implementatiekosten vergen zijn een proeftraject met e-bikes, verstrekken van een 
(multimodale) mobiliteitskaart (bijv. Mobility Card of NS business card), maken van carpoolmatches en 

deze communiceren naar werknemers en vergroening van het (lease)wagenpark door andere 
voertuigen aan te schaffen of regels aan te passen. Er geldt voor vrijwel al deze maatregelen dat er 

minimaal een halve dag aan interne uren benodigd is voor planvorming, overleg/goedkeuring en 
aanpassing van het plan. 

Voor het MKB-bedrijf zijn wel een aantal voorwaarden waardoor de kans op implementatie wordt 

vergroot en daadwerkelijk besparing van kosten of verduurzaming van mobiliteit kan plaatsvinden. Het 
gaat om de volgende voorwaarden: 

- Alternatieven zijn beschikbaar, ofwel op het gebied van vervoerwijzen ofwel op het gebied van 

Het Nieuwe Werken. Hoewel het bij een slechte OV bereikbaarheid van een bedrijf lastiger is 
om maatregelen te vinden kan hier vaak worden gecompenseerd door maatregelen op het 

gebied van Het Nieuwe Werken, carpoolen of de e-bike (die grotere afstanden kan 
overbruggen dan de fiets). 

- Budget beschikbaar voor mobiliteit. Bij een laag budget zijn nog steeds maatregelen mogelijk 

maar de uitvoering kan veel extra lopende kosten met zich meebrengen. 

- Bedrijfscultuur staat open voor verandering, bijv. Het Nieuwe Werken. Werknemers hebben 

een open/dynamische/positieve houding zodat zij gebruik gaan maken van maatregelen. 

- Drijfveer om de maatregelen op te pakken (bijv. kostenbesparing, duurzaamheid of goed 

werkgeverschap). 

- Het beleid van de bedrijven mag nog niet zijn geoptimaliseerd wat betreft 

mobiliteitsmanagementmaatregelen. 

- Het gedrag van de werknemers mag nog niet zijn geoptimaliseerd waardoor 

mobiliteitsmanagementmaatregelen geen veranderingen opleveren. 
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Aangezien voor elk bedrijf passende maatregelen mogelijk zijn en bovendien van elk type maatregel 
een goedkope variant mogelijk is, kan elk bedrijf gebaat zijn bij het mobiliteitsadvies. Alleen als het 

beleid ten aanzien van mobiliteitsmanagement geen nieuwe veranderingen van werknemers zal 
opleveren, geeft ook het advies geen meerwaarde voor bedrijf noch samenleving. 

12.3 Strategie vanuit belang mobiliteitsadviseur 

Voor de adviseur geldt dat de dimensie acquisitiekosten laag moet zijn. Of er daadwerkelijk iets met 
het advies wordt bereikt is niet het primaire belang van de adviseurs. Een reëel doel van de adviseurs 

zou kunnen zijn het hebben van een hoge klanttevredenheid. Dit kan naast zorgvuldig opstellen van 
het advies het beste worden bereikt als het MKB-bedrijf veel nieuwe ideeën kan opdoen, de 
voorgestelde maatregelen gemakkelijk en goedkoop implementeerbaar zijn en veel verandering kan 

worden bereikt. In de interviews is niet gevraagd naar de motieven bij het selecteren van MKB-
bedrijven, maar hier wordt aangenomen dat zij bij de werving van bedrijven de prioriteit geven lage 

wervingskosten. In het bepalen van de acquisitiekosten is rekening gehouden met het terugverdienen 
van acquisitiekosten door een vervolgopdracht van het MKB-bedrijf. 

Gewenste kenmerken bedrijf 

Allereerst dienen de interesses van het bedrijf aan te sluiten op de zaken die het mobiliteitsadvies kan 

bereiken. Voorbeelden hiervan zijn interesse in kostenbesparing, duurzaamheid, maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, goed werkgeverschap en hoge werknemertevredenheid. Ook de interesses 
die de contactpersoon heeft (deels vanuit zijn functie) spelen hierin mee. Dit zou vooraf kunnen 

worden gepeild via de website van het betreffende bedrijf of een ander medium waar het bedrijf de 
interesses kenbaar maakte. Ten tweede zijn bedrijven met een (mobiliteits)probleem of geplande 

veranderingen eerder geneigd om deel te nemen. Hieruit blijkt het moment van benaderen zeer 

belangrijk. Problemen op het gebied van mobiliteit kunnen bijvoorbeeld worden afgeleid uit (geplande) 
veranderingen in de infrastructuur rond het bedrijf. Veranderingen kunnen bijvoorbeeld worden 

afgeleid uit geplande wegwerkzaamheden, verhuizing of grote landelijke veranderingen op het gebied 
van mobiliteit zoals het belasten van reiskostenvergoedingen of invoering van een kilometerprijs. Ten 
derde kan de aanwezigheid van een (lease)wagenpark de kans op afnemen van een mobiliteitsadvies 

verhogen omdat hierin hoge kostenbesparing mogelijk is. Ten vierde maakt het verschil of het bedrijf 
al in het netwerk van de adviseur zit. Indien dit zo is, vergroot dit de kans op mobiliteitsadvies. Verder 

geldt dat bedrijven in de volgende sectoren mobiliteitsadvies vaker afnamen dan weigerden: 

advisering, onderzoek en overige zakelijke dienstverlening, financiële instellingen, groot en 

detailhandel en reparatie van auto’s.  

Gewenste kenmerken werknemers 

Als eerste werknemerkenmerk blijkt dat de gemiddelde woon-werkafstand van de werknemers 

werkzaam bij een bedrijf dat advies afnam boven het landelijk gemiddelde lag. Dit kan mogelijk 
worden verklaard doordat dit ook duidt op hogere kosten dan gemiddeld voor vergoedingen van woon-
werkverkeer. Verder bleken leeftijd en geslacht van invloed: ten opzichte van de landelijke populatie 

waren de werknemers jonger en waren er meer werknemers van het mannelijk geslacht in de 

geadviseerde bedrijven. 

Gewenste kenmerken omgeving 

Ook kenmerken van de omgeving bleken de kans op mobiliteitsadvies te beïnvloeden alhoewel niet 

alle bronnen in dezelfde richting wezen. Bedrijven gevestigd in stedelijke gebieden zouden volgens 
adviseurs eerder het advies afnemen terwijl de steekproef van benaderde over stedelijkheid niets kon 

bewijzen. Volgens de steekproef van benaderde bedrijven waren de geadviseerde bedrijven juist 
verder gevestigd van het dichtstbijzijnde intercitystation (7,9 km i.p.v. 6,1) en hadden zij een grotere 
afstand tot de hoofdweg (2,4 km i.p.v. 1,8 km) dan bedrijven die geen advies afnamen. 

Overige gewenste kenmerken 

Tot slot spelen kenmerken van de adviseur een rol in de mate waarin acquisitiekosten kunnen worden 

terugverdiend door vervolgopdrachten. Hierbij kunnen de expertises van de adviseur en het bedrijf 
waarvoor hij werkzaam is invloed hebben. Adviseurs die berekeningen konden doen op het gebied 

van CO2 (CO2 voetafdruk) hebben namelijk vervolgopdrachten van de MKB-bedrijven gekregen 
waardoor zij de acquisitiekosten over meerdere opdrachten konden verdelen.  
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Kenmerken vertaald naar de praktijk 

Net als de overheid kunnen mobiliteitsadviseurs proberen bedrijven te vinden die gevoelig zijn voor 

kostenbesparingen en duurzaamheid. Temeer wanneer zij dit kunnen verwezenlijken (en omzetten 
naar geld) door de CO2 prestatieladder. Mobiliteitsadviseurs kunnen dit nagaan door het bekijken van 
de website van MKB-bedrijven en eventuele publiciteit die de bedrijven zochten. Daarnaast kan net 

als de overheid worden gelet op bedrijven die een probleem ervaren of verandering ondergaan. 
Voorbeelden zijn wegwerkzaamheden, verhuizing, krimp of bezuinigingen. 
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13 Conclusies 
In het begin van dit rapport is een conceptueel 3D model opgesteld voor het beschrijven van de 
invloed van mobiliteitsadviezen op drie dimensies effecten, implementatiekosten en acquisitiekosten. 

Daarnaast is een veronderstelling gedaan over de kenmerken van de bedrijfssituatie (bedrijf, 
werknemers, omgeving) die de score op deze drie dimensies bepalen. In dit hoofdstuk worden eerst 
de algemene conclusies gegeven en vervolgens worden deze per dimensie uitgewerkt. Het hoofdstuk 

sluit af met de confrontatie van de dimensies. 

13.1 Algemene conclusies 

Hoewel er veel kenmerken van de bedrijfssituatie van invloed waren op de score op de drie 

dimensies, kon (met de beschikbare data) niet van alle veronderstelde kenmerken daadwerkelijk 
invloed op één van de drie dimensies worden gevonden. Van de kenmerken die wel van invloed 

bleken kan geen indeling naar grootste invloed worden gemaakt omdat ze voornamelijk gebaseerd 
zijn op indicaties vanuit de data-analyses (vaak geen significante verbanden gevonden door relatief 

kleine steekproeven) en uitspraken van de adviseurs. In de komende paragrafen zal daarom steeds 
een opsomming van kenmerken worden gemaakt die van invloed waren op een van de dimensies.  

Achtereenvolgend wordt besproken welke kenmerken wel van invloed waren op de dimensies 

effecten, implementatiekosten en acquisitiekosten. Voor een uitgebreide weergave, hoe groot en in 
welke richting de invloed was, wordt verwezen naar de hoofdtekst (Deel IV) van dit rapport.  

13.2 Conclusies dimensie effecten 

De geschatte effecten hebben gevolgen voor de modal split, aantal gemaakte verplaatsingen en 
aantal verplaatsingen buiten de spits in het woon-werkverkeer. Voor het bepalen van deze drie 

effecten zijn de maatregelen beschouwd die invloed hadden op het aandeel fiets en OV in de modal 
split en maatregelen op het gebied van Het Nieuwe Werken. De laatstgenoemde heeft invloed op het 
totaal aantal verplaatsingen en de verdeling van verplaatsingen binnen en buiten de spits. Per bedrijf 

is het ‘pakket’ van twee maatregelen meegenomen om het effect in gereduceerde autokilometers 
tijdens de spits en CO2 uitstoot van het bedrijf te schatten. 

De steekproef van bedrijven waarvoor de effecten zijn geschat is klein
36

. Voor de verschillende 

kenmerken van de bedrijfssituatie is afzonderlijk bepaald wat de invloed was op de mate van effect. 
Door de te kleine omvang van de data konden geen kenmerken samen worden beschouwd. Het 

overzicht van kenmerken is weergegeven in onderstaande tabel.  

Tabel 23 Kenmerken van invloed op effecten (#gebaseerd op data-analyse effecten, ~gebaseerd op interviews 
mobiliteitsadviseurs, cursief gedrukte tekst vormt de toelichting op het kenmerk de mate van effect beïnvloedt) 

Bedrijf Werknemers 

 Sector # 
financiële instellingen; vervoer en opslag; gezondheidszorg 

hadden groter potentieel effect 

 Houding en interesses bedrijf (4/8)~ 
aanwezigheid van een drijfveer of belang evenals een 
positieve houding ten aanzien van openbaar vervoer geeft 
groter effect 

 Mogelijkheid tot schaalvoordelen (2/8)~ 
aanwezigheid geeft groter effect 

 Aantal werknemers # 
hoe meer hoe groter potentieel relatief effect 

 Ruimte voor toepassing van Het Nieuwe Werken (3/8)~ # 
hoe meer hoe groter het effect 

 Geslacht werknemers # 
hoe meer vrouwen hoe groter het potentieel 

effect 

Geografische omgeving 

 Bereikbaarheid met de auto # 
hoe kleiner de afstand tot de hoofdweg hoe 
groter het potentieel effect 

 Bereikbaarheid met de trein / alternatieven 

op het gebied van vervoerwijzen (3/8)~ # 
hoe kleiner de afstand tot station hoe groter 
de potentiële effecten; hoe beter de 
bereikbaarheid met alternatieve vervoerwijzen 
hoe groter het potentieel effect 

13.3 Conclusies dimensie implementatiekosten 

De implementatiekosten kunnen niet direct worden gekoppeld aan kenmerken van bedrijf, 
werknemers en omgeving. Daarvoor is een tussenstap benodigd: namelijk de koppeling van 
geadviseerde maatregelen met de verschillende bedrijfs-, werknemer- en omgevingskenmerken. De 

implementatiekosten van verschillende maatregelgroepen zijn daarna geschat in euro’s.  

                                                      
36

 n=31 bedrijven. 
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In de geschatte implementatiekosten zit een zeer grote onzekerheid. In het weergeven van de 
onzekerheid is rekening gehouden met bedrijfsgrootte uitgedrukt in aantal werknemers, keuze voor 

specifieke maatregelen binnen de maatregelgroep en indien van toepassing het aantal werknemers 
waaraan de maatregel wordt verstrekt. In feite is de onzekerheid nog groter doordat de kosten ook 

afhangen van andere factoren die de bedrijfssituatie uniek maken. De belangrijkste hiervan zijn 
ervaring met de maatregel binnen het bedrijf, huidig budget voor mobiliteit (bijv. voor 
reiskostenvergoeding), kosten van interne uren en huidige voorzieningen (bijv. stroomaansluiting voor 

een laadpunt elektrische auto’s). 

Wanneer het realistisch geschat scenario van alle maatregelgroepen werd gebruikt, bleken de 
verschillen tussen de groepen klein (max. 70% verschil tussen de goedkoopste en duurste groep). Het 

gemiddelde lag op ongeveer €2000 per maatregel oftewel €15 per werknemer. De meeste bedrijven 
implementeerden geen tot twee maatregelen. 

Bij specifieke kenmerken werd altijd een variatie aan maatregelen geadviseerd. Het patroon van 
geadviseerde maatregelen verschilde weliswaar licht per kenmerk maar nooit werd een maatregel in 
meer dan de helft van de gevallen geadviseerd. Bovendien is er altijd een range aan mogelijke 

implementatiekosten variërend van laag (minstens 10% onder het gemiddelde) tot hoog (minstens 
10% boven het gemiddelde). Na analyse bleken de kenmerken in Tabel 24 van invloed op 

geadviseerde maatregelen (welke niet konden worden getoetst wegens een te kleine steekproef, de 
resultaten zijn daarom indicatief). 

Tabel 24 Kenmerken van (lichte) invloed op geadviseerde maatregelen (* gebaseerd op rapporten 
mobiliteitsadvies aan MKB-bedrijven, # gebaseerd op enquêtes MKB-bedrijven, ~gebaseerd op interviews 
mobiliteitsadviseurs en aandeel) 

Bedrijf Werknemers 

 Waarden/interesses bedrijf # (1/11)~ 

 Sector # (5/11)~ 

 Aanwezigheid (lease)wagenpark (5/13)~ 

 Aantal werknemers * 

 Woon-werkafstand werknemers * (2/13)~ 

Geografische omgeving 

 Afstand tot hoofdweg * 

 Afstand tot intercity station * 

 Stedelijkheid * 

 Parkeerrestricties *  

13.4 Conclusies dimensie acquisitiekosten 

Op basis van uitgevoerde activiteiten door mobiliteitsadviseurs en contracten met bedrijven waaraan 
de acquisitie werd uitbesteed zijn de gemiddelde acquisitiekosten in euro’s geschat (ongeveer €240 

per geadviseerd bedrijf). Op basis van benaderde bedrijven zijn kenmerken gezocht waarbij indicatief 
(en waar mogelijk significant) meer bedrijven een advies afnamen dan een advies weigerden vanwege 

desinteresse. Ten tweede zijn gemiddelde waarden van de groep die wel advies wilde en geen advies 
wilde genoemd (bijv. afstand tot station). Op basis van uitspraken van de adviseurs zijn eveneens 
kenmerken bepaald waarbij vaker of juist minder vaak mobiliteitsadvies werd afgenomen. Na analyse 

zijn de kenmerken in Tabel 25 van invloed gebleken. 
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Tabel 25 Kenmerken van invloed op acquisitiekosten (~ gebaseerd op uitspraak adviseur(s) en aandeel, # 
gebaseerd op enquêtes MKB-bedrijven, ^ gebaseerd op analyse van benaderde bedrijven, cursief gedrukte 
tekst vormt de toelichting hoe het kenmerk de hoogte van de acquisitiekosten beïnvloedt) 

Bedrijf Werknemers 

 Interesses bedrijf # (6/8)~ 
Interesse voor onder meer 
kostenbesparing, duurzaamheid en goed 
werkgeverschap verhoogt kans op 
mobiliteitsadvies 

 Mobiliteitsprobleem # (3/8)~ 
Aanwezigheid verhoogt de kans op 
mobiliteitsadvies 

 Aanwezigheid (lease)wagenpark (2/8)~ 
Aanwezigheid verhoogt de kans op 
mobiliteitsadvies 

 Geplande veranderingen # (2/8)~ 
Aanwezigheid verhoogt de kans op 
mobiliteitsadvies 

 Netwerk adviseur (3/8)~ 
Bedrijf binnen netwerk adviseur verhoogt 
de kans op mobiliteitsadvies 

 Sector ^ 
Enkele sectoren verhoogde kans op 
mobiliteitsadvies 

 Woon-werkafstand werknemers ^ 
Bij bedrijven met mobiliteitsadvies was dit hoger dan het landelijk 
gemiddelde 

 Geslacht werknemers # 
Bij bedrijven met mobiliteitsadvies was het aandeel mannen 
hoger dan het landelijk gemiddelde 

 Leeftijd werknemers # 
Bij bedrijven met mobiliteitsadvies was dit lager dan het landelijk 
gemiddelde 

Geografische omgeving 

 Bereikbaarheid met de auto ^ 
Bedrijven met mobiliteitadvies hadden een grotere afstand tot de 
hoofdweg dan bedrijven die advies weigerden 

 Bereikbaarheid met de trein ^ 
Bedrijven met mobiliteitadvies hadden een grotere afstand tot 
intercity station dan bedrijven die advies weigerden 

Adviseur  

 Expertise adviseur en bureau, klanten bureau (3/8)~ 
Als deze producten of diensten heeft waarin het MKB interesse 
heeft kunnen acquisitiekosten worden verdeeld door een 
vervolgopdracht  

13.5 Samenvoegen van de dimensies voor opstellen van een strategie 

De beste strategie is afhankelijk van het gekozen perspectief: overheid/maatschappij, MKB-bedrijf of 
mobiliteitadviseur. Er is daarom niet één strategie geformuleerd maar meerdere (zie hoofdstuk 12). In 
deze paragraaf zijn niet opnieuw de strategieën geformuleerd maar is aangegeven welke kenmerken 

de score op de verschillende dimensies (effecten en acquisitie-, implementatiekosten) versterken en 
welke conflicteren. De kenmerken van bedrijf, werknemers en omgeving zijn niet van invloed op de 

implementatiekosten omdat MKB-bedrijven altijd wel een goedkope maatregel kunnen implementeren. 
Daarom zijn in de confrontatie van dimensies alleen de effecten en acquisitiekosten meegenomen. 

Kenmerken die aan alle strategieën bijdragen  

Van de volgende kenmerken is gebleken dat zij elkaar versterken ten gunste van potentiële effecten 

en acquisitiekosten.  

- Houding en interesses van het bedrijf: bedrijven moeten een drijfveer moeten hebben om deel 
te nemen en over te gaan tot implementatie van maatregelen. 

- Sector financiële instellingen  
- Bereikbaarheid van het bedrijf met andere vervoerwijzen dan de auto: een goede 

bereikbaarheid zou gunstig zijn voor de positie op beide assen. Dit werd bevestigd door de 

adviseurs maar tegengesproken door de analyse van benaderde bedrijven. 

Kenmerken met conflicterende invloed op effecten en kosten 

De volgende kenmerken hebben conflicterende effecten voor potentiële effecten en acquisitiekosten. 

- Sectoren: Voor minimalisatie van acquisitiekosten zouden de sectoren advisering, onderzoek 

en overige specialistische dienstverlening en groot- en detailhandel moeten worden 
geselecteerd. Echter, voor maximalisatie van potentiële effecten zouden bedrijven in de sector 
advisering uitgesloten moeten worden en wel bedrijven in vervoer en opslag, en 

gezondheidszorg geselecteerd moeten worden. 
- Geslacht werknemers: Bij de geadviseerde bedrijven blijkt een groter deel mannen werkzaam 

dan in gemiddeld in de populatie van werknemers. Echter, de effecten zouden hoger zijn 
naarmate het aandeel vrouwen groter is. 

- Afstand tot de hoofdweg: Voor maximalisatie van effecten moet de afstand tot de hoofdweg zo 
klein mogelijk zijn omdat dit een grotere reductie van autokilometers in de spits geeft. Echter, 
bedrijven die wel mobiliteitsadvies wilden (lage acquisitiekosten) hadden een grotere afstand 
tot de hoofdweg dan bedrijven die het advies niet wilden (hoge acquisitiekosten).  
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14 Discussie 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten kritisch doorgelicht. Er zijn namelijk discussiepunten 
op verschillende vlakken. Allereerst zijn er een aantal opmerkingen over het programma 

mobiliteitsvouchers (§14.1). Ten tweede over de methode van dit onderzoek en de mate waarin 
uitspraken letterlijk moeten worden genomen(§14.2). Ten derde zijn de effecten van het programma in 
perspectief geplaatst, door te kijken wat de mobiliteitsadviezen kunnen betekenen voor de doelstelling 

van de TaskForce MobiliteitsManagement (§14.3). Ten slotte zijn aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek gedaan (§14.4). 

14.1 Programma mobiliteitsvouchers 

Hoewel het niet het doel van dit onderzoek was om het programma MKB mobiliteitsvouchers te 
evalueren zijn wel een aantal aanmerkingen op het programma die gedurende de interviews met 

mobiliteitsadviseurs aan het licht kwamen: 

- De lijst van mobiliteitsadviseurs is zeer lang en geeft geen inzicht in bijvoorbeeld kennis, 
ervaring en expertise van de verschillende adviseurs. Mogelijk is dit een reden dat MKB-

bedrijven niet uit zichzelf naar de mobiliteitsadviseurs stappen voor een mobiliteitsadvies. Als 
de lijst bepaalde kenmerken van de adviseurs zou bevatten (expertise, hoeveelheid ervaring, 

werkwijze, etc.) wordt het wellicht overzichtelijker. 
- Vrijwel alle adviseurs misten een zekere marketingcampagne vanuit de overheid. Uit 

MuConsult (2011b) blijkt dat bedrijven die al eens van het programma hebben gehoord eerder 
geneigd zijn deel te nemen. Mogelijk wordt een groot deel van de bedrijven hierdoor ‘gemist’. 

- De vragenlijst van Agentschap NL over het MKB-bedrijf vraagt zeker een uur om serieus 

samen met het bedrijf in te vullen. Daarmee belemmert dit het soepel verloop van het gesprek 
dat juist nodig is om een goed beeld van het MKB-bedrijf en het huidige patroon van mobiliteit 

en werken te krijgen.  

Verder blijft altijd de vraag in hoeverre de acties naar aanleiding van het gesubsidieerde 
mobiliteitadvies vrijblijvend moeten zijn. Naar schatting geeft ongeveer een derde van de bedrijven 

geen gevolg aan het advies. In dit geval heeft het voucherprogramma wellicht wel bewustzijn bij het 
MKB-bedrijf gecreëerd die niet wordt omgezet in actie. Overigens draagt het dan wel bij aan de 

ervaring van de mobiliteitsadviseur. 

14.2 Methode van onderzoek 

In deze paragraaf worden twee gebruikte methoden (instrumenten) binnen het onderzoek kritisch 

bekeken, namelijk de interviews en de enquêtes. 

Interviews  

De interviews hebben in dit onderzoek een overkoepelend beeld geschetst van de onderzoeksvragen. 

De geïnterviewde adviseurs vertegenwoordigen samen namelijk ongeveer de helft van de uitgegeven 
mobiliteitsadviezen. De adviseurs baseerden een deel van hun uitspraken enkel op verwachtingen. 

Het is de vraag waarop zij deze verwachtingen baseren. Bovendien kijken de adviseurs vanuit een 
commercieel perspectief naar de MKB-bedrijven. Het belangrijkste doel voor de mobiliteitsadviseurs is 

waarschijnlijk het overtuigen tot afnemen van een mobiliteitsadvies. Vanuit het onderzoek is het 
daarentegen van belang vanaf een hoger niveau naar acquisitie te kijken en deelname proberen te 
verklaren aan de hand van objectieve kenmerken. Ook de kosten voor het MKB-bedrijf bekeken de 

adviseurs vanuit een ander perspectief dan is berekend in het onderzoek. De adviseurs schatten 
namelijk een terugverdientijd bij het beoordelen van de hoogte van kosten terwijl in dit onderzoek 

rekening is gehouden met implementatiekosten en eventuele extra kosten in het eerste jaar. Verder 
zijn de uitspraken die de adviseurs deden over de effecten zeer indicatief van aard omdat zij meestal 
niet meer betrokken zijn in de fase van implementatie. Tevens zijn ze niet meer betrokken op het 

moment dat er daadwerkelijk kostenbesparingen en veranderingen van werknemers plaatsvinden. 
Verder is het belangrijk te noemen dat de geïnterviewde adviseurs in feite allemaal concurrenten zijn 

van het adviesbureau waar dit onderzoek is uitgevoerd. Het is daardoor mogelijk dat zij bepaalde 
informatie hebben achtergehouden vanwege concurrentieoverwegingen. Tot slot is een positief aspect 

van de interviews dat de adviseurs verschillende achtergronden hebben (mobiliteit, milieu, 
leasebranche), verschillende soorten klanten hebben en MKB-bedrijven op verschillende manieren 
hebben geworven. Zij kijken dan ook op een verschillende manier naar de acquisitie en de effecten. 

Dit kan bovendien de diversiteit van effecten (vanuit maatschappelijk belang) vergroten. 
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Enquêtes 

De gedane uitspraken vanuit de enquêtes zijn van indicatieve aard. De steekproefgrootte was immers 

slechts 39 (respons van 47%). Daarnaast zijn de antwoorden van de enquête gebaseerd op wat de 
contactpersoon zich herinnert of uit het hoofd weet, waarmee rekening gehouden moet worden bij 
gebruik van de resultaten. Bovendien bevatte de steekproef die benaderd werd voor de enquête enkel 

bedrijven die zijn geworven via één bedrijf (Achmea) en volgens één methode (koude acquisitie). Dit is 
niet representatief voor de gehele populatie aangezien er ook een deel van de MKB-bedrijven is 

geworven via het netwerk van de adviseurs of via koepelorganisaties. 

Overlap interviews en enquêtes 

In sommige gevallen dat de bevindingen uit interviews en enquêtes met elkaar overeenkomen wordt 
dit veroorzaakt doordat de bevindingen afkomstig zijn van dezelfde MKB-bedrijven. Drie van de 
geïnterviewde adviseurs adviseerden namelijk MKB-bedrijven die ook in de steekproef van 

geënquêteerde bedrijven kunnen zitten. Een voorbeeld is de bevinding dat een verandering voor 
MKB-bedrijven een motief voor deelname kan zijn, bijvoorbeeld verhuizing. Enerzijds bleek uit de 

interviews dat dit motivatie voor afname van mobiliteitsadvies kan vormen. Dit noemde een adviseur 
en ook uit de enquêtes bleek dat een aantal deelgenomen bedrijven (gingen of zouden gaan) 

verhuizen. Kortom de overeenkomst tussen bevindingen uit interviews en enquêtes versterken elkaar 
niet per definitie maar kunnen ook zijn veroorzaakt doordat de uitspraken betrekking hebben op 
dezelfde MKB-bedrijven. 

Schatting effecten 

De geschatte effecten zijn ten eerste de potentiële effecten. Deze wijken af van de realiseerbare 

effecten omdat wordt aangenomen dat elke werknemer overstapt naar de vervoerwijze die volgens de 
reisafstand en reistijdverschillen en –verhoudingen het meest optimaal is. Ten tweede zijn enkel 
effecten berekend voor het woon-werkverkeer en niet voor het zakelijk verkeer. Bovendien zijn enkel 

maatregelen meegenomen die van invloed zijn op het aandeel fiets, e-bike en openbaar vervoer 
binnen de modal split, evenals de hoeveelheid gemeden ritten door thuiswerken en gemeden ritten 

binnen de spits. Voor de volgende maatregelen zijn geen effecten geschat: wijzigingen in het 
(lease)wagenpark, verhuizen van werknemers, carpoolen en informatie en communicatie.  

14.3 Effecten en bijdrage aan doelstelling TFMM 

De doelstelling van de TaskForce MobiliteitsManagement was om een reductie van 5% van de 
autokilometers tijdens de spits te halen. Binnen de doelgroep van het voucherprogramma zijn 2,9 

miljoen banen (36%), waarvan in november 2011 nog maar een fractie (2%) is bereikt. (MuConsult, 
2011a). 

De onderzoeksresultaten wijzen uit dat werknemers van de geadviseerde bedrijven (potentieel) 

gemiddeld 11% minder autokilometers tijdens de spits kunnen reizen. Ondanks dat dit ruim boven de 
5% ligt wordt de doelstelling naar verwachting niet gehaald om de volgende redenen: 

- De stap van potentiële reductie naar realiseerbare reductie zal het percentage sterk doen 

afnemen omdat werknemers het gedrag niet gemakkelijk aan zullen passen 
- Er is sprake van zelfselectie van deelnemende bedrijven. Een groot deel van de bedrijven (bij 

koude acquisitie naar schatting 96%) wil geen mobiliteitsadvies afnemen en zal nauwelijks 
reductie van autokilometers realiseren. De bedrijven die wel meedoen hadden wellicht al de 
intentie een reductie te behalen. 

- Er is eveneens sprake van zelfselectie bij de bedrijven die de enquête invulden. Naar verwachting 
zijn dit de bedrijven die het meest actief met de maatregelen aan de slag gingen. 

14.4 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

In de literatuur werd een gebrek gevonden aan onderzoeken over mobiliteitsmanagement bij het bij 
midden- en kleinbedrijf. Met dit onderzoek is geprobeerd dit tekort te verminderen. Vanwege de kleine 
hoeveelheid data zijn echter veel bevindingen van indicatieve aard. Het heeft daarom de voorkeur om 
een soortgelijk onderzoek uit te voeren met grotere steekproeven. Wanneer dit vanuit naam van de 
overheid wordt gedaan kan waarschijnlijk een grotere groep bedrijven (voor enquêtes) en adviseurs 
(voor interviews) worden benaderd en bereikt. Met een grotere hoeveelheid data kunnen bijvoorbeeld 
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ook combinaties van kenmerken en de verklaring van deelname en verklaring van effecten worden 
bepaald. 

Ten tweede zijn de kosten op ruwe wijze geschat omdat niet van MKB-bedrijven uit de praktijk bekend 
is hoeveel geld en tijd zij hebben besteed aan de implementatie van maatregelen. Met behulp van 
interviews bij MKB-bedrijven die reeds hebben geïmplementeerd en dit ook hebben gedocumenteerd 
kan hiervan een betere inschatting worden gemaakt. 

Een belangrijk onderzoeksresultaat is wat drijfveren voor deelname kunnen zijn voor het MKB. De 

effecten zijn echter nog steeds geschat en niet gebaseerd op waargenomen effecten. Als derde wordt 
daarom aanbevolen om een kleine steekproef van MKB-bedrijven (die representatief zijn voor de 

populatie van geadviseerde bedrijven) nauwkeurig te volgen in hun activiteiten en de effecten voor 
gemaakte autokilometers en CO2 uitstoot te monitoren. Hiervoor is een langere tijdsperiode van 

minstens 3 jaar nodig. 
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Bijlagen 

Bijlage A Dataverzameling 
Deze bijlage bevat achtergrondgegevens bij hoofdstuk 6 Onderzoeksstrategie en -proces en 7 
Analyses. Ook de gehouden enquêtes en interviews vallen onder de dataverzameling maar deze zijn 

elk opgenomen in een aparte bijlage: Bijlage E en Bijlage F Interviews. 
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A2 Voorbeeld uittreksel Kamer van Koophandel 122 

A3 MobiliteitsManagementScan   123 

A4 SpitsScoren     123 

  



122  Bijlage A 

A1 Proces Achmea coalitie 

Onderstaande is een uitgebreide weergegeven van het proces beschreven in databron 6.2.I.  

In dit deel wordt een globaal overzicht gegeven van stappen tussen het moment dat een MKB bedrijf 
wordt benaderd en het moment dat het daadwerkelijk een mobiliteitsadvies uit naam van Achmea 
ontvangt. In dit proces zijn verschillende spelers actief. Allereerst is er Centraal Beheer Achmea als 
overkoepelend bedrijf en tevens de naam van waaruit de rapporten worden geschreven. Ten tweede 
is er de Regiecentrale die de backoffice werkzaamheden uitvoert. Hun belangrijkste taken zijn het 
bellen van MKB bedrijven die mogelijk een mobiliteitsadvies willen ontvangen, koppelen van deze 
MKB bedrijven aan mobiliteitsadviseurs, correspondentie met de subsidieverstrekker (Agentschap NL) 
en invullen van de technische basis in de rapporten (MobiliteitsManagementScan en reistijden naar 
openbaar vervoer en auto voorzieningen nabij de vestiging). Een belangrijk onderdeel van de 
technische basis is de MobiliteitsManagementScan van Goudappel Coffeng, waarin onder meer 
reisafstanden en reistijden per vervoerwijze voor de werknemers worden bepaald.  

In eerste instantie zijn alleen klanten van Achmea gebeld voor deelname aan het voucherprogramma. 
Het gaat hier om bedrijven die bijvoorbeeld hun administratie hebben uitbesteed aan Achmea. In 
tweede instantie zijn ook bedrijven gebeld via lijsten van de convenantregio’s, bijvoorbeeld via de 
Regio Stedendriehoek. Vervolgens worden geïnteresseerde MKB bedrijven gekoppeld aan de 
adviseurs aan de hand van beschikbaarheid, expertise en locatie. De derde groep actoren binnen het 
proces zijn de mobiliteitsadviseurs. Zij gaan op gesprek bij de MKB bedrijven, stellen de 
mobiliteitsadviezen op aan de hand van de technische basis en gaan opnieuw op gesprek bij de klant 
na afronding van het rapport. Zij doen bijvoorbeeld aanbevelingen aan het bedrijf om bereikbaarheid, 
bedrijfskosten, medewerkertevredenheid en milieu te verbeteren.  

A2 Voorbeeld uittreksel Kamer van Koophandel 

Onderstaande is een toelichting op databron 6.2.II. 

Hier is een voorbeeld van een verkort uittreksel van een fictief bedrijf weergegeven. Hieruit zijn naam 
van het bedrijf, aantal werknemers en de sector gebruikt. 

 

Figuur 35 Voorbeeld verkort uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
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A3 MobiliteitsManagementScan 

Onderstaande is een toelichting op databron 6.2.V. 

In de volgende tabellen is de in- en uitvoer van de MobiliteitsManagementScan weergegeven inclusief 

de invulling als voorbeeld. 

Tabel 26 Invoer bedrijf voor MobiliteitsManagementScan 

Medewerker Postcode woonplaats Postcode vestiging Huidig gebruik (optioneel) 

1 6814 7417 OV 

2 7211 7417 Auto 

3 7423 7417 Fiets 

… … … … 

Tabel 27 Uitvoer bedrijf van MobiliteitsManagementScan 

Medewerker Huidig 

gebruik 

Afstand auto dal Auto 

ochtendspits 

OV fiets CO2 CO2 dal 

- - km minuten minuten minuten minuten gram gram 

… … … … … … … … … 

4 Auto 53 41 54 115 232 118325 10413 

5 OV 31 30 38 80 125 6937 5619 

6 Fiets 6 11 15 27 18 1319 1273 

… … … … … … … … … 

A4 SpitsScoren 

Onderstaande vormt een toelichting op databron 6.2.IX.  

Het project SpitsScoren vond plaats op de A15 in de regio Rotterdam. Afhankelijk van het aantal 
keren dat deelnemers in de spits rijden krijgen ze een bedrag per maand uitgekeerd. Per keer dat ze 
in de spits rijden wordt 5 euro in mindering gebracht. Het resterend bedrag wordt uitbetaald. Het gaat 

hier om de ochtendspits die tussen 6.00u en 9.00u is begrensd. De deelnemende populatie kent een 
aantal kenmerken waarbij noemenswaardig is dat het aandeel mannen 86% bedraagt en de 

gemiddelde leeftijd 43 jaar. De cijfers hebben betrekking op de periode oktober 2009 tot juli 2010. Er 
zijn veel verschillen met spitsmijden in het MKB zoals het verschil in beloning, regio en deelnemers 
maar de cijfers over SpitsScoren waren de best beschikbare cijfers om te gebruiken. 

Er wordt aangenomen dat in de deelnemende groep sprake is van zelfselectie. De aanname is dat de 
deelnemers al voor deelname in staat waren flexibel in tijd en plaats te werken.
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Bijlage B Effecten 
In deze bijlage wordt het volledige overzicht gegeven van analyses die zijn gedaan om potentiële 
effecten van de mobiliteitsvouchers te bepalen in termen van autokilometers tijdens de spits en CO2 

reductie en deze vervolgens te koppelen aan kenmerken van de bedrijfssituatie. Daarnaast zijn 
uitspraken van mobiliteitsadviseurs en een analyse van data van de TaskForce 

mobiliteitsmanagement opgenomen. Dit vormt de toelichting op hoofdstuk 8 Effecten automobiliteit en 
milieu. 

Onderstaande figuur herhaalt hoe de analyses zijn opgebouwd. 

 

 

Figuur 36 Stappen en analyses voor bepalen potentiële reductie van autokilometers tijdens de spits  
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B1 Werkwijze bepalen effecten per bedrijf 

Dit deel vormt de toelichting op de werkwijze voor het bepalen van effecten zoals genoemd in 
hoofdstuk 7 Analyses en 8 Effecten automobiliteit en milieu. 

Er is gebruik gemaakt van de MobiliteitsManagementScan om de potentiële reductie van 
autokilometers tijdens de spits en potentiële reductie van CO2 uitstoot te berekenen. In de hoofdtekst 

zijn de gemaakte aannames van de berekeningswijze al opgesomd. Om deze rekenwijze meer 
inzichtelijk te maken wordt in deze bijlage een stroomschema gepresenteerd dat de verschillende 
stappen in het berekenen weergeeft. De belangrijkste zaken van de berekening van effecten worden 

nogmaals opgesomd: 

Overzicht berekening effecten 

Wat wordt er berekend? 

Potentiële veranderingen (effecten)  

Door 

- geadviseerde 

maatregelen 

- geïmplementeerde 
maatregelen 

 

Van  

- autokilometers in de 

spits 

- CO2 uitstoot van alle 
vervoerwijzen 

 

Motief 

- woon-werk 

 

Uitgedrukt in 
- in eerste instantie autokilometers tijdens de spits en kg CO2 per jaar 

- vervolgens de verandering per bedrijf (procentueel) en per werknemer 
 

Welke vervoerwijzen worden beschouwd? 

- fiets (huidig en potentieel) 

- e-bike (alleen potentieel) 
- OV (huidig en potentieel) 
- auto (huidig en potentieel) 

 
Voor welke bedrijven? 

- bedrijven die de enquête invulden en 
- de huidige vervoerwijze van werknemers aanleverden of waar maximaal 5% van de 

vervoerwijzen ontbrak 

 
Welke geadviseerde maatregelen worden meegenomen? 

- Fietsen 
- OV 

- Gedifferentieerde vergoedingen 
- Parkeren 
- Het Nieuwe Werken 

 
Welke veranderingen worden beschouwd? 

- een modal shift naar fiets, e-bike en OV 
- ritten mijden door vaker thuiswerken 

- ritten buiten de spits rijden met auto en OV door spitsmijden  

 

Beperkingen methode 

- Capaciteit OV in de spits is in werkelijkheid beperkt en zou bij volledige overname van de 

voorgestelde modal shift onvoldoende zijn (Schroten en Otten, 2010) 

- De modal shift kan beperkingen opleggen voor beschikbare vervoermiddelen in het zakelijk 
verkeer waardoor wellicht poolauto’s aangeschaft dienen te worden 

- Effecten als gevolg van vergroening van het (lease)wagenpark, verhuizen van werknemers, 
carpoolen worden niet meegenomen 

- Enkel effecten in het woon-werkverkeer worden beschouwd 
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Stroomschema berekeningen 

Figuur 37bevat alle stappen om de reductie van autokilometers tijdens de spits en reductie van CO2 te 

berekenen. 

 

 

Figuur 37 Stroomschema berekening van input tot output 
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Figuur 38 bevat de verschillende stappen om de potentiële vervoerwijze te berekenen. Enkel voor 

werknemers die momenteel met de auto reizen wordt dit gedaan. Wat niet in de figuur is opgenomen 
en wel meespeelt, is welke modal shift wordt meegenomen. Dit is namelijk op de volgende manier 

afhankelijk van de geadviseerde maatregelen: 

- (e)fietsen    ►  modal shift van auto naar e(fietsen) 

- OV    ►  modal shift van auto naar OV 

- Parkeren   ►  modal shift van auto naar (e)fietsen en OV 

- Gedifferentieerde vergoedingen ►  modal shift van auto naar (e)fietsen en OV 

- Slim reizen (algemeen)  ►  modal shift van auto naar (e)fietsen en OV 

-  Het Nieuwe Werken/slim werken►  vermindering van ritten en verschuiving van ritten 

naar de dalperiode bij vervoermiddel auto en OV 

 

 

Figuur 38 Berekening potentiële modal split 

Berekening huidige en toekomstige mate van thuiswerken en reizen buiten de spits 

In de spreadsheet waarin de verbetering van afgelegde autokilometers in de spits en CO2 uitstoot 
wordt berekend zijn aannames gedaan over het huidige en toekomstige gedrag van werknemers wat 

betreft thuiswerken en reizen buiten de spitsuren.  

De best beschikbare cijfers om dit te bepalen zijn afkomstig van het project SpitsScoren A15 
Rotterdam (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011b), een rapport over arbeidsomstandigheden 

en de gegevens over mogelijkheden tot flexibel werken uit de gehouden enquête onder MKB-
bedrijven. In dit deel wordt uitgelegd hoe deze hebben bijgedragen aan de berekeningen in de 

spreadsheet.  

Huidige vervoerwijze is 

auto?

Reisafstand < 7,5 km?

Reisafstand < 15 km?

Reistijd OV / Reistijd auto

< 1,5?

&

Reistijd OV - Reistijd auto

< 30 minuten?

Reistijd fiets - reistijd auto

< 15 minuten?

&

Reistijd fiets - reistijd OV

< 15 minuten?

Reistijd e-bike - reistijd auto

< 15 minuten?

&

Reistijd e-bike - reistijd OV

< 15 minuten?

Vervoerwijze blijft 

ongewijzigd

Vervoerwijze

wordt fiets

Vervoerwijze

wordt e-bike

Vervoerwijze

wordt OV

Vervoerwijze

blijft auto

jaja

jaja

jaja

jaja

jaja

neenee

jaja

neenee

neenee

neenee

neenee

neenee
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Cijfers SpitsScoren 

Dit project vond plaats op de A15 in de regio Rotterdam. Afhankelijk van het aantal keren dat 
deelnemers in de spits rijden krijgen ze een bedrag per maand. Per keer dat ze in de spits rijden wordt 

5 euro in mindering gebracht. Het resterend bedrag wordt uitbetaald. Het gaat hier om de ochtendspits 
die tussen 6.00u en 9.00u is begrenst. De deelnemende populatie kent een aantal kenmerken waarbij 
noemenswaardig is dat het aandeel mannen 86% bedraagt en de gemiddelde leeftijd 43 jaar. De 

cijfers hebben betrekking op de periode oktober 2009 tot juli 2010. Er zijn veel verschillen met 
spitsmijden in het MKB zoals het verschil in beloning, regio en deelnemers maar de cijfers over 

SpitsScoren waren de best beschikbare cijfers om te gebruiken. 

Tabel 28 Ritten in de ochtendspits en gemeden ritten 

 
voor 
SpitsScoren 

tijdens 
SpitsScoren 

Relatieve 
verandering 

Bron 

auto spits op traject 3,48 1,9  Meetgegevens SpitsScoren 

auto andere route 0,17 0,56  

Enquête SpitsScoren 
 

auto ander tijdstip 0,51 1,84 3,61 

thuiswerken 0,05 0,17 3,40 

overige vervoerwijzen 0,32 0,72  

carpoolen 0,11 0,23  

motor 0,06 0,14  

scooter/brommer/fiets 0,1 0,25  

openbaar vervoer 0,01 0,05  

groepsvervoer 0 0,01  

anders 0,04 0,04  

totaal 4,53 5,19  

 

Het is bekend dat het totale aantal ritten in de situatie voor en tijdens het project niet overeenkomt. 
Ook hiervoor zijn geen betere cijfers beschikbaar. De ritten binnen de spits volgens de enquête geven 
namelijk een overschatting van het aantal ritten voor SpitsScoren (4,14) en een onderschatting van 

het aantal ritten tijdens SpitsScoren (1,74). 

Er wordt aangenomen dat in de deelnemende groep sprake is van zelfselectie. De deelnemers waren 

al voor deelname in staat flexibel in tijd en plaats te werken. 

 

Rapport arbeidsomstandigheden 

Andere gegevens die zijn gebruikt hebben betrekking op het aantal (thuis)werkdagen en uren van 

werknemers in Nederland. Hiervoor is een rapport over arbeidsomstandigheden in 2010 (TNO, 2011) 
ingezet waaruit de volgende gemiddelde waarden komen: 

- dagen werkzaam per week: 4,26 

- uren thuis werken per week: 1,7 

- uren dienstverband per week: 30,6 

Vervolgens is aangenomen dat werknemers doorgaans minder uren thuiswerken dan zij op de 
bedrijfslocatie werken. Er wordt uitgegaan van een scenario dat een werknemer 4 dagen elke dag 8u 

werkt op de bedrijfslocatie werkt 1 dag 4u thuis werkt. Hierdoor ontstaat de aanname dat als 1% van 
de uren wordt thuis gewerkt, dat 1,8% van de dagen (en daardoor ritten) betreft. 

  dagen uren 

Scenario 
werkadres 4 32 

thuis 1 4 

Veronderstelde verhouding 
thuiswerkdagen en -uren 

verhouding bij thuiswerken 0,20 0,111 

verhouding bij thuiswerken 1,8 1 

 

Het aantal dagen thuiswerken in de huidige situatie wordt gesteld op 0,426
37

. 

De verbetering in het aantal thuisgewerkte dagen wordt verondersteld half zo’n goede relatieve 
verbetering te zijn als bij SpitsScoren (er is voor het MKB immers geen financiële beloning). Het 

nieuwe aantal thuiswerkdagen bedraagt daarom 0,724 dagen per week
38

.  

                                                      
37

 1,7u/30,6u = 5,6% -> 5,6%x1,8=10,0% -> 10,0%x4,26=0,426 dagen per week. 



130  Bijlage B 

Om het aantal dagen te bepalen dat werknemers op een ander tijdstip buiten de spits rijden zijn de 

waarden binnen het SpitsScoren project gebruikt en omgerekend naar het aantal werkdagen van 4,26 
(in plaats van 4,53 binnen SpitsScoren). Het oude aantal dagen per week waarop dit gebeurt bedraagt 

0,480
39

. Wederom wordt verondersteld een half zo goede verbetering te kunnen realiseren in het 
MKB. Daarom wordt het nieuwe aantal dagen per week waarop op een ander tijdstip kan worden 

gereisd 0,865
40

. Deze getallen zijn opgenomen in onderstaand overzicht: 

 

 Aantal vermeden ritten per week 

 Huidig Nieuw 

Werknemers die kunnen thuiswerken 0,426 (10,0%) 0,724 (17,0%) 

Werknemers die op een andere tijd kunnen reizen 0,480 (11,3%) 0,865 (20,3%) 

Werknemers die niet kunnen thuiswerken 0 0 

Werknemers die niet op een andere tijd kunnen reizen 0 0 

 

Enquêtes MKB-bedrijven 

De derde groep cijfers die is gebruikt zijn de antwoorden op de enquête onder MKB-bedrijven. Daarin 
gaven zij aan welk deel van hun werknemers in staat van flexibel te werken in tijd en in plaats. Enkel 
werknemers die zowel buiten de ochtendspits als buiten de avondspits kunnen reizen worden 

meegenomen als flexibele werkers. Indien slechts een van beide momenten flexibel is wordt het lastig 
om een volledige werkdag te maken en is het daarom de vraag of dit echt flexibele werkers zijn. 

Enkel werknemers die flexibel in plaats konden werken worden verondersteld nu al en in de toekomst 
meer te gaan thuiswerken volgens de cijfers in het overzicht uit de vorige paragraaf. Hetzelfde geldt 
voor flexibel werken in plaats.  

Een voorbeeld voor bedrijf A: 

Invoer gegevens vanuit de enquête: 

- deel werknemers dat flexibel in plaats kan werken: 25% 

- deel werknemers dat flexibel in tijd kan werken: 50% 

Gegevens voor huidige situatie: 

- deel werknemers dat flexibel in plaats werkt: 25%*10,0%=2,5% evenredig verdeeld over de 
werknemers 

- deel werknemers dat flexibel in tijd werkt: 50%*11,3%=5,7% evenredig verdeeld over de 
werknemers 

Gegevens potentiële situatie: 

- deel werknemers dat flexibel in plaats werkt: 25%*17,0%=4,25% evenredig verdeeld over de 
werknemers 

- deel werknemers dat flexibel in tijd werkt: 50%*20,3%=10,2% evenredig verdeeld over de 
werknemers 

B2 Effecten op basis van geadviseerde bedrijven 

Hier wordt per kenmerk van de bedrijfssituatie de relatie met effecten in kaart gebracht. Dit is de 

toelichting van §8.1. 

De gemiddelde waarden per bedrijf zijn als volgt: 

Tabel 29 gemiddelde reductie autokilometers tijdens spits en CO2 uitstoot per bedrijf en per werknemer 

Variabele Per bedrijf (%) Per werknemer 

relatieve reductie autokilometers (geadviseerd) -16,3% -1117 km 

relatieve reductie CO2 (geadviseerd) -20,2% -328 kg 

relatieve reductie autokilometers (geïmplementeerd) -10,8% -591 km 

relatieve reductie CO2 (geïmplementeerd) -13,7% -193 kg 

 

                                                                                                                                                                      
38

 0,5*0,17/0,05*0,426 
39

 4.26/4.53*0.51 
40

 0,5*1,84/0,51*0,480 
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De beschouwde afhankelijke variabelen zijn steeds dezelfde en weergegeven in onderstaande tabel.  

Dit zijn allemaal ratio variabelen die volgens de Shapiro-Wilk toets niet normaal zijn verdeeld: 

Tabel 30 Uitkomst Shapiro-Wilk toets 

Variabele W Vrijheidsgraden Significantie 

relatieve reductie autokilometers (geadviseerd) ,771 31 ,000 

relatieve reductie CO2 (geadviseerd) ,905 31 ,010 

relatieve reductie autokilometers (geïmplementeerd) ,681 31 ,000 

relatieve reductie CO2 (geïmplementeerd) ,828 31 ,000 

reductie autokilometers/werknemer (geadviseerd) ,772 31 ,000 

reductie CO2/werknemer (geadviseerd) ,836 31 ,000 

reductie autokilometers/werknemer (geïmplementeerd) ,828 31 ,000 

reductie CO2/werknemer (geïmplementeerd) ,820 31 ,000 

 

De onafhankelijke variabelen zijn ook opgesomd in een tabel. Daarbij is tevens aangegeven welke 
toets is uitgevoerd om te bepalen of er een significant verband bestaat tussen deze en de acht 
afhankelijke variabelen. 

Tabel 31 Overzicht onafhankelijke variabelen, type, aantal groepen en gebruikte toets 

Onafhankelijke variabelen Type Aantal groepen Gebruikte toets Toelichting 

parkeerrestricties dichotoom 2 Mann-Whitney De onafhankelijke 
variabele bestaat bij deze 
variabelen uit twee 
groepen die onafhankelijk 
van elkaar zijn. Er wordt 
getest of de groepen een 
gelijke mediaan hebben. 

beoordeling bruikbaarheid 
advies (voldoende vs. 
onvoldoende) 

dichotoom 2 Mann-Whitney 

sector nominaal 3 of meer Kruskal-Wallis De afhankelijke variabele is 
van ordinaal niveau maar 
niet normaal verdeeld. De 
onafhankelijke variabele 
bestaat uit 3 of meer 
groepen die onafhankelijk 
van elkaar zijn. Er wordt 
getest of de groepen een 
gelijke mediaan hebben. 

discipline werkzaamheden 
contactpersoon (q1) 

nominaal 3 of meer Kruskal-Wallis 

belangrijkste waarde voor bedrijf 
(q3) 

nominaal 3 of meer Kruskal-Wallis 

stedelijkheid ordinaal 3 of meer Spearmans rang 

Omdat de onafhankelijke 
variabele van ordinaal 
niveau is wordt de 
Spearmans 
rangcorrelatietoets 
toegepast. 

beoordeling bruikbaarheid 
advies 

ordinaal 3 of meer Spearmans rang 

aantal werknemers in klassen 0-
24, 25-50, 51-100, 101-250, 
251< 

ordinaal 3 of meer Spearmans rang 

afstand tot dichtstbijzijnde station 
(0-500m, 500-1000m, 1000m<) 

ordinaal 3 of meer Spearmans rang 

afstand tot dichtstbijzijnde 
intercity station 0-500 m, 500-
1000m, 1000-2000m, 2000m< 

ordinaal 3 of meer Spearmans rang 

afstand tot dichtstbijzijnde 
intercity knooppunt 0-500 m, 
500-1000m, 1000-2000m, 
2000m< 

ordinaal 3 of meer Spearmans rang 

afstand tot dichtstbijzijnde 
hoofdweg (0-1500m, 1500-
4000m, 4000-9000m, 9000m<) 

ordinaal 3 of meer Spearmans rang 

aantal werknemers ratio continu Spearmans rang 
Zowel afhankelijke als 
onafhankelijke variabelen 
zijn van het type ratio maar 
beide zijn niet normaal 
verdeeld. Daarom is de 
rangcorrelatietoets van 

afstand tot dichtstbijzijnde 
hoofdweg 

ratio continu Spearmans rang 

afstand tot dichtstbijzijnde station ratio continu Spearmans rang 

afstand tot dichtstbijzijnde 
intercity station 

ratio continu Spearmans rang 
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afstand tot dichtstbijzijnde 
intercity knooppunt 

ratio continu Spearmans rang 
Spearman gebruikt. 

gemiddelde woon-werkafstand 
werknemers 

ratio continu Spearmans rang 

deel werknemers van mannelijk 
geslacht 

ratio continu Spearmans rang 

opleidingsniveau tot lbo, vglo, 
lavo, mavo, mulo, vmbo 

ratio continu Spearmans rang 

Kenmerken bedrijf en effecten 

Sector 

De sectoren en het verschil in effecten is getest met een Kruskal-Wallistoets (zie Tabel 32,  

Tabel 33 en Tabel 34). De belangrijkste conclusies zijn: 

- De drie sectoren met de relatief hoogste vermindering van CO2 en autokilometers zijn: 
gezondheidszorg, vervoer, financiële instellingen.  

- De drie sectoren met de relatief laagste vermindering van CO2 uitstoot zijn: verhuur, industrie 

en advisering. Voor autokilometers zijn dat: overige dienstverlening; verhuur en advisering. 

Tabel 32 Uitkomst van de Kruskal-Wallistoets voor effecten naar sector 

  

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Chi-kwadraat 14,826 17,816 16,102 20,777 

vrijheidsgraden 9 9 9 9 

Significantie ,096 ,037* ,065 ,014* 

 

reductie autokm 
spits/werknemer 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werknemer 
(geadviseerd) 

reductie autokm 
spits/werknemer 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werknemer 
(geïmplementeerd) 

Chi-kwadraat 15,310 14,527 18,832 19,944 

vrijheidsgraden 9 9 9 9 

Significantie ,083 ,105 ,027 ,018 

 

Tabel 33 Gemiddelde rang in effecten van de sectoren (effecten zijn in negatieve percentages daarom betekent 
een hogere rang een slechtere procentuele verbetering) 

relatieve reductie CO2 (geadviseerd) relatieve reductie CO2 (geïmplementeerd) 

Sector MKB-bedrijf N 
Gemiddelde 
Rang 

Sector MKB-bedrijf N 
Gemiddelde 
Rang 

Gezondheids- en welzijnszorg 1 2,00 Vervoer en opslag 2 2,50 

Vervoer en opslag 2 3,00 Gezondheids- en welzijnszorg 1 3,00 

Financiële instellingen 2 3,50 Financiële instellingen 2 4,50 

Overige dienstverlening 1 8,00 Overige dienstverlening 1 5,00 

Cultuur, sport en recreatie 3 13,67 Cultuur, sport en recreatie 3 10,00 

Informatie en communicatie 
4 

16,00 
Groot- en detailhandel; 
reparatie van auto's 

6 
15,67 

Groot- en detailhandel; 
reparatie van auto's 

6 
16,33 Informatie en communicatie 

4 
19,25 

Advisering, onderzoek en 
overige specialistische 
zakelijke dienstverlening 

8 
21,63 Industrie 

3 
20,67 

Industrie 
3 

23,00 
Advisering, onderzoek en 
overige specialistische zakelijke 
dienstverlening 

8 
23,13 

Verhuur van roerende 
goederen en overige zakelijke 
dienstverlening 

1 
28,00 

Verhuur van roerende goederen 
en overige zakelijke 
dienstverlening 

1 
26,00 
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Tabel 34 Gemiddelde rang in effecten van de sectoren (effecten zijn in negatieve percentages daarom betekent 
een hogere rang een slechtere procentuele verbetering) 

relatieve reductie CO2 (geadviseerd) relatieve reductie CO2 (geïmplementeerd) 

Sector MKB-bedrijf N 
Gemiddelde 
Rang 

Sector MKB-bedrijf N 
Gemiddelde 
Rang 

Vervoer en opslag 2 2,50 Gezondheids- en welzijnszorg 1 1,00 

Gezondheids- en welzijnszorg 1 3,00 Financiële instellingen 2 3,50 

Financiële instellingen 2 5,50 Vervoer en opslag 2 4,50 

Cultuur, sport en recreatie 3 9,00 Overige dienstverlening 1 8,00 

Groot- en detailhandel; reparatie 
van auto's 

6 
14,25 Cultuur, sport en recreatie 

3 
11,33 

Industrie 
3 

19,67 
Groot- en detailhandel; reparatie van 
auto's 

6 
14,50 

Informatie en communicatie 4 20,75 Informatie en communicatie 4 18,75 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke 
dienstverlening 

8 
21,44 Industrie 

3 
20,67 

Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

1 
25,50 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

8 
23,38 

Overige dienstverlening 
1 

25,50 
Verhuur van roerende goederen en 
overige zakelijke dienstverlening 

1 
26,00 

Aantal werknemers 

Ten tweede is wees de Spearmans rangcorrelatietoets uit dat er een verband bestaat tussen het 

aantal werknemers in een bedrijf en de vermindering van CO2 en autokilometers. Dit was voor niet alle 
vormen van effect significant zoals te zien in onderstaande tabel. Vooraf was geen richting van het 

verband verondersteld. De belangrijkste conclusie is: 

- Hoe meer werknemers bij het bedrijf werkzaam, hoe sterker de vermindering van 
autokilometers per werknemer (bij geïmplementeerde maatregelen) 

Tabel 35 Uitkomst van de Spearmans rangcorrelatietoets met onafhankelijke variabele aantal werknemers (ratio 
variabele) 

. . 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Aantal 
werknemers  

Correlatie Coëfficiënt -,252 -,156 -,378 -,289 

Sign. (2-zijdig) ,214 ,446 ,057 ,152 

N 26 26 26 26 

Aantal 
werknemers 

in klassen 

Correlatie Coëfficiënt -,259 -,231 -,350 -,314 

Sign. (2-zijdig) ,193 ,246 ,074 ,111 

N 27 27 27 27 

.. .. 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Aantal 
werknemers  

Correlatie Coëfficiënt -,111 -,106 -,426* -,339 

Sign. (2-tailed) ,591 ,605 ,030 ,090 

N 26 26 26 26 

Aantal 
werknemers 
in klassen 

Correlatie Coëfficiënt -,212 -,241 -,431* -,380 

Sign. (2-zijdig) ,288 ,226 ,025 ,051 

N 27 27 27 27 
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Belangrijkste waarde voor het bedrijf; beoordeling van bruikbaarheid van het advies; 
discipline waarin de contactpersoon werkzaam is 

De kenmerken in deze paragraaf hadden geen verband hadden met effecten.  

Tabel 36 Resultaten Kruskal-Wallistoets voor ‘waarden van het bedrijf’ 

  

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Chi-Kwadraat 3,374 4,047 7,151 6,608 

vrijheidsgraden 6 6 6 6 

Asymp. Significantie ,761 ,670 ,307 ,359 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Chi-Kwadraat 2,133 3,969 6,481 6,738 

vrijheidsgraden 6 6 6 6 

Asymp. Significantie ,907 ,681 ,371 ,346 

Tabel 37 Resultaten Mann-Whitney U voor ‘rapportcijfer bruikbaarheid advies’ (voldoende vs. Onvoldoende) 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Mann-Whitney U 70,500 66,000 58,500 58,000 

Asymp. Significantie ,822 ,653 ,395 ,385 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Mann-Whitney U 61,500 69,000 70,500 68,000 

Asymp. Significantie ,499 ,764 ,817 ,720 

Tabel 38 Resultaten Spearmans rangcorrelatietoets voor ‘rapportcijfer bruikbaarheid advies’ 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  -,053 -,119 -,297 -,318 

Asymp. Significantie  ,778 ,525 ,105 ,081 

n 31 31 31 31 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,102 ,022 -,241 -,259 

Asymp. Significantie  ,586 ,906 ,192 ,160 

n 31 31 31 31 

Tabel 39 Resultaten Kruskal-Wallistoets voor ‘discipline waarin contactpersoon werkt’ 

  

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Chi-Kwadraat ,435 3,290 1,577 2,255 

vrijheidsgraden 3 3 3 3 

Asymp. Significantie ,933 ,349 ,665 ,521 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Chi-Kwadraat 2,659 4,786 1,183 2,908 

vrijheidsgraden 3 3 3 3 

Asymp. Significantie ,447 ,188 ,757 ,406 
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Kenmerken werknemers en effecten 

Deel mannen werkzaam in bedrijf 

De uitspraken over het deel mannen in het bedrijf in relatie tot de mate van effecten is deels significant 

(Tabel 40). De belangrijkste conclusie is: 

- Hoe groter het aandeel mannelijke werknemers, hoe kleiner de potentiële reductie van 

autokilometers en CO2 

Tabel 40 Resultaten Spearmans rangcorrelatietoets deel mannen werkzaam in bedrijf 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,284 ,346 ,359* ,449* 

Asymp. Significantie  ,122 ,057 ,047 ,011 

n 31 31 31 31 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  -,012 ,144 ,249 ,335 

Asymp. Significantie  ,948 ,439 ,176 ,065 

n 31 31 31 31 

Opleidingsniveau werknemers; gemiddelde woon-werkafstand 

De verdeling van opleidingsniveau onder werknemers was een van de gesloten vragen uit de enquête 

onder MKB-bedrijven. Hier konden werkgevers invullen welk deel van hun werknemers een bepaalde 
opleiding hadden afgerond. In de toets is het deel ‘lager opgeleide werknemers’ (geen opleiding tot 

lager beroepsonderwijs of vglo, lavo, mavo, mulo, vmbo) en ‘hoger opgeleide werknemers’ (mbo, 
havo, vwo, mms, hbs en hoger) meegenomen. Beide zijn getoetst met de Spearmans 
rangcorrelatietoets en bleken niet significant van invloed op de mate van effect. 

De gemiddelde woon-werkafstand was eveneens niet significant van invloed op de mate van effect. 

Tabel 41 Resultaten Spearmans rangcorrelatietoets deel opleiding mbo, havo, vwo, mms, hbs en hoger 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  -,139 -,223 -,159 -,214 

Asymp. Significantie  ,456 ,228 ,394 ,249 

n 31 31 31 31 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  -,209 -,303 -,136 -,247 

Asymp. Significantie  ,258 ,097 ,464 ,181 

n 31 31 31 31 

Tabel 42 Resultaten Spearmans rangcorrelatietoets deel geen opleiding tot lager beroepsonderwijs of vglo, 
lavo, mavo, mulo, vmbo 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  -,011 ,151 ,066 ,172 

Asymp. Significantie  ,953 ,418 ,722 ,355 

n 31 31 31 31 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,120 ,272 ,047 ,245 

Asymp. Significantie  ,522 ,138 ,801 ,184 

n 31 31 31 31 
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Tabel 43 Resultaten Spearmans rangcorrelatietoets ‘woon-werkafstand’ 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,271 ,099 ,322 ,184 

Asymp. Significantie  ,140 ,598 ,077 ,322 

n 31 31 31 31 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  -,089 -,187 ,195 ,046 

Asymp. Significantie  ,633 ,314 ,293 ,807 

n 31 31 31 31 

Kenmerken geografische omgeving en effecten 

Afstand van bedrijfslocatie tot hoofdweg 

De afstand tot de hoofdweg (provinciale of snelweg) onderverdeeld is zowel als ratio variabele als in 

klassen van 0-1500m, 1500-4000m, 4000-9000m en 9000m of meer, significant op de reductie van 
autokilometers. De belangrijkste conclusie is: 

- Hoe groter de afstand tot de hoofdweg hoe kleiner de reductie in autokilometers 

Tabel 44 Resultaten Spearmans rangcorrelatietoets ‘afstand bedrijfslocatie tot hoofdweg’ (ratio variabele) 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,421* ,290 ,363* ,249 

Asymp. Significantie  ,018 ,113 ,045 ,177 

n 31 31 31 31 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,326 ,276 ,356* ,297 

Asymp. Significantie  ,074 ,132 ,049 ,105 

n 31 31 31 31 

Tabel 45 Resultaten Spearmans rangcorrelatietoets ‘afstand bedrijfslocatie tot hoofdweg’ (ordinale variabele) 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,366* ,261 ,365* ,292 

Asymp. Significantie  ,043 ,156 ,043 ,111 

n 31 31 31 31 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,257 ,192 ,369* ,318 

Asymp. Significantie  ,163 ,302 ,041 ,081 

n 31 31 31 31 
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Afstand van bedrijfslocatie tot stations 

Tabel 46 Resultaten Spearmans rangcorrelatietoets Afstand bedrijfslocatie tot dichtsbijzijnde station 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,138 ,215 ,330 ,429* 

Asymp. Significantie  ,460 ,246 ,070 ,016 

n 31 31 31 31 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,017 ,151 ,322 ,422* 

Asymp. Significantie  ,928 ,417 ,078 ,018 

n 31 31 31 31 

Tabel 47 Resultaten Spearmans rangcorrelatietoets Afstand bedrijfslocatie tot dichtsbijzijnde station (klassen) 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,016 ,186 ,300 ,436* 

Asymp. Significantie  ,932 ,317 ,101 ,014 

n 31 31 31 31 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  -,050 ,137 ,306 ,412* 

Asymp. Significantie  ,791 ,461 ,094 ,021 

n 31 31 31 31 

Tabel 48 Resultaten Spearmans rangcorrelatietoets Afstand bedrijfslocatie tot dichtsbijzijnde intercity 
knooppunt (klassen) 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,032 ,142 ,284 ,396* 

Asymp. Significantie  ,862 ,447 ,121 ,027 

n 31 31 31 31 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  -,042 ,091 ,236 ,410* 

Asymp. Significantie  ,821 ,626 ,201 ,022 

n 31 31 31 31 
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De afstand tot dichtstbijzijnde intercity station (als ratio en ordinale variabele in 
klassen); de afstand tot dichtstbijzijnde intercity knooppunt (als ratio variabele); 

stedelijkheid; parkeerrestricties 

De overige omgevingskenmerken bleken geen verband te hebben met potentiële vermindering van 
autokilometers of CO2 uitstoot. Het bewijs hiervan is in onderstaande tabellen weergegeven. 

Tabel 49 Resultaten Spearmans afstand tot dichtstbijzijnde intercity station (ratio variabele) 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,060 ,125 ,167 ,212 

Asymp. Significantie  ,754 ,509 ,377 ,261 

n 30 30 30 30 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  -,027 ,085 ,123 ,202 

Asymp. Significantie  ,887 ,656 ,517 ,285 

n 30 30 30 30 

Tabel 50 Resultaten Spearmans afstand tot dichtstbijzijnde intercity station (ordinale variabele) 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  -,047 ,047 ,225 ,304 

Asymp. Significantie  ,804 ,803 ,224 ,096 

n 31 31 31 31 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  -,138 ,003 ,195 ,298 

Asymp. Significantie  ,459 ,987 ,294 ,104 

n 31 31 31 31 

Tabel 51 Resultaten Spearmans afstand tot dichtstbijzijnde intercity knooppunt (ratio variabele) 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,154 ,211 ,229 ,315 

Asymp. Significantie  ,409 ,254 ,216 ,084 

n 31 31 31 31 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  -,027 ,098 ,156 ,325 

Asymp. Significantie  ,887 ,600 ,401 ,074 

n 31 31 31 31 
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Tabel 52 Resultaten Spearmans rangcorrelatietoets stedelijkheid van bedrijfslocatie 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  ,110 ,093 ,034 ,084 

Asymp. Significantie  ,557 ,617 ,858 ,655 

n 31 31 31 31 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Correlatiecoëfficiënt  -,065 ,037 -,027 ,101 

Asymp. Significantie  ,730 ,842 ,887 ,589 

n 31 31 31 31 

Tabel 53 Resultaten Mann-Whitney toets voor parkeerrestricties (aanwezig versus afwezig) 

 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geadviseerd) 

relatieve reductie 
autokm spits 
(geïmplementeerd) 

relatieve reductie 
CO2 
(geïmplementeerd) 

Mann-Whitney U 30,500 27,000 32,000 31,000 

Asymp. Significantie ,442 ,316 ,491 ,452 

 
reductie 
autokm/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geadviseerd) 

reductie 
autokm/werkn. 
(geïmplementeerd) 

reductie 
CO2/werkn. 
(geïmplementeerd) 

Mann-Whitney U 25,500 30,000 29,000 37,000 

Asymp. Significantie ,270 ,422 ,371 ,733 

B3 Effecten op basis van interviews mobiliteitsadviseurs 

De uitspraken in onderstaande tabellen zijn gebruikt in respectievelijk §8.1, §8.2, en §8.3. 

Tabel 54 Overzicht uitspraken adviseurs over mate van effect gekoppeld aan kenmerken bedrijfssituatie 

Adviseur Uitspraak 

M. Stemerding 

Groot effect bij:  

-bedrijven met goede alternatieven beschikbaar voor het huidig gedrag 

-werkgever doet meer bij drijfveer zoals hoge kosten parkeerplaatsen, waar tevens alternatieven 
aanwezig zijn 

-in praktijk zijn dit stedelijke gebieden met OV. 

-groter bedrijf haalt in absolute zin grotere effecten 

-bedrijven maakindustrie/bouw waar veel (zakelijke) kilometers met bedrijfsvoertuigen worden 
gemaakt 

Moment implementatie is bij tegenkomen probleem of verandering, bijv. extra vestiging, 
arbeidsvoorwaarden of andere financiering 

Effecten klein in: 

-maakindustrie door kleine reisafstanden 

N. Bosch 

Effecten zijn afhankelijk van: 

-bedrijfscultuur 

-flexibiliteit van het werk 

-of de omgeving dwingt tot verandering. Een voorbeeld hiervan is wanneer na verhuizing te 
weinig parkeerplekken zijn ten opzichte van het aantal verwachte autogebruikers 

Grote effecten: 

-zakelijke dienstverleners lijken meeste effect te gaan behalen 

-gebiedsgewijze benadering van bedrijven, bijvoorbeeld een bedrijventerrein geeft grotere 
effecten 

Kleine effecten bij: 

-productiebedrijven en bedrijven met voor de helft productie- en voor de helft kantoorpersoneel 
omdat deze zeer conservatief zijn in het mobiliteits- en vestigingsbeleid 
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F. van der Tang 

Veel effect mogelijk bij: 

-zakelijke dienstverleners: lease 

-bedrijven met accountmanagers die veel op weg zitten (zakelijk verkeer) 

-transportsector 

-combinatie van personenauto’s voor zakelijke ritten en andere voertuigen (busjes/vrachtwagens) 
voor transport 

-mogelijkheid tot schaalvoordelen. Bijv. wanneer meerdere BV’s die onder een moederbedrijf 
vallen tegelijkertijd worden geadviseerd 

-voor bedrijven in de bouw en productie kan het advies meer betekenen omdat zij minder goed 
weten wat er mogelijk is 

Effecten zijn vaak pas interessant vanaf 50 werknemers. 

'geloof' van bedrijf in verbeteringen noodzakelijk om gevolg te geven aan de aanbevelingen 

S. Romijn 

Hoge mate van effect bij: 

-hoog aandeel auto in modal split 

-veel werknemers wonen dicht bij bedrijf wonen zodat er veel potentie voor de fiets is 

-werkgever en werknemer moeten niet huiverig zijn voor OV gebruik 

-Het Nieuwe Werken heeft veel potentie (dus niet traditionele sectoren, niet bouwsector) 

-mogelijkheid tot spitsmijden 

Alle bedrijven zullen het nieuwe rijden oppakken evenals aandacht voor fietsen en de e-bike, bijv. 
door fietsplan of programma 

M. Swaak 

Geen grote variatie in effecten verwacht, vrijwel alle bedrijven na 1 jaar maatregelen 
geïmplementeerd, niet in te delen naar type 

Verminderde effecten bij: 

-afwezigheid van alternatieven 

R. van Lankveld 

Effect is groter bij: 

-veel dynamiek in het bedrijf (in en uitstroom), dynamische bedrijven accepteren eerder 
verandering 

-jonge werknemers: zij accepteren eerder verandering 

Alternatieven moeten beschikbaar zijn 

Bedrijven komen pas in actie bij probleem of urgentie 

T. van den Briel 

Kleine bedrijven van ongeveer 50 werknemers zijn enthousiast en staan open voor advies en 
maatregelen 

Effecten zijn vooral door de contactpersoon te verklaren 

R. Maas 

Grote effecten bij: 

-advies met als reden kosten te besparen 

- gemakkelijk te implementeren zaken zoals labels leasevoertuigen of routebeschrijving plaatsen 
op de website 

Er moet een belang zijn voor werkgever: 

-implementatie vindt eerder plaats als het een oplossing voor probleem vormt of wanneer het 
weinig aanpassing behoeft 

Tabel 55 Uitspraken adviseurs over veranderingen werkgevers op een termijn van ongeveer 3 jaar 

Adviseur Uitspraak 

M. Stemerding 

bijv. 
-beperken parkeerplek 
-verstrekken openbaar vervoer abonnementen 
-realiseren fietsplan 

N. Bosch 
Veel leidinggevenden hebben een conservatieve invalshoek. Zij moeten eerst noodzaak (vaak 
financieel) ervaren voordat actie wordt ondernomen. Dit hangt vooral af van de directie van een 
bedrijf. 

F. van der Tang 
Bedrijven zullen het beleid aanpassen, bijv. arbeidsvoorwaarden.  
Verder zullen zij Het Nieuwe Werken invoeren en/of interne communicatie aanpassen. 
Alle bedrijven gaan voor quick wins, vooral besparing brandstofkosten. 

S. Romijn 

Er zal in elk geval weinig worden overgegaan tot openbaar vervoer door weerstand van het 
management. 
Door de economische crisis zitten klanten verder weg waardoor juist meer zakelijke kilometers 
worden gemaakt.  
Meestal zal worden overgegaan tot inzet voor fietsen in woon werkverkeer en het nieuwe rijden.  
Verder kan het wervingsbeleid worden aangepast en zullen zuinigere leaseauto’s worden 
aangeschaft. 
De juiste gelegenheid moet zich voordoen. 
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M. Swaak 

Veranderingen in arbeidsvoorwaarden. 
Belonen goed gedrag. 
Interne communicatie. 
Bij kleinere bedrijven kan traject vaak sneller gaan. 

R. van Lankveld 

Veranderingen in arbeidsvoorwaarden. 
Informeren, prikkelen van werknemers. 
Het MKB is traditioneel ingesteld waardoor cultuurprobleem met nieuwe werken als 
videoconferencing of flexibele werktijden bestaan. 

T. van den Briel Eenvoudige kleine maatregelen die toch duurzaam zijn, bijv. fietsen. 

R. Maas Maatregelen waar ze zelf iets aan hebben, bijv. route en parkeerinformatie.  

Tabel 56 Uitspraken over gedragsverandering werknemers op een termijn van ongeveer 3 jaar 

Adviseur Uitspraak 

M. Stemerding 
De effecten zijn in ieder geval groter dan bij maatregelen via de overheid. 
Verwacht vooral spitsmijden en thuiswerken behalve in de maakindustrie of bouw vanwege vaste 
werktijden waar onder ploegendiensten. 

N. Bosch 
Werknemers zijn star en vaak is het lastig te veranderen, mede door de privésituatie. 
Minder reizen gebeurt eerder dan een modal shift.  
Door verbeterde reistijden gaan werknemers eerder verder van dan dichter bij het werk wonen. 

F. van der Tang 

Naar verwachting doet 20% mee, 40% beweegt mee, 20% doet niets en 20% doet absoluut 
niets.  
Hierdoor ontstaat spreiding plaats en tijd bij Het Nieuwe Werken. 
Zuiniger rijden gebeurt indien daarvoor prikkels zijn. 

S. Romijn 
Een deel verandert: Veel fietsen, nieuwe rijden, inkoop schonere auto's door werknemers. Ook 
thuiswerken indien dat mogelijk wordt gemaakt.  
Verwacht wordt vooral minder reizen, iets meer fietsen, en spreiding in de tijd.  

M. Swaak 
Ja, verandering verwacht. Bijv. een onderlinge sport maken van het nieuwe rijden. Bij een 
beloning raakt de werknemer gemotiveerd. Hierdoor: minder reizen, anders reizen (tijd, 
vervoerwijze) 

R. van Lankveld Beperkte veranderingen. Zelfs niet door maatregelen in de vergoedingensfeer.  

T. van den Briel Dit is volledig afhankelijk van hoe wordt geïmplementeerd en gecommuniceerd. 

R. Maas 
Richten maatregelen meer op bezoeker dan werknemers. 
Een enkeling zal een andere vervoerwijze kiezen of op een ander tijdstip reizen (het laatste bij 
advies tot flexibel werken). 

B4 Gevolg dat bedrijven geven aan ontvangen mobiliteitsadvies 

Onderstaande gegevens komen uit de evaluatie van de MKB mobiliteitsvouchers en zijn genoemd in 
§8.2. 

Tabel 57 Aan de slag met advies (n=132) (MuConsult, 2011a) 

Ja 63% 

Mogelijk 15% 

Nee 22% 

B5 Analyse data TaskForce Mobiliteitsmanagement 

De analyses in dit deel vormen de toelichting op de tekst in §8.2 en §8.3. 

Beschrijving data 

In 2010 heeft een beleidsevaluatie plaatsgevonden van de resultaten die de TaskForce 

Mobiliteitsmanagement tot dan toe heeft geboekt. Een onderdeel hiervan betrof de evaluatie van de 
mobiliteitseffecten. Daarvoor is naast een meting in de zogenoemde voorbeeldregio’s gebruik 
gemaakt van een 1-meting afkomstig uit een landelijk internetpanel. Hiervan hebben 1580 leden de 

vragenlijst ingevuld. De gebruikte vragenlijst is terug te vinden in (Rijkswaterstaat, 2010). In dit panel 
zitten werknemers werkzaam bij werkgevers in vijf convenantregio’s

41
. Deze vijf zogenaamde 

voorbeeldregio’s zijn convenantregio’s die het langste bestaan. Deze zijn gebruikt omdat het enige tijd 
vergt voordat effecten van mobiliteitsmanagementmaatregelen merkbaar zijn. Het betreft de regio’s: 

metropoolregio Amsterdam, stadsregio Arnhem-Nijmegen (KAN), Haaglanden, Utrecht en stadsregio 

                                                      
41

 In de zogenaamde convenantregio’s zijn convenanten gesloten waarin bedrijfsleven en overheden afspraken 
maken over een aanpak en maatregelen om invulling te geven aan de doelstelling om het aantal auto’s in de spits 
met 5 procent terug te dringen. (Schipholt et al., 2009). 
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Rotterdam (Rijkswaterstaat, 2010). Van de 1580 respondenten waren 575 werkzaam bij een 

aangesloten werkgever, 1005 waren werkzaam bij een andere werkgever.  

De aangesloten werkgevers in deze groep zijn vele malen groter dan de doelgroep van het MKB 

voucherprogramma. Op het moment van evaluatie was de gemiddelde bedrijfsgrootte in vrijwel alle 
convenantregio’s groter dan 400 werkgevers. Bovendien zijn de betrokken werkgevers in de 
voorbeeldregio’s doorgaans zelfs nog groter. Ook de sectoren verschillen van die van de MKB 

bedrijven. De sectoren ‘financiële instellingen’, ‘onderwijs’ en ‘overheid zijn in de voorbeeldregio’s 
oververtegenwoordigd terwijl de sectoren ‘bouw’, ‘handel’ en ‘horeca’ zijn ondervertegenwoordigd. In 

de steekproef van geadviseerde MKB bedrijven geldt juist een hoog aandeel vanuit de sectoren 
advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening, groot- en detailhandel; 
reparatie van auto’s en industrie. Bovendien zitten in de populatie MKB-bedrijven binnen de doelgroep 

vaak bedrijven uit de sectoren groot- en detailhandel, gezondheidszorg en industrie en is de sector 
overheid uitgesloten in het voucherprogramma. De gebruikte enquête is in mei 2010 gehouden. 

Wijze gebruik data 

De dataset met de 1-meting van de TFMM (paneldata) is gebruikt om meer inzicht te krijgen in 

verschillen die kunnen ontstaan doordat een bedrijf wel of niet is aangesloten bij de TaskForce. Het 
betreft zowel verschillen in het aantal maatregelen dat werkgevers treft als de verschillende 
gedragsveranderingen die bij werknemers ontstaan. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de 

vragenlijst enkel is beantwoord door werknemers. Daardoor zijn niet noodzakelijk alle maatregelen die 
werkgevers hebben geïmplementeerd ingevuld, maar alleen de maatregelen waarvan werknemers op 

de hoogte zijn en zich kunnen herinneren tijdens het invullen van de enquête. De enquête gaat in op 
de veranderingen die de werknemers het afgelopen jaar hebben gemaakt op het gebied van het 

werkgerelateerde reisgedrag. Voorbeelden van deze veranderingen zijn gebruik van een andere 
vervoerwijze of de frequentie van werken op afstand. De hypothese is dat convenantpartners 
bewuster, meer zichtbaar of actiever bezig zijn met mobiliteitsmanagement dan bedrijven die niet zijn 

aangesloten. Hetzelfde wordt verondersteld voor hun werknemers. 

Reden gebruik data 

De paneldata worden gebruikt omdat een zekere overeenkomst met het MKB voucherprogramma 
wordt verondersteld. Dit wordt hier nader toegelicht. Het oorspronkelijke doel van de convenanten was 
het vastleggen van niet-vrijblijvende afspraken met werkgevers over het implementeren van 

maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement. In de praktijk zijn echter geen afspraken met 
werkgevers gemaakt met een verplichtend karakter noch een sanctie bij het niet uitvoeren ervan. De 

vrijblijvende convenanten zijn wel goedgekeurd door de TaskForce. De convenanten dienen daarom 
meer als ‘teken van commitment’ voor de werkgevers. In aanvulling hierop zijn in de regio’s 

Rotterdam, Arnhem-Nijmegen en Twente wel individuele afspraken gemaakt met werkgevers waar 
gecommitteerd is aan het bereiken van afgesproken doelstellingen. De maatregelen op het gebied van 
mobiliteitsmanagement die de werkgevers implementeren zijn niet eenduidig samen te vatten. De 

gekozen maatregelen zijn namelijk zeer bedrijfsspecifiek. (Rijkswaterstaat, 2010). Ook het MKB 
voucherprogramma heeft een vrijblijvend karakter. Het verkrijgen van een mobiliteitsadvies is net als 

aansluiting bij een convenantregio kosteloos (voor bedrijven die BTW kunnen aftrekken) maar vergt 
wel tijd. Bovendien staat de werkgever in beide programma’s vrij om wel of geen gevolg aan het 
advies te geven.  

Ondanks verschillen tussen de paneldata en het MKB voucherprogramma, zoals de bedrijfsgrootte en 
de vertegenwoordigde sectoren, wordt verondersteld dat bevindingen op basis van de paneldata 

kunnen worden gebruikt om een indicatie te geven van een aantal zaken. Een nadere toelichting van 
waar het om gaat volgt in de paragrafen hierna. 

Vragen voor analyse van de data 

De data kunnen in het kader van het onderzoek bijdragen aan het inzicht in een tweetal zaken. Ten 
eerste geeft dit aan wat verschillen zijn in getroffen maatregelen wanneer bedrijven via een 

programma of regeling actief zijn met mobiliteitsmanagement. Ten tweede geeft het aan wat het 
verschil is in gedragsaanpassing van werknemers die al dan niet bij een werkgever werkt die meedoet 

met een programma of regeling. De vragen die daarom worden gesteld bij de analyse van de TFMM 
data zijn:  

1. Wat is het verschil in getroffen maatregelen van bij de TaskForce aangesloten werkgevers en 

andere werkgevers 
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- in het persoonlijk aanspreken van werknemers op hun werkgerelateerde reisgedrag? 

- in het aantal genomen maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement? 

2. Wat is het verschil in verandering van werkgerelateerde reizen bij werknemers van bij 
TaskForce aangesloten werkgevers en bij overige werkgevers met minimaal 1 

werkgerelateerde oorzaak? Het betreft veranderingen op het gebied van: 
- slim werken: aantal autokilometers autoritten (alleen), aantal werkgerelateerde reizen en 

spitsmijden 

- slim werken: thuiswerken, e-werken elders dan op de werkplek of thuis, op een werkplek 
blijven werken (minder vaak reizen), externe afspraken combineren en 

elektronisch/telefonisch vergaderen 

Resultaten analyse 

Getroffen maatregelen door werkgevers 

De eerste resultaten gaan over de inzet van werkgevers, waargenomen door de werknemers. Het 

overzicht hiervan is weergegeven in Tabel 58. 

Tabel 58 Mate van activiteit werkgevers (vraag 1) 

Onderwerp  Eenheid  
TFMM 
werknemers 

Niet-TFMM 
werknemers 

Persoonlijk aanspreken van 
werknemer op het 
werkgerelateerde reisgedrag 

Deel werknemers aangesproken door 
werkgever 

2,3%  

(13/575) 

2,1% 

(21/1005) 

Implementeren van maatregelen 
door werkgevers 

Gemiddeld aantal geïmplementeerde 
maatregelen over het afgelopen jaar 

(bij keuze uit 48 mogelijke maatregelen) 

5,6 3,2 

 

Wat betreft acties van de werkgever is er vooral bewijs van het aantal geïmplementeerde 
maatregelen. Wat betreft het persoonlijk aanspreken van de werknemers ligt het deel van de 
werknemers bij aangesloten werkgevers op 2,3 % tegenover 2,1% in de andere groep. De 

hoeveelheid respondenten en het verschil in aangesproken respondenten is te klein om met redelijke 
zekerheid te bevestigen dat dit verschil ook voor de gehele populatie geldt

42
. Met andere woorden het 

kan niet worden aangetoond dat werknemers van convenantpartners
43

 vaker worden aangesproken 
door hun werkgever dan werknemers bij andere bedrijven.  

Naast het aanspreken van werknemers is gekeken naar het aantal maatregelen dat de werkgevers 

van de twee groepen hebben getroffen, naar zeggen van de werknemers. In de enquête konden 
maximaal 48 maatregelen worden aangevinkt. Het blijkt dat TaskForce werkgevers gemiddeld 5,6 

maatregelen implementeerden tegenover 3,2 bij niet TFMM werkgevers. Het is waarschijnlijk dat ook 
voor de populatie geldt dat TaskForce werkgevers 2 tot 3 maatregelen meer implementeerden dan 
andere werkgevers

44
. Hier wordt nogmaals benadrukt dat dit aantal is ingevuld door de werknemers 

zelf. Mogelijk hebben de werknemers van aangesloten TFMM bedrijven meer tijd genomen voor de 
enquête of heeft hun werkgever meer aan communicatie gedaan waardoor zij de maatregelen beter 

hebben onthouden. In ieder geval wordt geconcludeerd dat de werknemer bij een ‘actieve werkgever’ 
zich meer bewust is van de getroffen maatregelen van de werkgever. 

Verandering werkgerelateerde reisgedrag werknemer 

In de analyse zijn een aantal veranderingen van werknemers opgenomen die positief zijn voor 

afgelegde autokilometers in de spits(en). Tegelijkertijd worden ook dezelfde negatieve veranderingen 
vastgelegd. Bijvoorbeeld terwijl een deel van de werknemers minder in de ochtendspits gaat rijden, 
bestaat er ook een deel dat meer in de ochtendspits gaat rijden. In de enquête zitten immers vragen 

naar zowel de wenselijke verandering als de niet wenselijke veranderingen. De veranderingen zijn 
alleen meegnomen voor werknemers die hebben aangegeven dat de oorzaak van deze verandering 

                                                      

42 Chi kwadraat=0,051; df=1; P(eenzijdig)>0,1 (0,41) 
43 De werkgevers die convenantpartner zijn hebben bepaalde afspraken gemaakt over (vrijblijvende) acties op 
het gebied van mobiliteitsmanagement 
44 (95% zeker dat het verschil in aantal maatregelen tussen 2,0 en 2,9 ligt: ongelijke varianties; t=10,81; 
df=877,5; SDverchil=0,224; P<0,01) 
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werkgevergerelateerd is. Dit houdt in dat alle werknemers zijn meegenomen die minimaal een van de 

volgende factoren als beperkte tot sterke oorzaak van hun veranderingen hebben genoemd:  

- gewijzigde arbeidsvoorwaarden 

- nieuwe afspraken of regelingen m.b.t. (flexibele) werktijden 
- gewijzigde openingstijden vast werkadres 
- inmiddels in het bezit van een OV-abonnement dat (deels) wordt betaald door de werkgever 

- gewijzigde bedrijfsregelingen of faciliteiten (anders dan werktijden) 
- stimulering door management en specifieke afspraken met leidinggevende m.b.t. het 

werkgerelateerde reisgedrag.  
De omvang van de groep werknemers die volgens bovenstaande criteria overblijft, is nog 15% van de 
oorspronkelijke steekproef. De verhouding tussen de twee groepen is min of meer gelijk gebleven: 85 

werknemers die bij een TFMM werkgever werken en 153 die bij een andere werkgever werken.  

In Tabel 59 volgt een overzicht van de bevindingen van veranderingen in het reisgedrag van deze 

groep. De weergegeven overschrijdingskans in de laatste kolom geeft aan dat de hoeveelheid 
respondenten en de verschillen tussen de twee groepen het niet toelaten uitspraken met redelijke 
zekerheid te doen. De bevindingen zijn daardoor meer indicatief dan dat zij daadwerkelijk een 

betrouwbaar beeld schetsen. 

Tabel 59 Veranderingen werknemers Slim Reizen (vraag 2) 

Onderwerp Eenheid  
TFMM 

werknemers 

Niet-TFMM 

werknemers 

Overschrijdingskans 

(tweezijdig) 

Auto reizen 
alleen 

Grootste verandering in afgelegde 
kilometers is met ‘auto alleen’: 

- Toename 
- Afname 

Verandering aantal kilometers auto alleen 

Aantal reizen met ‘auto alleen’ 

- Toename 
- Afname 

 

 

16,5% - 27,2km 

11,8% - 48,0km 

-1,18 km pp 

 

14,1% 

14,1% 

 

 

19,0% - 14,0km 

8,5% - 29,6km 

+0,14 km pp 

 

9,8% 

6,5% 

 

 

0,92 

0,70 

 

 

0,69 

0,77 

Woon-werk 
reizen 

Aantal reizen per week 

Toename per week 

Afname per week 

+ 0,12 pp 

10,6% 

7,1% 

+0,18 pp 

12,4% 

10,5% 

 

0,82 

0,01 

Zakelijke 
reizen 

Aantal reizen per week 

Toename per week 

Afname per week 

+0,059 pp 

15,3% 

10,6% 

+0,18 pp 

13,7% 

5,9% 

 

0,35 

0,95 

Tijdstip - 
ochtendspits 

Aantal reizen per week 

Toename per week 

Afname per week 

-0,22 pp 

11,8% 

25,9% 

-0,05 pp 

17,6% 

22,2% 

 

0,24 

0,57 

Tijdstip - 
avondspits 

Aantal reizen per week 

Toename per week 

Afname per week 

-0,22 pp 

9,4% 

21,2% 

-0,05 pp 

15,0% 

21,6% 

 

0,14 

0,70 

 

Het eerste type verandering heeft betrekking op respondenten die aangaven de grootste verandering 
in afgelegde afstand met auto

45
 te hebben gedaan. Wanneer wordt gewogen over de groepen dan 

blijkt bij TaskForce werknemers een daling van 1,2 km per persoon per dag, tegenover een stijging 

van 0,14km per persoon per dag bij de niet TFMM werknemers. Aansluiting bij de TFMM zou dan 1,3 
km per persoon per dag besparen.  

Wanneer veranderingen in het type vervoerwijze worden beschouwd blijkt dat bij aangesloten 
werknemers een groter deel van de werknemers meer met de auto alleen gaat reizen dan minder 
(9,8% gaat meer reizen, 6,5% gaat minder reizen). Bij TFMM werknemers zijn deze groepen even 

groot (14,1%). Aangezien het aantal kilometers onbekend is, is deze uitspraak niet verder te 
concretiseren. 

Het volgende thema betreft de verandering in de hoeveelheid werkgerelateerde reizen. Deze 
maatregel heeft betrekking op het vermijden van reizen, ongeacht de vervoerwijze. Dat betekent dat 
ook reizen met de fiets of te voet soms worden verminderd. Doordat deze reizen in de praktijk juist 

                                                      
45

 Het gaat hier om de vervoerwijze auto waarbij de bestuurder alleen in de auto zit. 
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baten (gezondheid) voor de werknemers geven zou in sommige gevallen een vermindering van reizen 

negatief uit kunnen pakken als het gaat om productiviteit en verzuim (TNO, 2009). Dit wordt hier 
geschat als een verwaarloosbaar deel. Het blijkt dat bij de TFMM groep de stijging van het aantal 

reizen in het woon-werkverkeer beperkter is (0,12 i.p.v. 0,18 per persoon per week) dan bij de overige 
werkgevers. Voor zakelijke reizen is het verschil nog groter. Het aantal zakelijke reizen is bij niet 

TFMM werknemers namelijk 3x zo veel gestegen als bij TFMM werknemers. Dit komt vooral door het 
verschil in aandeel werknemers dat minder zakelijke reizen is gaan maken. Een toename van 
zakelijke ritten lijkt niet of nauwelijks te voorkomen maar wel te beperken. 

Tot slot zitten er verschillen in de twee groepen bij het mijden van spitsuren. De termen ochtend- en 
avondspits waren niet gedefinieerd in de enquête waardoor de respondenten hieraan een eigen 
invulling konden geven. De uiteindelijke verandering in het aantal reizen per week is hetzelfde in 

ochtend- als avondspits. TFMM werknemers mijden ruim 4x vaker de spits ten opzichte van een jaar 
eerder dan niet TFMM werknemers. Anders geformuleerd zouden werknemers bij een TaskForce 

bedrijf, 0,18 reizen meer in de ochtendspits en nog eens 0,18 reizen in de avondspits per persoon per 
week extra mijden ten opzichte van de overige werknemers gemeten ten opzichte van het jaar 

daarvoor. 

Tabel 60 geeft de resultaten van veranderingen in het werken op afstand. In tegenstelling tot 
voorgaande tabel, waar aansluiting bij de TaskForce vrijwel altijd positief uitpakte zijn de resultaten 

hier meer gevarieerd. Voor thuiswerken en telewerken/e-werken elders dan op de werkplek of thuis 
zijn geen significante verschillen tussen de twee groepen gevonden (overschrijdingskansen groter dan 

10%). Voor de overige vormen van slim werken zijn de volgende resultaten bekend: 

Tabel 60 Veranderingen werknemers Slim Werken 

Onderwerp Eenheid  
TFMM  

werknemers 

Niet-TFMM 

werknemers 
Overschrijdingskans 

Externe afspraken combineren 

Vaker 

Even vaak 

Minder vaak  

N.v.t. 

18% 

34% 

5% 

44% 

27% 

23% 

5% 

45% 

0,02 

Elektronisch/telefonisch vergaderen 

Vaker 

Even vaak 

Minder vaak  

N.v.t. 

31% 

22% 

1% 

46% 

14% 

16% 

6% 

63% 

<0,01 

 

Bij de maatregelen op het gebied van slim werken met een werkgevergerelateerde oorzaak zijn 

werknemers werkzaam bij een TaskForce werkgever minder in positieve richting veranderd dan 
werknemers bij andere werkgevers.  

Ten eerste is bij werknemers van niet aangesloten bedrijven een grotere verbetering in het letten op 

combineren van afspraken. Ten tweede is de elektronisch/telefonisch vergaderen veranderd is in het 
voordeel van de TFMM. TaskForce werknemers zijn vaker op deze manier gaan vergaderen (vaker 
ligt 17 %-punten hoger, minder vaak ligt 5 %-punten lager). De laatste bevinding kan mogelijk worden 

verklaard door de frequentere aanwezigheid of aanschaf van faciliteiten op het gebied van 
elektronisch vergaderen (bijv. beeldverbinding). De eerste verandering is enkel afhankelijk van 

gedragsverandering en niet van faciliteiten.  

Omdat niet bekend is hoe de situatie een jaar voor de enquête was op het gebied van slim werken 
kunnen de verschillen op het moment van de enquête niet worden gekwantificeerd. De resultaten uit 

Tabel 60 laten wel zien dat werknemers bij de convenantpartners in 2010 ten aanzien van slim werken 
minder ‘vooruitgang’ hebben geboekt dan de werknemers bij andere werkgevers.
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Bijlage C Implementatiekosten MKB bedrijf 
In deze bijlage is toegelicht hoe implementatiekosten van maatregelen voor het MKB-bedrijf zijn 
bepaald en bevat daarmee de achtergrondgegevens van hoofdstuk 8 . 

 

Als eerste is de koppeling van kenmerken aan maatregelen uiteengezet. Het betreft kenmerken van 

bedrijf, werknemers en omgeving en daarbij (in de prakrijk) geadviseerde maatregelen Vervolgens zijn 
de implementatiekosten van deze maatregelen bepaald. Voor de analyses is gebruik gemaakt van 

een steekproef van rapporten met mobiliteitsadvies, enquêtes bij geadviseerde MKB-bedrijven, 
interviews met mobiliteitsadviseurs en diverse documentatie. Het schematische overzicht van de 

genomen stappen is weergegeven in onderstaande figuur. Daarna is een inhoudsopgave van de 
bijlage gegeven. 

 

 

Figuur 39 Beantwoording onderzoeksvraag over implementatiekosten 
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C1 Geadviseerde maatregelen naar bedrijfs-, werknemer- en 

omgevingskenmerken 

Dit deel vormt de toelichting op §9.1. Hier worden geadviseerde maatregelen gekoppeld aan 
kenmerken van bedrijf, werknemers en geografische omgeving op basis van een steekproef van 
uitgebrachte mobiliteitsadviezen en de enquêtes onder MKB-bedrijven die een advies ontvingen en 
uitspraken van geïnterviewde adviseurs. Dit kon niet worden getoetst met een Chi-kwadraat toets 
omdat niet werd voldaan aan de regel van Cochran (Grotenhhuis, 2011). De variabelen op ratio 
niveau (bijv. afstanden) zijn ingedeeld naar klassen zodat met kruistabellen toch een indicatie van 
geadviseerde maatregelen kan worden gegeven. 

Maatregelen op basis van rapporten  

In deze paragraaf worden verbanden tussen de verschillende kenmerken en geadviseerde 
maatregelen gelegd. Het betreft de maatregelen geadviseerd door de adviseurs van Achmea 
afkomstig uit de rapporten met mobiliteitsadvies. Dit is een (selecte) gelegenheidssteekproef. De 
rapporten uit de steekproef zijn afkomstig van 19 verschillende mobiliteitsadviseurs.  

In de analyses zijn van de 83 rapporten de twee sterkst aanbevolen maatregelen meegenomen. In 
drie gevallen was slechts een maatregel aanbevolen. Indien de rapporten enkel aanbevelingen van 
zeer algemene aard bevatten zijn deze in de categorie ‘Slim Werken’ of ‘Slim Reizen’ geplaatst.  

De maatregelen die werden geadviseerd in de rapporten zijn weergegeven in Tabel 61. Het is mogelijk 
dat andere adviseurs uit de populatie (buiten de steekproef) andere adviezen zouden geven op basis 
van dezelfde bedrijven en dat zij ook andere maatregelen adviseerden die niet in onderstaande tabel 
zijn opgenomen.  

Afgezien van maatregelen in het wervingsbeleid en in de organisatie van bedrijfsprocessen (bijv. 
vestigingslocatie/locatiebeleid), wordt verondersteld dat deze lijst een compleet overzicht geeft (VCC 
Oost, geen datum-c; Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 2005; Kennisplatform Verkeer en Vervoer, 
2009).  

De resultaten die worden besproken zijn indicatief omdat de hoeveelheid data waarop zij zijn 
gebaseerd zeer klein is (n is maximaal 163 en elke tabel heeft minstens 36 cellen, 13 maatregelen en 
3 groepen per kenmerk).  

Tabel 61 Twee sterkst aanbevolen maatregelen aan MKB-bedrijven 

Type maatregel Percentage  n 

(E)fietsen 26% 43 

Openbaar Vervoer 22% 36 

Het Nieuwe Werken 20% 33 

(Lease)wagenpark 10% 16 

Carpoolen 7% 11 

Verhuizen werknemers 6% 9 

Parkeren 2% 4 

Informatie en communicatie 2% 3 

Slim Reizen 2% 3 

Slim Werken 2% 3 

Gedifferentieerde vergoedingen 1% 1 

Pendeldienst 1% 1 

Totaal 100% 163 

 

Hieruit blijkt dat de volgende maatregelen meer dan 10 maal werden geadviseerd: 

De volgende adviezen zijn meer dan 10 maal uitgebracht: 

- (e)fietsen 

- Openbaar vervoer 

- Het Nieuwe Werken 

- (lease)wagenpark 

- Carpoolen 

Over deze maatregelen wordt uitspraak gedaan. Gezien het rijtotaal van de overige maatregelen 
kleiner dan 10 is wordt hierover geen uitspraak gedaan. 
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De geadviseerde maatregelen worden besproken aan de hand van respectievelijk bedrijfs-, 
werknemer- en omgevingskenmerken. 

Kenmerken bedrijf en geadviseerde maatregelen 

Met de beschikbare data kunnen de kenmerken sector, houding en grootte van het bedrijf worden 
uitgezet tegen geadviseerde maatregelen.  

 

Sector 

De sectoren zijn ingedeeld volgens de indeling van het CBS. Binnen de volgende sectoren zijn 
minmaal 10 bedrijven geadviseerd (zie ook Tabel 62): 

- Industrie 

- Groot- en detailhandel; reparatie van auto's 

- Informatie en communicatie 

- Financiële Instellingen 

- Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening 

- Samenstel ‘bouw, industrie, vervoer en opslag’ 

- Samenstel ‘kantoor’ (=informatie en communicatie; advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening; overige dienstverlening) 

De belangrijkste conclusies betreft geadviseerde maatregelen binnen sectoren zijn: 

- Het grootste verschil in geadviseerde maatregelen treedt op tussen bedrijven uit de sector 
industrie en bedrijven uit andere sectoren. Aan industrie bedrijven worden nauwelijks 
maatregelen op het gebied van fietsen aanbevolen (6%) terwijl dit voor andere sectoren 22 tot 
45% bedraagt. 

- In een samenstel van de sectoren industrie, bouw en vervoer en opslag worden voornamelijk 
aanbevelingen gedaan op het gebied van openbaar vervoer (27%), Het Nieuwe Werken (19%) 
en carpoolen (15%). In dit samenstel vormt fietsen slechts 12% van de aanbevolen 
maatregelen.  

- In ‘kantoorsectoren’ (advisering, onderzoek, financiële instellingen en informatie en 
communicatie) wordt vaak fietsen aanbevolen (31%) samen met Het Nieuwe Werken (22%). 
Carpoolen wordt hier maar bij 4% van de bedrijven geadviseerd.  
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Tabel 62 Sector en geadviseerde maatregelen 

 Industrie Bouwnijverheid 
Groot- en detailhandel; 
reparatie van auto's 

Vervoer en 
opslag 

Informatie en 
communicatie 

Financiële  
instellingen 

Advisering, onderzoek en 
overige specialistische 
zakelijke dienstverlening 

Het Nieuwe Werken 19% 25% 14% 17% 33% 20% 19% 

(E)fietsen 6% 25% 33% 17% 33% 45% 22% 

Openbaar Vervoer 25% 25% 22% 33% 25% 15% 22% 

Verhuizen werknemers 13% 0% 6% 0% 0% 5% 8% 

(Lease)wagenpark 19% 25% 14% 0% 8% 5% 11% 

Parkeren 0% 0% 3% 17% 0% 0% 0% 

Carpoolen 19% 0% 8% 17% 0% 10% 3% 

Gedifferentieerde 
vergoedingen 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

Informatie en 
communicatie 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

Slim Reizen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

Pendeldienst 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

Slim Werken 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

n 16 4 36 6 12 20 36 

 
Verhuur van roerende 
goederen en overige 
zakelijke dienstverlening 

Onderwijs 
Gezondheids- en 
welzijnszorg 

Cultuur, sport 
en recreatie 

Overige  
dienstverlening 

Industrie, bouw, 
vervoer en opslag 

kantoor 

Het Nieuwe Werken 33% 17% 25% 33% 33% 19% 22% 

(E)fietsen 33% 0% 25% 17% 33% 12% 31% 

Openbaar Vervoer 0% 17% 38% 33% 33% 27% 21% 

Verhuizen werknemers 17% 0% 0% 0% 0% 8% 6% 

(Lease)wagenpark 0% 17% 0% 0% 0% 15% 9% 

Parkeren 0% 0% 13% 17% 0% 4% 0% 

Carpoolen 0% 0% 0% 0% 0% 15% 4% 

Gedifferentieerde 

vergoedingen 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Informatie en 

communicatie 
17% 17% 0% 0% 0% 0% 1% 

Slim Reizen 0% 17% 0% 0% 0% 0% 1% 

Pendeldienst 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Slim Werken 0% 17% 0% 0% 0% 0% 1% 

n 6 6 8 6 3 26 68 
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Waarden bedrijf 

De houding van bedrijven, uitgedrukt in de term waar zij de meeste waarde aan hechten, is in de enquête gepeild. Wat betreft de waarde die bedrijven het 
belangrijkste vinden en geadviseerde maatregelen zijn de belangrijkste conclusies: 

- werkgevers die winstgevendheid of vakmanschap het belangrijkste vinden krijgen maatregelen op het gebied van fietsen het vaakste aanbevolen 
(33%-35%).  

- Werkgevers die goed werkgeverschap het belangrijkste vinden krijgen Het Nieuwe Werken het vaakste aanbevolen (33%).  

Tabel 63 Eerste keuze uit waarden van het bedrijf en geadviseerde maatregelen 

 Winstgevend Vakmanschap 
Goed  

werkgeverschap 
Innovatief 

Maatschappelijk verantwoord 

/ duurzaam 
Sociaal Vooroplopend 

Het Nieuwe Werken 19% 27% 33% 25% 14% 50% 25% 

(E)fietsen 35% 33% 17% 13% 29% 25% 0% 

Openbaar Vervoer 19% 27% 17% 25% 0% 25% 0% 

Verhuizen werknemers 8% 7% 8% 13% 14% 0% 0% 

(Lease)wagenpark 8% 7% 0% 0% 0% 0% 50% 

Parkeren 4% 0% 8% 13% 0% 0% 0% 

Carpoolen 4% 0% 17% 13% 14% 0% 0% 

Gedifferentieerde vergoedingen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 

Slim Reizen 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 

Pendeldienst 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Slim Werken 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 

Het Nieuwe Werken 19% 27% 33% 25% 14% 50% 25% 

n 26 15 12 8 7 4 4 
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Aantal werknemers 

Het aantal werknemers van de midden- en kleinbedrijven is ingedeeld naar 5 bedrijfsgroottes: 

 het aantal werknemers dat te klein is voor deelname aan het programma maar toch uit de 
Kamer van Koophandel rapporten kwam: 0-24 

 kleine bedrijven, waar de contactpersoon waarschijnlijk dicht bij de werknemers staat en nog 
geen speciale organisaties zoals een ondernemingsraad verplicht zijn; 25-50 werknemers 

 middelgrote MKB-bedrijven: 51-100 werknemers 

 grotere MKB-bedrijven waar schaalvoordelen makkelijke haalbaar zijn: 100-250 werknemers 

Wat betreft de bedrijfsgrootte en de aanbevolen maatregelen (Tabel 64) zijn de belangrijkste 
conclusies: 

- Maatregelen op het gebied van het leasewagenpark lijken onafhankelijk van bedrijfsgrootte 

- In grotere MKB-bedrijven (100-250 werknemers) worden vaker maatregelen op het gebied 
van Het Nieuwe Werken (30%) en carpoolen (15%) en minder vaak op het gebied van 
openbaar vervoer (15%) geadviseerd dan bij kleinere MKB-bedrijven (25-100 werknemers). 

Tabel 64 Aantal werknemers en geadviseerde maatregelen 

Aantal werknemers: 0-24 25-50 51-100 100-250 251<  n 

Het Nieuwe Werken 11% 22% 22% 30% 0% 28 

(E)fietsen 11% 26% 25% 20% 0% 30 

Openbaar Vervoer 33% 24% 24% 15% 50% 31 

Verhuizen werknemers 22% 4% 6% 10% 0% 9 

(Lease)wagenpark 11% 11% 12% 10% 25% 15 

Parkeren 0% 0% 2% 0% 25% 2 

Carpoolen 11% 2% 6% 15% 0% 8 

Gedifferentieerde vergoedingen 0% 0% 2% 0% 0% 1 

Informatie en communicatie 0% 7% 0% 0% 0% 3 

Slim Reizen 0% 2% 0% 0% 0% 1 

Pendeldienst 0% 0% 2% 0% 0% 1 

Slim Werken 0% 2% 0% 0% 0% 1 

n 9 46 51 20 4 130 

Kenmerken geografische omgeving en geadviseerde maatregelen 

Van de geografische omgeving worden achtereenvolgend bereikbaarheid vanaf de hoofdweg (op- of 
afrit van provinciale- of snelweg), bereikbaarheid met het openbaar vervoer, stedelijkheid en 
parkeerrestricties besproken. 

Afstand tot hoofdweg 

De bereikbaarheid vanaf de hoofdweg (Tabel 65) is meegenomen als afstand tot de dichtstbijzijnde 

op- of afrit van snelweg op provinciale weg en houdt geen rekening met reistijden en vertragingen 
tijdens spitsuren.  

Bij de verschillende afstandsklassen tot de snelweg toe- en afrit blijken patronen van geadviseerde 
maatregelen grotendeels gelijk. De belangrijke conclusies zijn verder: 

- Geadviseerde maatregelen zijn met een soortgelijk patroon verdeeld voor bedrijven met een 
afstand van 0-1,5 km tot de hoofdweg als bedrijven met een afstand van 1,5-4 km tot de 
snelweg 

- Op afstanden vanaf 4 km van de snelweg worden zelden maatregelen geadviseerd op gebied 
van Het Nieuwe Werken (10%) en wijzigingen in het leasewagenpark (0%) en vaak 
maatregelen geadviseerd op het gebied van fietsen (40%) en openbaar vervoer (20%).  

- Op afstanden tot 4 km van de snelweg wordt vooral fietsen (24%), Het Nieuwe Werken (22%) 
en openbaar vervoer (22%) geadviseerd.  
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Tabel 65 Afstand bedrijfslocatie tot toerit van snel- of provinciale weg en geadviseerde maatregelen 

 0-1,5 km 1,5-4 km 4-9 km 9-14 km 14 km< n 

Het Nieuwe Werken 20% 24% 0% 13% 50% 33 

(E)fietsen 26% 22% 50% 25% 50% 43 

Openbaar Vervoer 21% 24% 30% 13% 0% 36 

Verhuizen werknemers 6% 5% 0% 13% 0% 9 

(Lease)wagenpark 12% 10% 0% 0% 0% 16 

Parkeren 2% 3% 0% 0% 0% 4 

Carpoolen 5% 7% 20% 13% 0% 11 

Gedifferentieerde vergoedingen 1% 0% 0% 0% 0% 1 

Informatie en communicatie 2% 2% 0% 0% 0% 3 

Slim Reizen 2% 0% 0% 13% 0% 3 

Pendeldienst 0% 2% 0% 0% 0% 1 

Slim Werken 2% 0% 0% 13% 0% 3 

n 85 58 10 2 8  

 <4 km >4 km >1,5 km n 

Het Nieuwe Werken 22% 10% 21% 33 

(E)fietsen 24% 40% 27% 43 

Openbaar Vervoer 22% 20% 23% 36 

Verhuizen werknemers 6% 5% 5% 9 

(Lease)wagenpark 11% 0% 8% 16 

Parkeren 3% 0% 3% 4 

Carpoolen 6% 15% 9% 11 

Gedifferentieerde vergoedingen 1% 0% 0% 1 

Informatie en communicatie 2% 0% 1% 3 

Slim Reizen 1% 5% 1% 3 

Pendeldienst 1% 0% 1% 1 

Slim Werken 1% 5% 1% 3 

n 143 20 78  

 

Afstand tot stations 

Ten tweede is de afstand tot het dichtstbijzijnde intercitystation beschouwd Tabel 66.  

Omdat deze afstand al is gecorreleerd met de afstand tot het dichtstbijzijnde station en dichtstbijzijnde 
intercity knooppunt (rs=0,570 en rs=0,802 voor de steekproef van benaderde bedrijven) worden die 
hier niet beschouwd. De belangrijkste bevindingen zijn: 

- Binnen loopafstand van een intercitystation (tot 1000 meter) is onvoldoende data om uitspraak 
te kunnen doen  

- Binnen het invloedsgebied (Blij, 2010) van een intercitystation (tot 5000 meter) wordt vooral 
Het Nieuwe Werken (22%, fietsen (24%) en openbaar vervoer (25%) geadviseerd. binnen 5 
km van een intercity station zal immers stedelijke fietsinfrastructuur aanwezig zijn en bedrijven 
die hier gevestigd zitten zouden de trend van Het Nieuwe Werken willen oppakken.  

- Op grotere afstanden (vanaf 5 km) domineren fietsmaatregelen (31%) samen Het Nieuwe 
Werken en openbaar vervoer (beide 18%). Bovendien wordt aan 13% carpoolen aanbevolen.  
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Tabel 66 Afstand tot intercity station en geadviseerde maatregelen 

 0-1 km 1-2 km 2-5 km 5 km< >1 km <5 km 

Het Nieuwe Werken 29% 21% 20% 18% 19% 22% 

(E)fietsen 24% 25% 23% 31% 27% 24% 

Openbaar Vervoer 35% 29% 20% 18% 21% 25% 

Verhuizen werknemers 0% 4% 7% 7% 6% 5% 

(Lease)wagenpark 6% 13% 11% 8% 10% 11% 

Parkeren 6% 0% 3% 2% 2% 3% 

Carpoolen 0% 4% 3% 13% 8% 3% 

Gedifferentieerde vergoedingen 0% 0% 2% 0% 1% 1% 

Informatie en communicatie 0% 4% 3% 0% 2% 3% 

Slim Reizen 0% 0% 3% 2% 2% 2% 

Pendeldienst 0% 0% 2% 0% 1% 1% 

Slim Werken 0% 0% 3% 2% 2% 2% 

Slim Reizen 0% 0% 3% 0% 19% 22% 

n 4 42 63 38 146 102 

 

Stedelijkheid 

In het NRM basisbestand zijn 5 klassen van stedelijkheid onderscheiden. Deze zijn tegenover de 
verschillende geadviseerde maatregelen geplaatst. Dit resulteert in de volgende bevindingen: 

- In alle maten van stedelijkheid worden veel aanbevelingen (minstens 15% van de aanbevolen 
maatregelen) op het gebied van fietsen gedaan Tabel 67. 

- Verder neemt advies voor openbaar vervoer toe naarmate de stedelijkheid toeneemt (van 8% 
bij de laagste tot 27% bij de hoogste stedelijkheid 

- Bedrijven in gebieden met de hoogste stedelijkheid krijgen voornamelijk OV (27%) samen met 
fietsen (24%) en Het Nieuwe Werken (22%) aanbevolen. Bij een lagere stedelijkheid (4 of 5) 
wordt vaker carpoolen aanbevolen (15-17%). 

- In stedelijke gebieden wordt het openbaar vervoer als alternatief geadviseerd vanwege de 
beschikbaarheid (correlatie van rs=397), bij afwezigheid daarvan wordt vaker carpoolen als 
alternatief aanbevolen. 

Tabel 67 Stedelijkheid bedrijfslocatie en geadviseerde maatregelen 

Stedelijkheidsgraad: 

1 

(hoogste 
stedelijkheid) 

2 3 4 

5 

(laagste 
stedelijkheid) 

Het Nieuwe Werken 22% 16% 26% 17% 15% 

(E)fietsen 24% 30% 15% 42% 23% 

Openbaar Vervoer 27% 26% 24% 13% 8% 

Verhuizen werknemers 2% 7% 3% 8% 15% 

(Lease)wagenpark 12% 7% 15% 4% 8% 

Parkeren 0% 2% 9% 0% 0% 

Carpoolen 8% 0% 3% 17% 15% 

Gedifferentieerde 
vergoedingen 

2% 0% 0% 0% 0% 

Informatie en communicatie 2% 0% 6% 0% 0% 

Slim Reizen 0% 5% 0% 0% 8% 

Pendeldienst 0% 2% 0% 0% 0% 

Slim Werken 0% 5% 0% 0% 8% 

n 49 43 34 24 13 

 

Parkeerrestricties  

Parkeerrestricties Tabel 68 zijn gecorreleerd met stedelijkheidsgraad (rs=0,356 met significantieniveau 
van 0,01 in alle benaderde bedrijven) waardoor geadviseerde maatregelen bij een hoge stedelijkheid 
lijken op die bij aanwezigheid van parkeerrestricties. Immers een ruimte meerderheid (81%)van 
bedrijven met parkeerrestricties bevonden zich in de hoogste stedelijkheidsgraad.  
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- De meest geadviseerde maatregelen bij aanwezigheid van parkeerrestricties zijn dezelfde als 
bij een hoge stedelijkheid namelijk: Het Nieuwe Werken (33%), fietsen (33%) en openbaar 
vervoer (27%).  

- Bij afwezigheid van restricties bevat de top 3 dezelfde geadviseerde maatregelen maar in 
andere samenstelling: fietsen (26%), openbaar vervoer (22%) en Het Nieuwe Werken (19%). 
Adviezen tot carpoolen komen niet voor bij aanwezige parkeerrestricties terwijl deze bij 
afwezigheid van parkeerrestricties wel in kleine mate (7%) voorkomen. 

Tabel 68 Parkeerrestricties 

 wel niet 

Het Nieuwe Werken 33% 19% 

(E)fietsen 33% 26% 

Openbaar Vervoer 27% 22% 

Verhuizen werknemers 0% 6% 

(Lease)wagenpark 7% 10% 

Parkeren 0% 3% 

Carpoolen 0% 7% 

Gedifferentieerde vergoedingen 0% 1% 

Informatie en communicatie 0% 2% 

Slim Reizen 0% 2% 

Pendeldienst 0% 1% 

Slim Werken 0% 2% 

n 15 148 

Kenmerken werknemers en geadviseerde maatregelen 

Van achtergrondkenmerken van de werknemers is vanuit de enquêtes onvoldoende data aanwezig 
om uitspraken te kunnen doen. De respons is immers 39 en het aantal maatregelen 12.  

Vanuit de rapporten is wel de gemiddelde reistijd en –afstand van de werknemers tot de bedrijfslocatie 
bekend. De reisafstand en –tijd ingedeeld in klassen zijn sterk gecorreleerd (r=0,907). Om die reden 
en omdat bij het kenmerk bereikbaarheid met openbaar vervoer en auto ook is gewerkt met afstanden 
wordt alleen de gemiddelde reisafstand beschouwd.  

- Bij een gemiddelde woon-werkafstand tot en met 30 km wordt ongeveer twee maal zo vaak 
fietsen (tot 40%) aanbevolen dan op afstanden vanaf 31 km. 

- Bij een gemiddelde woon-werkafstand vanaf 31 km wordt minstens twee maal zo vaak Het 
Nieuwe Werken (tot 29%) aanbevolen als bij een woon-werkafstand tot 30 km.  

- Advies tot carpoolen neemt af naarmate de gemiddelde reisafstand toeneemt. Dit is te 
verklaren door de grotere geografische spreiding van de werknemers waardoor er minder snel 
een carpoolmatch kan worden gemaakt.  

Tabel 69 Geadviseerde maatregelen en gemiddelde woon-werkafstand 

  0-15 km 16-30 km 31-45 km 46< km n 

Het Nieuwe Werken 5% 16% 29% 29% 33 

(E)fietsen 40% 34% 15% 12% 43 

Openbaar Vervoer 20% 19% 23% 35% 36 

Verhuizen werknemers 0% 9% 4% 0% 9 

(Lease)wagenpark 5% 4% 21% 6% 16 

Parkeren 10% 3% 0% 0% 4 

Carpoolen 15% 9% 2% 0% 11 

Gedifferentieerde vergoedingen 0% 0% 2% 0% 1 

Informatie en communicatie 5% 0% 2% 6% 3 

Slim Reizen 0% 3% 0% 6% 3 

Pendeldienst 0% 0% 2% 0% 1 

Slim Werken 0% 3% 0% 6% 3 

n 20 74 52 17 163  
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NB Omdat de analyses per kenmerk op een zeer kleine hoeveelheid data zijn gebaseerd zijn geen 
analyses uitgevoerd met combinaties van kenmerken. Hierdoor kan niet worden nagegaan wat of 
combinaties van kenmerken betekenen voor geadviseerde maatregelen. 

Maatregelen op basis van interviews evaluatie MKB mobiliteitsvouchers 

Drie adviseurs deden in de interviews van de evaluatie van de mobiliteitsvouchers (MuConsult, 2011b) 
uitspraken over geadviseerde maatregelen. In deze interviews was dit geen aparte vraag. Het gaat om 
de volgende uitspraken (die niet letterlijk zijn overgenomen): 

- Het is lastig maatregelen te vinden voor bedrijven in landelijk gebied. Reden hiervoor is dat er 
weinig alternatieven beschikbaar zijn voor de auto (Winston Suwakati). 

- Fiets- en scooterregelingen zijn zeer geschikt zijn voor werknemers die op korte afstand van 
het bedrijf wonen (Winston Suwakati). 

- Poolauto’s zijn geschikt voor bedrijven gelegen op een bedrijventerrein (Winston Suwakati). 

- Bij aanwezigheid van een wagenpark is er een trend van toenemende interesse voor 
vergroening van het wagenpark (Rene Teeuwen).  

- Voor kantoorbedrijven geldt dat Het Nieuwe Werken wordt aanbevolen. Bij productiebedrijven 
is dit juist niet geschikt en wordt vaker ingezet op slim reizen en het efficiënt inzetten van 
vervoermiddelen (Neeske Abrahamse). 

- Bij alle bedrijven is communicatie over bereikbaarheid van het bedrijf met zowel de auto als 
het OV van belang (Neeske Abrahamse). 

Maatregelen op basis van interviews eigen onderzoek 

De adviseurs hebben elk hun eigen nadruk gelegd in het beantwoorden van de vragen over 
verbanden tussen kenmerken en geadviseerde maatregelen. Er zijn geen tegenstrijdige uitspraken 
gedaan. De meeste adviseurs vonden het lastig koppelingen te maken tussen kenmerken van bedrijf, 
omgeving of werknemers en geadviseerde maatregelen.  

De volledige uitwerking van de interviews is opgenomen in Bijlage F Interviews. In onderstaande 
tabellen worden de antwoorden per adviseur opgesomd.  

Tabel 70 Overzicht uitspraken adviseurs over geadviseerde maatregelen gekoppeld aan kenmerken bedrijfssituatie 

(Een cursief gedrukte regel is een interpretatie van een uitspraak van de adviseur) 

Adviseur Uitspraak 

M. Stemerding 

Nadruk gelegd op maatregelen in het woon-werkverkeer, voornamelijk fietsen in gebieden waar 
weinig congestie bestaat. 

Bij aanwezigheid van congestie en een goede openbaar vervoer verbinding: aanbevelingen op het 
gebied van openbaar vervoer. 

Maatregelen zijn vooral afhankelijk van 1. bereikbaarheid van de locatie (met verschillende 
vervoerwijzen) en 2. spreiding van de werknemers (afstand tot het bedrijf). 

Bij kantoorbedrijven zijn meer opties omdat daar vaak een goede OV verbinding aanwezig is. 

Bij bedrijven in de bouw/maakindustrie zijn minder opties omdat daar vaak geen OV aanwezig is en 
werknemers al dicht bij het werk wonen. 

N. Bosch 

Moeilijk een koppeling tussen kenmerken en maatregelen te maken. 

Specifieke situatie van het bedrijf, bijvoorbeeld verhuizing of krimp van het personeel bepaalt 
geadviseerde maatregelen. 

F. van der Tang 

Bij aanwezigheid van een leasewagenpark indien nog niet geadviseerd door leasebedrijf is snel een 
plan ter verbetering mogelijk. 

ICT maatregelen worden nauwelijks aanbevolen door hoge kosten, tenzij deze toch al waren 
gepland. 

Bij de maatregelen wordt vooral gestuurd op ‘quick wins’, waarin de (lage) investering snel wordt 
terugverdiend. 

Bedrijven met een meer traditionele manier van werken wordt Het Nieuwe Werken aanbevolen. 

S. Romijn 

Moeilijk een koppeling tussen kenmerken en maatregelen te maken 

Adviseert veel bedrijven van hetzelfde soort: drukkerijen, bouw- en productiebedrijven en weinig 
kantoorbedrijven. 

Adviseert bij deze bedrijven vaak maatregelen op het gebied van fietsen, aannamebeleid, 
verhuiskostenregelingen en een cursus nieuwe rijden. 
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M. Swaak 

Werkt met tien gedefinieerde maatregelen. 

Aanwezigheid leasewagenpark en beschikbaarheid van openbaar vervoer bepalen voor een deel 
welke maatregelen worden geadviseerd.  

Interesse van het bedrijf en aansluiting op een eventueel probeerproduct in de grote voucher 
bepalen ook de geadviseerde maatregelen  

Geadviseerde maatregelen moeten altijd kosten besparen voor het MKB-bedrijf 

Het is lastig maatregelen te koppelen aan bedrijven die kosten op gebied van mobiliteit al scherp in 
beeld hebben en actief proberen te beperken. 

R. van Lankveld 

Adviseert voornamelijk in de regio Den Bosch. 

Door slechte concurrentiepositie OV t.o.v. de auto (reistijden zijn vaak 2 tot 4 keer hoger) en omdat 
werknemers weinig fileproblemen ervaren in deze regio wordt openbaar vervoer vrijwel nooit 
aanbevolen. 

Vaak aanbevolen: 1. Fietsvergoedingen in te voeren op korte afstanden en tegelijkertijd 
autovergoedingen te laten vervallen op deze afstanden. 

2. Vergroening van het leasewagenpark of aanvulling van de leaseregeling met een OV 
abonnement. 

3. Flexibel werken zodat minder reizen gemaakt hoeven te worden. 

Bij een bedrijf met weinig budget voor mobiliteit zijn moeilijk kosteneffectieve maatregelen te vinden.  

T. van den Briel 

Bij productiebedrijven concentreren op fietsmaatregelen vanwege fitheid van werknemers. 

Geografische ligging van het bedrijf bepaalt geadviseerde maatregelen wegens relatie met 
Beschikbaarheid van openbaar vervoer, congestie en parkeerproblemen: bij aanwezige congestie 
Kunnen files worden vermeden door (waar mogelijk) gebruik te maken van openbaar vervoer en Het 
Nieuwe Werken.  

Bij bedrijven met een wagenpark wordt een mobiliteitsbudget en slim leasen aanbevolen. 

Bij zakelijke dienstverleners worden mobiliteitskaarten aanbevolen waardoor administratieve 
handelingen uit handen worden genomen.  

R. Maas 

Moeilijk een indeling te maken. 

Regelmatig aanbevolen: route- en parkeerinformatie op website zetten. 

Sector zou rol kunnen spelen. 

Voor bedrijven met bestaande goede regelingen lastig om maatregelen te vinden. 

wat speelt bij een bedrijf en of het bedrijf afhankelijk is van bepaalde voertuigen heeft invloed op de 
geadviseerde maatregelen. 

bijvoorbeeld parkeerproblemen, economische omstandigheden of de specifieke wensen van een 
bedrijf kunnen leiden tot gekozen maatregelen.  

C2 Implementatiekosten per maatregel 

In deze bijlage volgt een nadere toelichting van implementatiekosten per maatregelgroep (§9.1).  

De maatregelgroepen hebben geen harde grenzen waardoor zij vaak overlappen (Bijv. maatregelen 
tot verschillende vervoerwijzen vertonen overlap met maatregelen in de vergoedingensfeer maar ook 
met informatie en communicatie). De beschouwde maatregelen zijn weergegeven in onderstaande 
tabel. 

Tabel 71 Groepen geadviseerde maatregelen met voorbeelden 

Maatregelgroep Voorbeelden 

Fietsen Voorzieningen; vergoedingen 

Openbaar vervoer Aanmoediging; vergoedingen 

Carpoolen Aanmoedigen; extra vergoedingen 

Pendeldienst Dienst vanaf multimodaal knooppunt 

Parkeerbeleid Parkeren op afstand; parkeertarieven invoeren/verhogen 

Vergoedingen Differentiatie naar vervoerwijze 

(lease)wagenpark Vergroening van het wagenpark; aanvulling met OV kaarten 

Het Nieuwe Werken Toestaan van flexibel werken in plaats en tijd; ICT investeringen 

Verhuizen werknemers Aanmoedigen; vergoedingen 

Informatie en communicatie Over reismogelijkheden; over vergoedingen 

Wervingsbeleid Werven werknemers nabij bedrijfslocatie 

 

Allereerst worden de uitspraken van de adviseurs gegeven over maatregelen met een snelle 
terugverdientijd en betreffende maatregelen die zich minder snel terugverdienen. In de interviews met 
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adviseurs zijn niet alle maatregelen beschouwd vanwege de beperkte tijd. Alle maatregelen die zijn 
genoemd worden behandeld.  

Vervolgens worden de geadviseerde maatregelen uit rapporten en genoemde maatregelen in 
interviews gerelateerd aan hun implementatiekosten en worden baten op de korte termijn (3 jaar) 
genoemd op basis van diverse documentatie.  

Kosten maatregelen op basis van interviews 

De meeste mobiliteitsadviseurs hebben aangegeven zich niet sterk op de exacte kosten van 
maatregelen te richten. Vaak rekenen zij voorbeelden door voor het MKB-bedrijf zoals: 

- Kostenbesparingen op (auto)parkeerplekken door meer fietsen, openbaar vervoer en/of 
wijzigingen in het vergoedingensysteem. 

- Kostenbesparingen op werkplekken door invoering Het Nieuwe Werken of flexibele werktijden 
en -plaatsen. 

- Kostenbesparingen door verminderd verzuim als gevolg van (meer) werknemers die (vaker) 
fietsen. 

- Kostenbesparingen in mobiliteitsvergoedingen door wijzigingen in het vergoedingensysteem 
inclusief het laten vervallen van vergoedingen. 

- Kosten van slim leasen waarbij werknemers een budget krijgen om een leaseauto te kiezen 
en zij per verplaatsing ook het openbaar vervoer kunnen kiezen. 

Uit onderstaande uitspraken van adviseurs blijkt dat veelal wordt gestuurd op maatregelen die zich op 
korte termijn terugverdienen voor het MKB-bedrijf. Een adviseur noemde dit ook letterlijk. Verder zijn 
er nog maatregelen die de adviseurs kostenneutraal schatten en maatregelen die volgens de 
adviseurs relatief duur zijn voor MKB-bedrijven. De uitspraken van de adviseurs zijn weegegeven in 
onderstaande tabel. 

Tabel 72 Uitspraken mobiliteitsadviseurs over kosten van maatregelen 

Adviseur Uitspraak 

N. Bosch Het informeren van werknemers via reisadviezen en bezoekers via een routebeschrijving. 

F. van der Tang 
ICT oplossingen die Het Nieuwe Werken faciliteren vergen hoge investeringen en zijn niet 
kostenneutraal op kostenbesparend op korte termijn.  

S. Romijn 

- Een cursus nieuwe rijden verdient zich gemakkelijk binnen 3 jaar terug.  

- MKB-bedrijven kunnen door kleine aanpassingen in het wervingsbeleid rekening houden 
met reisafstanden van nieuwe werknemers. 

R. van Lankveld 

- Wijzigingen in het vergoedingensysteem waarmee op gewenst gedrag wordt gestuurd 
worden aanbevolen en kunnen kosten besparen  

- Een maatregel zal kostenbesparend uitpakken wanneer deze een oplossing voor 
parkeerproblemen vormt voor het MKB-bedrijf. 

M. Swaak 
Maatregelen waarvoor het beleid van de organisatie aangepast dient te worden hebben een 
kleinere kans op implementatie en vergen bij implementatie meer tijd en inspanning. Dit 
komt door de benodigde goedkeuring door directie en ondernemingsraad van de bedrijven. 

T. van den Briel 

- Maatregelen op het gebied van fietsen kosten weinig en kunnen kostenbesparingen 
realiseren.  

- Slim leasen verdient zich gemakkelijk binnen 3 jaar terug.  

- Een maatregel zal kostenbesparend uitpakken wanneer deze een oplossing voor 
parkeerproblemen vormt.  

- Als het beleid van de organisatie aangepast dient te worden een kleinere kans op 
implementatie hebben en bij implementatie meer tijd en inspanning vergen. Dit komt door 
de benodigde goedkeuring door directie en ondernemingsraad van de bedrijven. 

R. Maas 
ICT oplossingen die Het Nieuwe Werken faciliteren vergen hoge investeringen en zijn niet 
kostenneutraal op kostenbesparend op korte termijn. 

 

NB: Overigens is het hebben van een ondernemingsraad verplicht voor bedrijven vanaf 50 
werknemers. Dat betekent dat het merendeel van de bedrijven binnen de doelgroep hiermee te maken 

krijgen bij implementatie van maatregelen. 

In Tabel 73 zijn door de adviseurs genoemde maatregelen samengevat en ingedeeld in 3 schalen van 
(beweerde) kosten rekeninghoudend met besparingen op de korte termijn. Daarnaast is aangegeven 
tot welke categorie maatregelen de genoemde maatregel behoort. Een driepuntsschaal is het hoogst 
mogelijke detailniveau in kosten dat kon worden afgeleid uit de interviews.  
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Tabel 73 Kosteneffectiviteit van door adviseurs genoemde maatregelen 

Kosteneffectiviteit Beschrijving maatregel Categorie maatregel 

Beter dan 
kostenneutraal 

Stimuleren fietsen (besparing parkeer- en verzuimkosten) 

Wijzigingen in vergoedingensysteem per vervoerwijze  

Slim leasen / mobiliteitsbudget  

Cursus nieuwe rijden 

Werven werknemers in omgeving van de vestiging 

Maatregelen als oplossing voor parkeerproblemen 

 

Fietsen 

Gedifferentieerde vergoedingen 

(lease)wagenpark / zakelijk reizen 

(lease)wagenpark / zakelijk reizen 

Wervingsbeleid 

Diverse maatregelen zoals fietsen, 
openbaar vervoer, carpoolen, 
parkeerbeleid 

Kostenneutraal 

Informeren door geven van reisadviezen aan werknemers 

Informeren door informatie over bereikbaarheid per auto en OV 
op de website van het bedrijf (dit reduceert vooral zoekverkeer) 

Informatie en communicatie 

Informatie en communicatie 

 

Slechter dan 
kostenneutraal 

ICT oplossingen t.b.v. Het Nieuwe Werken 

Maatregelen waarvoor wijzigingen in het beleid gemaakt moeten 
worden waarvoor toestemming van bijvoorbeeld MT of OR nodig 
is (vergt veel tijd en inspanning van de werkgever) 

Het Nieuwe Werken 

Diverse maatregelen afhankelijk 
van omvang en structuur bedrijf 

Kosten maatregelen op basis van documentatie 

In deze paragraaf worden de kosten besproken van verschillende soorten maatregelen. Hierbij zijn 
praktijkvoorbeelden aangehaald ter ondersteuning van de beweringen. 

Fietsen 

Maatregelen op het gebied van fietsen dienen om werknemers vaker te laten fietsen, zowel in het 
woon-werk als zakelijk verkeer. De beschouwde maatregelen op het gebied van (elektrische) fietsen 
met bijbehorende toelichting zijn: 

Tabel 74 In praktijk geadviseerde maatregelen op het gebied van fietsen 

Maatregel Toelichting 

fietsplan 

Het opstellen van een fietsplan ten behoeve van de aanschaf van fietsen en e-
bikes voor werknemers kan gratis worden uitbesteed zo lang fietsen bij een 
bepaalde dealer worden besteld. Vaak kost dit voor de werkgever wel 2-3 
werkdagen voorbereiding voor het aanleveren van de juiste gegevens en 5 
werkdagen voor de implementatie. (Fiets-inspiratietool, geen datum; 
www.defietsregeling.nl, geen datum; Nationale fiets Projecten, geen datum).  

informeren 

Informeren kan volledig naar behoefte worden gedaan, maar wordt geschat 
gemiddeld 1 uur per maand te vergen en gedurende een jaar te worden 
uitgevoerd. Informeren kan zowel op individueel niveau als op bedrijfsniveau 
maar wordt voor de uitgevoerde berekeningen verondersteld onafhankelijk van 
bedrijfsgrootte te zijn omdat niet wordt verwacht dat elke werknemer 
individueel zal worden aangesproken. 

proeftraject e-bikes 
Uit diverse bronnen blijkt dat proeftrajecten met e-bikes veelal gratis mogelijk 
zijn. De benodigde tijd voor de organisatie hiervan wordt geschat op 8 uur.  

(elektrische) poolfiets/ dienstfiets 
Een poolfiets kost ongeveer 300 tot 1000 euro, het gemiddelde van €650 wordt 
geschat als meest reëel. Een elektrische is duurder (E-fiets.nl, geen datum; 
fietsnet, geen datum). 

groene lening voor e-bikes 
De kosten van het verstrekken van een lening voor elektrische fietsen bestaan 
voornamelijk uit de administratie hiervan, geschat op een halve werkdag 
voorbereiding. 

aanpassing binnen verbouwing 
t.b.v. veilig stallen 

Uitgaande van geen complexe bouwkundige aanpassingen en 
verwaarloosbare extra externe kosten wordt dit geschat op 2 uur extra 
voorbereidend werk. 

fiets van de zaak 
Een poolfiets kost ongeveer 300 tot 1000 euro, het gemiddelde van €650 wordt 
geschat als meest reëel. 

oplaadpunt e-bikes 

De kosten voor een laadpunt voor de elektrische fiets bedragen 419 euro voor 
een basismodel (6 stopcontacten), 749 voor een ‘midden’ model (4 
stopcontacten) en 1078 voor een luxe model46 (excl. BTW, incl. montage) 
(Bramm, geen datum). 

 

                                                      
46

 Hierbij wordt aangenomen dat al een 230V aardlekbeveiliging in de fietsenstalling aanwezig is. Indien dit niet zo 
is ligt het bedrag hoger. De prijzen zijn inclusief materiaal, installatie en voorrijkosten. 
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Overige maatregelen op het gebied van fietsen zijn (Stedendriehoek op de kaart, geen datum): 

Tabel 75 Overige maatregelen op het gebied van fietsen 

Maatregel Toelichting 

Fietsvergoeding 
Een fietsvergoeding kan naar keuze van de werkgever worden verstrekt per kilometer of per 
gefietste rit. De kilometervergoeding kan bijvoorbeeld variëren tussen de €0,05 en €0,25 per 
kilometer. 

Vergoeden OV-fiets 
Het huren van een OV-fiets kost €3 per keer. De werkgever kan dit naar keuze volledig of 
gedeeltelijk verstrekken in het woon-werk en/of zakelijk verkeer. 

Trappers 

Trappers is een programma om fietsen te stimuleren. Deelnemers dan ‘Trappers’ sparen 
per gefietste kilometer of rit waarmee zij vervolgens producten uit een webshop kunnen 
kopen. De kosten van Trappers zijn €2500 voor deelname van de werkgever, €5 per 
deelnemende werknemer en €0,09 per gespaarde Trapper. 

Rij2op5 
Rij2op5 is een platform waar bedrijven ideeën kunnen uitwisselen over het stimuleren van 
fietsen naar het werk. Dit vergt tijd van een (HR) werknemer. 

Fietsparkeerplek 
De investeringskosten per fietsparkeerplek zijn ongeveer 100 tot 1000 euro bij afwezigheid 
van een fietsenstalling.(Ebeling Koning, J., 2009; website fietsersbond, geen datum; 
Gemeente Amsterdam – Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, 2007). 

Fietsreparatieservice  
Kosten zijn afhankelijk van de keuze voor voorzieningen en diensten voor fietsreparatie, 
waarbij de variatie zeer groot is (bijv. aanschaf van een bandenplakset tot en met het 
inhuren van een bedrijf voor fietsreparaties). 

Douche- en kleedruimte 
De kosten van een douche- en kleedruimte worden geschat op €10.000 (gebaseerd op de 
kosten van een complete badkamer voor particulieren). 

 

Baten bij maatregelen op het gebied van fietsen 

De volgende baten voor werkgevers kunnen ontstaan door frequenter fietsen van werknemers: 

+ betalen met brutoloon of bijvoorbeeld vrije dagen bespaart op sociale- en werkgeverslasten 
(Stedendriehoek op de kaart, geen datum). 

+ verbetering van arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijkheid als werkgever (bij fietsregelingen en 
vergoedingen) 

+ Positieve bijdrage aan gezondheid van werknemers en verminderd verzuim (TNO, 2009) 

+ Verhoogde productiviteit van werknemers (fitheid) (TNO, 2010) 

+ Betere bereikbaarheid van het bedrijf in de spits (TNO, 2010) 

+ Minder parkeerproblemen bij het bedrijf 

+ Besparing op parkeerkosten door minder benodigde parkeerplekken (vooral bij grotere 
bedrijven) 

+ Lagere CO2 uitstoot van het bedrijf (TNO, 2010) 

+ Bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen / duurzaamheid / imago 

Openbaar vervoer 

Maatregelen op het gebied van openbaar vervoer richten zich op het overgaan tot deze vervoerwijze. 
Dit kan zowel voor reizen tussen woning en werk als voor zakelijke reizen worden gebruikt. Zowel bij 
aan- als afwezigheid van een leasewagenpark zijn deze maatregelen mogelijk. In de praktijk hangen 
de kosten sterk af van de aanwezige vergoedingen voor mobiliteit. Indien helemaal geen 
vergoedingen worden gegeven in het woon-werkverkeer kan vergoeding van openbaar vervoer extra 
kosten geven van al snel een paar duizend euro

47
 per jaar.  

Overigens is het verstrekken van een abonnement of vergoeden van kilometers op dit moment (2012) 
tot €0,19 onbelast.  

  

                                                      
47

 Voorbeeld trajectkaart (gemiddelde afstand trein verplaatsing woon-werkverkeer volgens OViN is 38 km dus 
voorbeeld leiden Amsterdam Sloterdijk, 45 km per auto): 2276 euro voor een jaartrajectabonnement 2e klas. 
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Beschouwde maatregelen op het gebied van openbaar vervoer met bijbehorende beschrijving zijn: 

Tabel 76 In praktijk voorgekomen maatregelen op het gebied van openbaar vervoer 

Maatregel Toelichting 

Opzetten nieuwe regeling 
Dit vergt voornamelijk tijd door het maken van een plan. Naar schatting vergt dit 
ongeveer een werkdag (20 uur) 

Informatie en communicatie 
Informeren vergt tijd van een (HR) manager binnen het bedrijf. Naar schatting 12 uur 
verdeeld over een jaar. 

Multimodale mobiliteitskaart 

Een voorbeeld van een multimodale mobiliteitskaart is de NS-business Card welke 20% 
korting geeft in de daluren en zorgt voor uitbesteding van administratieve lasten. De 
kosten zijn €30 per kaart (NS, 2012) 

Een andere kaart is de Mobility Card. De kosten van de reizen komen hier nog bij maar 
worden verondersteld nu ook al te worden vergoed. 

NS jaarabonnement 2e klas 

Dit abonnement kost €3581 per jaar (NS, geen datum). Als wordt uitgegaan dat nu al 
een trajectabonnement of autovergoeding bestaat zal naar schatting €3581-
€2276=€1305 euro per jaar extra zijn waarvan een deel (geschat op 40 per maand, dus 
480 per jaar) direct wordt bespaard door zakelijke reizen dus: €825 per abonnement. 

Tabel 77 Overige maatregelen op het gebied van openbaar vervoer 

Maatregel Toelichting 

NS jaarabonnement 1e klas Dit abonnement kost €3581 per jaar (NS, geen datum) 

OV jaar abonnement 
Dit abonnement kost €4191 per jaar voor de 2e klas en €6698 voor de 1e klas 
(NS, geen datum) 

Trajectabonnement 2e klas of 1e klas 
Dit abonnement kost €3581 per jaar voor een kort traject (Apeldoorn-Deventer) 
en €2276 voor een gemiddeld traject (Leiden-Amsterdam Sloterdijk) 

Kilometervergoeding 
De vergoeding per kilometer is tot 0,19 onbelast en kan bijvoorbeeld worden 
gevarieerd tussen €0,05 en €0,25. 

 

Baten en overige kosten die hierbij kunnen ontstaan zijn: 

+ Benutting van reistijd als werktijd (ondanks de meestal hogere reistijd dan met de auto) 

+ Kostenbesparingen t.o.v. leaseautogebruik 

+ Keuzevrijheid van werknemers (bij multimodale mobiliteitskaart) 

+ Besparing op parkeerkosten door minder benodigde parkeerplekken (vooral bij grotere 
bedrijven) 

+ Lagere CO2 uitstoot van het bedrijf  

+ Bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen / duurzaamheid / imago 

- Lager reiscomfort 

- Extra reistijd  

- Reductie van flexibiliteit om tussenstops te maken 

Carpoolen 

Maatregelen op het gebied van carpoolen zijn erop gericht werknemers samen met een voertuig 
tussen huis en bedrijf te laten reizen. Carpoolen is echter niet voor elk MKB-bedrijf geschikt. Het kent 
namelijk enkele randvoorwaarden voor succes (Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 2005; Milieu 
Centraal, geen datum): 

- Slecht openbaar vervoer/ kortere reistijd met de auto 

- Vaste werktijden 

- Vaste werkplekken 

Deze randvoorwaarden zorgen ervoor dat de maatregel bij bedrijven die niet aan bovenstaande 
voorwaarden voldoen weinig tot geen verandering in gedrag van werknemers en daardoor geen 
kosten zal besparen. Bovendien combineert carpoolen slecht met Het Nieuwe Werken omdat dit juist 
gericht is op flexibele werktijd en –plaats. 
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De mogelijke maatregelen op het gebied van carpoolen zijn: 

Tabel 78 Maatregelen op het gebied van carpoolen 

Maatregel Toelichting 

Plan van aanpak voor een regeling 
Dit vergt voornamelijk tijd door het maken van een plan. Naar schatting is dit 
ongeveer een werkdag (8 uur) 

Informatie en communicatie 
Informeren vergt tijd van een (HR) manager binnen het bedrijf. Naar schatting 
12 uur verdeeld over een jaar. 

Carpoolmatchsysteem aanschaffen 
Bijv. Smartpool of automaatje. Respectievelijk 0 euro (VCC Oost en provincie 
Gelderland, geen datum) met één intern uur en 250 euro (Automaatje, geen 
datum) met één intern uur. 

Carpoolmatches handmatig bepalen Hier maakt de werkgever zelf op basis van woonlocaties matches. 

Carpoolvergoeding  

(aanvullende kilometervergoeding) 

Deze vergoeding kan de werkgever kiezen en bijvoorbeeld variëren tussen 0 en 
€0,25 per werknemer. 

Reserveren van voorkeursplaatsen 
Hier zijn geen directe kosten aan verbonden, hooguit het plaatsen van bordjes 
bij de betreffende plaatsen. 

Thuiskomgarantie voor werknemers 

De kosten hiervan variëren afhankelijk van de geboden service. Als vuistregel 
geldt kosten = aantal werknemers dat het systeem mag gebruiken x 20% x 
gemiddelde woon-werkafstand x kosten per kilometer voor de gegarandeerde 
thuisrit. (Kenniscentrum InfoMil, geen datum-b). 

 

Bij carpoolen bestaat een fiscaal verschil afhankelijk van de organisatie. Als dit wordt georganiseerd 
door de werkgever heeft de werkgever afspraken gemaakt met de chauffeur over welke collega’s hij 
meeneemt en is sprake van vervoer vanwege de werkgever. Hier kan alleen belastingvrij worden 
vergoed aan de chauffeur, inclusief omrijkosten. In dit geval kan de werkgever ervoor kiezen 
meerijdende werknemers geen vergoeding meer te geven al wordt aangeraden hiermee op te passen 
omdat het averechts kan werken (Kenniscentrum Duurzaam MKB, geen datum). Zo lang werknemers 
onderling afspraken maken verandert er niets aan het bedrag dat belastingvrij mag worden vergoed. 
In dit geval zijn de baten volledig voor de werknemer (financieel), het milieu en voor de werkgever 
wanneer de werknemer in een leaseauto rijdt.  

Baten en overige kosten van carpoolen zijn onder meer: 

+ Besparing op parkeerkosten door minder benodigde parkeerplekken (vooral bij grotere 
bedrijven) 

+ Bereikbaarheid van de bedrijfslocatie 

+ Minder parkeerproblemen 

+ Lagere CO2 uitstoot van het bedrijf 

+ Bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen / duurzaamheid / imago 

+ Contact tussen de carpoolende werknemers / werkoverleggen buiten kantoortijd 

+ Besparing brandstofkosten indien leaseauto’s 

- Beperking beschikbare auto’s voor zakelijke reizen 

Pendeldienst 

Een pendeldienst omvat vervoer van een verzamelpunt naar de bedrijfslocatie. Deze dienst kan 
worden opgezet bij een slechte of ontbrekende openbaar vervoer verbinding naar de bedrijfslocatie. 
Ook bij verhuizing van een bedrijf kunnen werknemers die geconcentreerd bij de oude bedrijfslocatie 
wonen, worden voorzien van vervoer. Een pendeldienst kan bij een hoge bezetting en vermindering 
van verplaatsingen met eigen motorvoertuig aantrekkelijk zijn voor het milieu en reisbudget van de 
werknemers.  

Een praktijkvoorbeeld illustreert dat deze maatregel gepaard gaat met hoge kosten. De casus is een 
verhuizing van een vestiging met 180 medewerkers van Apeldoorn naar Amersfoort waar een 
pendeldienst is opgezet. Deze pendelbus reed twee maal per dag, eenmaal heen en eenmaal terug. 
Elke dag gebruikte 20 tot 30 mensen de bus, verspreid over de week waren dat 45 verschillende 
werknemers. De kosten bedroegen €70.000 per jaar, waarvan de helft gedekt door subsidie van de 
provincie. Werknemers betaalden 2 euro per enkele rit. De geïnvesteerde uren zijn niet bekend maar 
volgens de HR-manager van het betreffende bedrijf “zouden we daar nog wel eens van kunnen 
schrikken”. De pendeldienst bleek voor het bedrijf kostenineffectief (Otten, 2008). 
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Tabel 79 Maatregel op het gebied van een pendeldienst (case study) 

Maatregel Toelichting 

Pendeldienst  In de beschreven casus kost een pendeldienst €70.000 per jaar exclusief interne uren. 

 

Ook TDM Encyclopedia (2010) benadrukt dat pendelvervoer enkel aantrekkelijk is als het gebruik van 
motorvoertuigen daardoor reduceert. Het zou niet kostendekkend zijn. Ook andere bronnen 
bevestigen dat deze vorm van vervoer relatief duur is, vooral interessant wordt bij dure 
parkeerplaatsen, dat er een grote groep werknemers nodig is en nog geen busverbinding mag 
bestaan. Het zou vooral toegepast kunnen worden bij een (H)OV of multimodaal knooppunt. 
(Kenniscentrum InfoMil, geen datum-a; Raad voor Verkeer en Waterstaat, 2004). Tot slot geldt dat 
voor MKB bedrijven binnen de doelgroep een zeer kleine groep werknemers kan worden bereikt 
waardoor de service onrendabel zal uitpakken. Er geldt immers dat gemiddeld ongeveer 8% van de 
verplaatsingen van en naar het werk met trein, bus, tram of metro gemaakt plaatsvinden (Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2011) en de MKB bedrijven binnen de doelgroep van het programma 
bevatten maximaal 250 werknemers. Hierdoor zou de groep vanaf een OV-knooppunt maximaal 21 
werknemers per dag trekken als zij allemaal de pendeldienst zouden gebruiken. Er ligt nog wel een 
kans voor samenwerking met andere bedrijven op een bedrijventerrein. 

Parkeerbeleid 

Er zijn veel verschillende maatregelen op het gebied van parkeren mogelijk. Autoparkeerplaatsen 
vormen samen met de werkplek een groot deel van de facilitaire kosten voor werkgevers. Bovendien 
worden parkeerplaatsen door werknemers vaak als verworven recht beschouwd (Montefeltro, 2009). 
De kosten per parkeerplek per jaar bedragen gemiddeld 0 tot 2000 euro (VCC Oost, geen datum-b; 
Ommeren, geen datum, De Verkeersonderneming, geen datum). In extreme gevallen kan dit oplopen 
tot wel €5000. Deze kosten zijn onder meer afhankelijk van eigendom van de plaatsen en ligging (bijv. 
in een gebied waar betaald parkeren geldt). Parkeerplaatsen kunnen onbelast beschikbaar gesteld 
worden aan werknemers. (TaskForce Mobiliteitsmanagement, 2010a). De mogelijke maatregelen zijn: 

Tabel 80 Maatregelen op het gebied van parkeren 

Maatregel Toelichting 

Onderzoek en plan parkeren op afstand 

Dit vergt voornamelijk tijd door het maken van een plan. Naar schatting is 
dit ongeveer een werkdag (8 uur). 

Hiermee kunnen werknemers op een goedkopere plek parkeren of kan 
autogebruik worden ontmoedigd. Parkeren op afstand is mogelijk op een 
P+R terrein waar verder gereisd kan worden met openbaar vervoer, 
(huur)fiets of pendeldienst 

Onderzoek en plan voor invoering of 
verhoging van parkeertarieven 

Uitvoeren onderzoek en opstellen plan betaald parkeren. Dit kost naar 
schatting 2 werkdagen, 16 uur. 

 

 

Parkeertarieven kunnen het aantal geparkeerde auto’s verlagen maar betekent lang niet altijd dat 
werknemers niet meer met de auto komen. Uit verschillende studies over prijselasticiteit van 
parkeerkosten blijkt dat deze afhangt van het aantal auto’s dat in een gebied parkeert, parkeerduur, 
andere maatregelen, alternatieven zoals OV voorzieningen en het fietsnetwerk: Invoering van betaald 
parkeren zal autogebruik in het woon-werkverkeer 15-30% doen afnemen, door overstap naar andere 
modaliteiten. Prijselasticiteit in het woon-werkverkeer wordt geschat op -0,3 maar geldt enkel in 
gebieden waar al parkeertarieven gelden. Dit betekent dat bij een prijstoename van 10%, 3% minder 
auto’s op de betreffende plek parkeren. De meeste studies vonden een elasticiteit van -0,1 tot -0,6 en 
signaleren vooral verschuiving naar omliggende gebieden. (Essen en Schroten, 2008; Adviesdienst 
Verkeer en Vervoer, 2005).  

Baten voor werkgevers zijn besparingen in parkeerkosten. 

Invoering van parkeertarieven kan niet van de ene op andere dag worden gerealiseerd omdat het 
grote weerstand van werknemers zal oproepen. Voor invoering van parkeertarieven is het daarom 
belangrijk om draagvlak bij werknemers te creëren. Hiervoor is communicatie nodig. Bovendien geeft 
het voor de werkgever extra administratieve lasten. (De verkeersonderneming, geen datum). 

Gedifferentieerde vergoedingen 

Een mogelijke aanbeveling door de adviseurs is het differentiëren van reiskostenvergoedingen in het 
woon-werkverkeer. Dit is een instrument waarmee de werkgever kan sturen op vervoerwijzekeuze van 
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werknemers. Voorbeelden hiervan zijn het afschaffen van de autovergoeding op afstanden tot 10 km 
en/of invoering van een fietsvergoeding op deze afstand of het instellen van regeling die een groter 
deel van OV kosten dan van autokosten vergoedt. Aangezien de veranderingen van vergoedingen 
tegelijk verhogingen en verlagingen kunnen bevatten hoeft deze maatregel netto niets extras te kosten 
voor de werkgever. Er is wel tijd nodig om het systeem op te zetten en te operationaliseren. Bij het 
differentiëren van vergoedingen ligt het voor de hand om fietsen, openbaar vervoer en carpoolen te 
stimuleren en (lease)autogebruik te ontmoedigen. Er wordt daarom verondersteld dat er dezelfde 
extra baten ontstaan als bij fietsen, openbaar vervoer en carpoolen.  

Tabel 81 Maatregelen op het gebied van gedifferentieerde vergoedingen 

Maatregel Toelichting 

Plan van aanpak voor invoering 
gedifferentieerde vergoedingen 

Dit vergt voornamelijk tijd door het maken van een plan. Naar schatting is dit 
ongeveer 3 werkdagen omdat draagvlak bij de werkgevers extra tijd kan kosten. 

(Lease)wagenpark 

Maatregelen in het (lease)wagenpark zijn enkel mogelijk voor bedrijven die een wagenpark hebben of 
de aanschaf van een of meerdere voertuigenoverwegen. Deze maatregel richt zich zowel op het 
zakelijk als woon-werkverkeer. Voorwaarde voor verkleining van het wagenpark is: 

- Er moeten alternatieven zijn om van en naar het werk te reizen 

- er moeten alternatieven zijn voor zakelijke ritten 

Tabel 82 In praktijk geïmplementeerde maatregelen op het gebied van het (lease)wagenpark 

Maatregel Toelichting 

Vergroening wagenpark 
De besparing is afhankelijk van het huidige (lease)wagenpark en van de gekozen 
labels voor de toekomst. Het vergt wel interne uren, naar schatting 1 werkdag. 

Oplaadpunt elektrische auto’s 

De kosten hiervan liggen tussen de €550 (op een private locatie, bijv. 
parkeergarage) tot €15000 voor een mobiele snellader. Een van de meest 
geplaatste types kost €1350. overigens is niet elke lader geschikt is voor elke 
auto. (MisterGreen Electric Lease, geen datum). Interne uren worden t.o.v. de 
aanschaf en montagekosten verwaarloosbaar geschat. 

Cursus nieuwe rijden 

Deze maatregel varieert in kosten en kostenbesparingen op korte termijn maar 
lijkt voornamelijk kostenbesparingen te realiseren. Met een aantal voorbeelden 
kan dit worden geïllustreerd: bij een aannemersbedrijf met 10 lichte bestelauto’s 
met dieselmotor die elk ongeveer 50.000 km/jr. rijden kan een cursus worden 
gegeven waarbij de werknemers 1 op 1 met de instructeur de weg op gaan. De 
investering bedraagt €5700 en heeft een terugverdientijd van 4 jaar. Dit kosten 
een halve dag productiviteitsversie van werknemers. Een ander voorbeeld is een 
financiële dienstverlener met 100 grote personenauto’s op diesel. Een training op 
de weg met de gehele groep kost €17300 en verdient zich in 2 jaar terug 
(hetnieuwerijden.nl, geen datum). Ook dit vergt een halve dag van de 
werknemers.  

Vergoeden OV naast de leaseauto 

Een rekenvoorbeeld van EnergieTransitie (geen datum) laat zien dat het 
vergoeden van openbaar vervoer naast de leaseauto niet duurder hoeft te zijn 
ook al heeft de werknemer een leaseauto. Dit kan worden gerealiseerd door een 
mobiliteitsbudget of een mobiliteitskaart naast de leaseauto. Uiteraard hangen 
precieze kosten van veel factoren af zoals kilometers per jaar, kilometers binnen 
en buiten de spitsen en variabele kosten per gereden autokilometer. Het gebruik 
van openbaar vervoer kan zowel reistijd verkleinen als vergroten. Reistijd kan wel 
anders worden benut en bovendien geldt bij bezoek aan binnenstedelijke locaties 
dat congestie wordt vermeden en tijd voor parkeren nodig is. 

Verkleining leasewagenpark/ 
overgaan tot poolauto’s 

Verkleining van het wagenpark kan worden gerealiseerd door poolauto’s aan te 
schaffen in plaats van leaseauto’s te verstrekken of door werknemers eigen 
vervoer te laten regelen. 
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Baten 

+ Minder lease- en brandstofkosten voor werkgever of (bij eigendom) lagere investeringskosten.  

+ Beperking van de keuzevrijheid van werknemers (negatief)  

+ Besparing parkeerkosten indien alternatieve vervoerwijze anders dan auto is  

+ Lagere CO2 uitstoot van het bedrijf 

+ Bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen / duurzaamheid / imago  

+ Een cursus nieuwe rijden kan werknemers privé brandstofbesparingen opleveren. 

- Comfort van de auto 

 

Figuur 40 Zuinigheid auto’s (energielabel.nl, geen datum) 

Het Nieuwe Werken 

Onder Het Nieuwe Werken wordt verstaan tijd- en plaats onafhankelijk werken waarbij wordt gestuurd 
op resultaat in plaats van aanwezigheid en werkwijze. Voor het geven van meer vrijheid voor werkplek 
en –tijden is de voornaamste investering van werkgevers het maken van afspraken met werknemers 
en eventueel verruimen van openingstijden van het pand. 

Tabel 83 In praktijk geïmplementeerde maatregelen op het gebied van Het Nieuwe Werken 

Maatregel Toelichting 

Informeren en stimuleren 

- Combineren afspraken 

- Vergaderen na de ochtendspits 

Informeren, stimuleren en maken van afspraken wordt geschat op 12 uur in 
het eerste jaar. Daarbij wordt aangenomen dat dit onafhankelijk van het 
aantal werknemers is. 

Realisatie thuiswerkplek 

De inrichting van een werkplek bij de werknemer thuis vergt investeringen 
hoewel hiervoor wel fiscale ruimte is (onbelast €1815 per 5 kalenderjaren 
mits de werknemer minimaal 1 werkdag per week thuis werkt). Volgens 
Castelein (2010) zijn de kosten van een thuiswerkplek € 550 per jaar per 
medewerker (onder middelgrote organisatie kenniswerkers in zakelijke 
dienstverlening). 

ICT voorzieningen 

Faciliteiten voor vergaderen op afstand vergen eveneens hoge 
investeringskosten. Bijvoorbeeld een faciliteit voor e-vergaderen van €3361 
per stuk (excl. BTW, vergadertelefonie.nl, geen datum]). Hier zijn ook 
goedkopere oplossingen mogelijk waar met enkele tientallen euro’s een 
software programma voor videobellen, headsets en webcams wordt 
volstaan. 

 

Baten van Het Nieuwe Werken variëren: 

+ Betere afstemming werk en privé voor werknemers 

+ Verhoging productiviteit van werknemers (mogelijk) 

+ Besparing werkplekkosten: De kosten van een kantoorwerkplek zijn gegeven in NFC 
jaarbericht kantoren 2010 (NFC index, 2011). Dit blijkt €10.880 per fte per jaar en (mediaan) 
€9990 per werkplek per jaar (ex btw). Bij de realisatie van flexibele werkplekken zouden 
daardoor veel werkplekkosten kunnen worden bespaard, al vergt dit wel een andere 
kantoorindeling en daarbij draagvlak bij de werknemers. 

+ Aantrekkelijk werkgeverschap 

- Beperking contact tussen werknemers  
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Wervingsbeleid  

Als er voor de werkgever voldoende aanbod van nieuwe werknemers is zou hij deze kunnen werven 
in nabijheid van het bedrijf. Dit bespaart reiskostenvergoedingen van werkgevers aan werknemers en 
reistijd voor werknemers. Andere baten voor de werkgever zijn: 

- Loyalere werknemers die langer in dienst blijven (Wener en Evans, 2011) 

- Fitheid/productiviteit van werknemers doordat zij meer vrije tijd overhouden (TNO, 2010) 

In het wervingsbeleid rekening houden met de woonplek van werknemers is een goedkope maatregel 
die op korte maar vooral ook middellange termijn kostenbesparingen kan realiseren. Het nadeel is 
echter dat het aanbod van werknemers dit niet altijd toelaat en dat hiermee werknemers die bereid zijn 
te verhuizen bij voorbaat al worden uitgesloten.  

Verhuizen werknemers 

Werkgevers kunnen ervoor kiezen werknemers te stimuleren dichter bij de werkplek te gaan wonen 
met hulp van financiële prikkels of door aanmoediging. Het blijkt dat weinig werkgevers deze optie 
voor werknemers via de CAO bieden. Volgens Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(2010) is voor 20% van de werknemers een verhuiskostenvergoeding in de cao opgenomen. Voor 6% 
van de werknemers geldt echter dat deze alleen kan worden toegekend op verzoek van of in het 
belang van de werkgever. 

Bij verstrekking van een verhuisvergoeding zijn er enkele fiscale regels van belang. Het is toegestaan 
de werkelijke kosten van overbrenging van de boedel plus €7750 onbelast te verstrekken wanneer de 
werknemer binnen 2 jaar na aanvaarding van het dienstverband verhuist. Daarbij moet de werknemer 
van een locatie verder dan 25 kilometer naar een locatie binnen 10 km van de werklocatie verhuizen. 
De werkgever kan zelf kiezen welk bedrag hij wenst te verstrekken en in welke omstandigheden 
(afstand tot het bedrijf in huidige en nieuwe situatie). De kostenbesparingen hangen daarmee af van: 

- Afstand van werknemers tot bedrijf voor en na de verhuizing 

- Reiskostenvergoeding voor de werknemer voor en na de verhuizing 

- Hoogte van de verhuisvergoeding 

- Termijn dat de werknemer in dienst blijft bij de werkgever 

In de praktijk wordt dit belemmerd door de situatie op de Nederlandse huizenmarkt 
(overdrachtsbelasting) en persoonlijke bezwaren (sociale omgeving, tweeverdieners, schoolgaande 
kinderen). 

Informatie en communicatie  

Het laatste type maatregelen is het informeren en communiceren over mobiliteit. Hieronder valt 
bijvoorbeeld het informeren over manieren om het bedrijf te bereiken, maar ook informatie over 
andere maatregelen zoals carpoolen, een fietsregeling of het opzetten van een pendeldienst. 
Informeren kan zowel aan bezoekers als aan werknemers. Daarvoor kunnen verschillende media 
worden ingezet. De hoeveelheid tijd die hierin wordt gestoken kan afhankelijk van het doel sterk 
verschillen.  

Informeren en communiceren is vaak slechts een onderdeel van strategieën om gedrag van 
werknemers te veranderen of slechts een middel om andere maatregelen onder de aandacht te 
brengen (VCC Oost, geen datum-a). Zo moet voor het bereiken van gedragsverandering een 
doelgroep worden gekozen waar het meeste effect wordt verwacht, moet deze doelgroep worden 
gemotiveerd tot ander gedrag, moeten opties worden geboden, moet kennis over de maatregel 
worden verspreid en moeten mensen de opties ervaren (Dicke-Ogenia, Eijk, Bos, 2011). Ook bij het 
principe van sociale marketing dat kan worden toegepast om reisgedrag te beïnvloeden gaat het om 
een doelgroep, inzicht in behoeften, wensen en barrières van de doelgroep, inzet van een combinatie 
van middelen, inspelen op wensen en behoeften van de doelgroep en deze een aanbod doen en het 
toepassen van bewezen technieken om de aandacht te trekken (Kennisplatform Verkeer en Vervoer, 
2012).  

C3 Kosten van in praktijk geïmplementeerde maatregelen 

In deze paragraaf is eerst uiteengezet welke maatregelen in praktijk werden geïmplementeerd en in 
welke samenstelling deze voorkwamen op basis van de open antwoorden van een enquête. 
Vervolgens is van deze maatregelen de kosten geschat op basis van diverse documentatie en 

benodigde uren. Deze gegevens zijn gebruikt in §9.2. 
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Samenstelling geïmplementeerde maatregelen 

Voor de te gebruiken kosten wordt gebruik gemaakt van een enquête gehouden in het kader van de 

evaluatie mobiliteitsvouchers. Hiervoor zijn 232 geadviseerde MKB-bedrijven benaderd. 132 daarvan 
vulden deze in (respons van 57%). De vraag over welke maatregelen zijn of worden geïmplementeerd 
werd door 130 bedrijven ingevuld. 71 bedrijven gaven een bruikbaar antwoord waaruit blijkt wat zij wel 

of niet gingen doen. De overige 49 bedrijven gaven antwoorden waaruit niet op viel te maken wat ze 
hebben gedaan of van plan zijn te doen. Van deze 71 bedrijven zijn de antwoorden als volgt verdeeld: 

 

8 bedrijven doen eerst/alleen onderzoek naar de mogelijkheden 11% 

19 bedrijven nemen geen actie n.a.v. het advies 27% 

44 Bedrijven namen of nemen actie 62% 

 

Van deze 44 bedrijven noemden de meeste meer dan één maatregel die zij implementeerden of gaan 
implementeren. Daardoor zijn er 86 open antwoorden beschikbaar. De verdeling van deze vragen is 

opgenomen in Tabel 84 

Tabel 84 Open antwoorden enquête evaluatie MKB mobiliteitsvouchers 

maatregelen op het gebied van fietsen 

7 fietsplan of fietsregeling 

3 stimuleren fiets, waarschijnlijk door informatie en communicatie 

2 e-bikes op proef 

1 verstrekken groene lening voor e-bikes 

5 realiseren faciliteiten fietsen: 

 aanschaf 2 bedrijfsfietsen 

 realisatie oplaadpunt voor e-bikes 

 verstrekken een of meer fietsen van zaak 

 realiseren (onbekende) fietsfaciliteiten 

  aanpassen fietsenstalling binnen verbouwingsplan 

maatregelen op het gebied van openbaar vervoer 

4 opzetten nieuwe regeling (bijv. Mobiliteitsbudget), plan van aanpak 

2 stimuleren OV, waarschijnlijk door informatie en communicatie 

3 verstrekken OV abonnementen of een mobiliteitskaart (in aanvulling op de leaseauto) 

4 invoering mobiliteitsbudget 

maatregelen in het wagenpark 

13 vergroening het wagenpark of de autoregeling 

1 realisatie oplaadpunt voor elektrische auto's 

1 cursus nieuwe rijden 

maatregelen op het gebied van Het Nieuwe Werken 

4 stimuleren thuiswerken (waarschijnlijk zonder voorzieningen) 

2 realisatie faciliteiten Het Nieuwe Werken: 

 realisatie telewerkfaciliteiten 

 realisatie videoconferencing middelen 

stimuleren goed gedrag 

3 stimuleren schoon, gezond, sportief, milieuvriendelijk gedrag (waarschijnlijk door informatie en 
communicatie) 

gebruik advies in toekomst 

5 gebruiken advies voor toekomstig beleid t.a.v. personeel en locatiekeuze 

overig 

1 mobiliteitsplan 

1 vereenvoudigen OV declaraties 

1 kilometerregistratie voor chauffeurs 



168  Bijlage C 

Kosten geadviseerde maatregelen 

Tabel 85 Carpoolen 

Beschrijving maatregel Aantal Eenheid Bedrag Bedrag  

carpoolplan 8  uren   € 640    

carpoolmatchsysteem inzetten  
(smartpool, automaatje gem. 250 euro) en 1 uur werk.  

1 
 uren+gebruik 
matchsysteem  

 € 330    

informatie en communicatie, 1u per maand 12  uren   € 960    

   Geschatte kosten: € 1.930 

Tabel 86 Geschatte kosten pendeldienst 

Beschrijving maatregel Bedrag Bedrag  

voorbeeld casus, kosten per jaar  € 70.000  
 

 Geschatte kosten:  € 70.000 

Tabel 87 Geschatte kosten gediffundeerde vergoedingen 

Beschrijving maatregel Aantal Eenheid Bedrag Bedrag  

plan opstellen en goedkeuring plan 24  uren   € 1.920  
 

   Geschatte kosten:  € 1.920 

Tabel 88 Geschatte kosten parkeren 

Beschrijving maatregel Aantal Eenheid Bedrag Bedrag  

onderzoek en plan parkeertarieven 16  uren   € 1.280    

onderzoek en plan parkeren op afstand 8  uren   € 640    

informatie en communicatie 12  uren   € 960    

   Geschatte kosten: € 1.920 

Tabel 89 Geschatte kosten informatie en communicatie 

Beschrijving maatregel Aantal Eenheid Bedrag Bedrag  

Plan 8  uren   € 640    

uitvoering 12  uren   € 960    

  
 Geschatte kosten:  € 1.600 
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Kosten geïmplementeerde maatregelen 

Tabel 90 Gewogen kosten fietsen 

frequentie percentage type uren 
beschrijving of 
eenheid  

weging 
 bedrag 
min.  

bedrag per 
bedrijf 
middenscenario  

 bedrag max.  gewogen bedrag 

 

           
  

  

7 41% 
fietsplan, 2,5 
werkdag 
voorbereiding 

30 uren  1 1 1  € 2.400   € 2.400   € 2.400   € 988   € 988   € 988  

3 18% 
informeren, 1u per 
maand gedurende 
1 jaar 

12 uren  1 1 1  € 960   € 960   € 960   € 169   € 169   € 169  

2 12% e-bikes op proef 8 per traject  1 1 1  € 640   € 640   € 640   € 75   € 75   € 75  

1 6% poolfiets - 

per stuk: budget 
300 euro; midden 
650 euro; luxe 
1000 euro  

1 3 6  € 300   € 1.950   € 6.000   € 18   € 115   € 353  

1 6% 
groene lening voor 
e-bikes 

4  uren  1 1 1  € 320   € 320   € 320   € 19   € 19   € 19  

1 6% 

aanpassen 
fietsenstalling 
binnen 
verbouwingsplan 

2  uren  1 1 1  € 160   € 160   € 160   € 9   € 9   € 9  

1 6% fiets van de zaak -  per werknemer  1 3 6  € 300   € 1.950   € 6.000   € 18   € 115   € 353  

1 6% laadpunt e-bikes - 

 basis 419 voor 
6st; midden 749 
voor 4 st.; hoog 
1078 voor 4 st.  

1 4 8  € 419   € 749   € 2.156   € 25   € 44   € 127  

17 100% 
         

 € 1.321   € 1.535   € 2.094  

           
MIN: 

 
MAX: 

          
 extreme 
bedrijfsgroottes  

 € 160  
 

 € 6.000  

          
 midden 
scenario  

 € 160  
 

 € 2.400  
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Tabel 91 Gewogen kosten openbaar vervoer 

frequentie percentage type uren 
 beschrijving of 
eenheid  

weging 
 bedrag 
min.  

 bedrag per 
bedrijf 
middenscenario  

 bedrag max.  gewogen bedrag 

           
  

  

4 44% 

opzetten nieuwe 
regeling (bijv. 
Mobiliteitsbudget), 
plan van aanpak 

20 
 Tot. 3 
werkdagen incl. 

OR, directie etc.  

1 1 1  € 1.600   € 1.600   € 1.600   € 711   € 711   € 711  

2 22% 
informatie en 
communicatie, 1u 
per maand 

12  uren  1 1 1  € 960   € 960   € 960   € 213   € 213   € 213  

2 22% 
multimodale 
mobiliteitskaart 30 
euro (NS, 2012) 

 
 5-20% van 
werknemers  

3 55 200  € 75   € 1.656   € 6.000   € 17   € 368   € 1.333  

1 11% 
NS jaarabonnement 
(NS, geen datum) 

8 

 2e klas 3581 
euro. Min. 2 
werknemers, 
midden 20% en 
max. 40%  

2 14 100  € 1.650   € 11.385   € 82.500   € 183   € 1.265   € 9.167  

9 100% 
        

 gewogen 
bedrag 
maatregelgroep  

 € 1.124   € 2.557   € 11.424  

           
MIN: 

 
MAX: 

          
 extreme 
bedrijfsgroottes  

 € 75  
 

 € 82.500  

          
 midden 
scenario  

 € 960   € 2.557   € 11.385  
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Tabel 92 Gewogen kosten (lease)wagenpark 

frequentie percentage type uren 
 beschrijving of 
eenheid  

weging 
 bedrag 
min.  

 bedrag per 
bedrijf 
middenscenario  

 bedrag max.  gewogen bedrag 

           
  

  

13 87% 
vergroening 
wagenpark 

8 
 

1 1 1  € 640   € 640   € 640   € 555   € 555   € 555  

1 7% 

oplaadpunt 

elektrische auto's 
(vast) 

1 

 budget voor private 
locaties 350 euro; 
meest gangbare type 
1350 euro.  

1 1 2  € 350   € 1.350   € 2.700   € 23   € 90   € 180  

0,5 3% 
cursus nieuwe 
rijden zakelijke 
dienstverlener 

 

  per leaseautorijder 
(20%-80% 
werknemers)  

5 55 200  € 850   € 9.384   € 34.000    
  

  
uren werknemers 4 

 4 uur 
productiviteitsverlies  

5 55 200  € 1.000   € 11.040   € 40.000   € 62   € 681   € 2.467  

0,5 3% 
cursus nieuwe 
rijden 
bouw/vervoer/etc. 

 

  per bestelautorijder 
(20%-80% 
werknemers)  

5 55 100  € 2.850   € 31.464   € 57.000  
   

  
uren werknemers 4 

 4 uur 
productiviteitsverlies  

5 55 100  € 1.000   € 11.040   € 20.000   € 128   € 1.417   € 2.567  

15 
         

 gewogen 
bedrag 
maatregelgroep  

 € 768   € 2.742   € 5.768  

           
MIN: 

 
MAX: 

          
 extreme 
bedrijfsgroottes  

 € 350  
 

 € 77.000  

          
 midden 
scenario  

 € 640  
 

 € 31.464  
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Tabel 93 Gewogen kosten Het Nieuwe Werken 

frequentie percentage type uren  beschrijving of eenheid  weging 
 bedrag 
min.  

 bedrag per 
bedrijf 
middenscenario  

 bedrag max.  gewogen bedrag 

           
  

  

4 67% 

informeren of 
stimuleren, 1u per 
maand gedurende 
1 jaar 

12  uren  1 1 1  € 960   € 960   € 960   € 640   € 640   € 640  

1 17% 
kosten 
thuiswerkplek  

550 
 per werknemer per jaar, 
voor resp. 2, 10% en 20% 
werknemers  

2 14 50  € 1.100   € 7.590   € 27.500   € 183   € 1.265   € 4.583  

1 17% ICT voorzieningen 
 

 per werknemer, budget 10 
euro; professioneel 83 
euro; per vergaderruimte 
3361  

2 14 50  € 20   € 1.145   € 7.511   € 3   € 191   € 1.252  

6 
         

gewogen bedrag 
maatregelgroep: 

 € 827   € 2.096   € 6.475  

        
 € -  

  
MIN: 

 
MAX: 

        
 € -  

 
extreme 
bedrijfsgroottes  

 € 20  
 

 € 27.500 

  
besparing 
werkplekkosten  

 per werkplek per jaar  
   

 € 10.000 
 

midden scenario   € 960   € 2.096   € 7.590 
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Bijlage D Acquisitiekosten 
Als uitwerking van hoofdstuk 10 volgt hier de volledige beschrijving van acquisitiekosten voor 
adviseurs. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

 

 

Figuur 41 Schematische weergave bepaling acquisitiekosten 
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D1 Acquisitiekosten op basis van contracten en activiteiten 

In deze bijlage worden de acquisitiekosten bij verschillende contracten en activiteiten besproken. 
Daarmee wordt het geschatte bedrag van €241 per geadviseerd bedrijf onderbouwd. Eerst worden 

kosten op basis van contracten gegeven en vervolgens op basis van activiteiten. Daarna volgt de 
uitleg hoe tot een gewogen gemiddelde is gekomen.  

Kosten uitbesteding acquisitie (contracten) 

De gebruikte methoden van acquisitie en contracten Van Goudappel Coffeng zijn bekend. Er zijn op 
drie manieren mobiliteitsadviezen uitgebracht: via de zogenoemde Achmea coalitie (voor meer 

informatie zie Bijlage A1); via een subsidiebureau dat bedrijven adviseert over subsidieregelingen; 
doordat bedrijven zelf naar Goudappel zijn gestapt. Van de eerste twee methoden bestaan contracten. 

Op basis van een gesprek met Goudappel adviseur Marc Stemerding is een deel van de bedragen 
bekend en het overig deel geschat.  

In de volgende drie tabellen (Tabel 94, Tabel 95 en Tabel 96) zijn de bedragen weergegeven.
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Tabel 94 Schatting van acquisitiekosten op basis van contract Goudappel Coffeng met Achmea (1/2) 

Achmea coalitie Uurtarief Minuten Slaagkans Bedrag Bron 

overkoepelende organisatie (Achmea)     1  € 15  interview Paul van Gassel in MuConsult, 2011b 

mobiliteitsadviseur     1  € 670  
Stemerding, M., mondelinge toelichting. 
 

MobiliteitsManagementScan  
(alternatieve reismogelijkheden, berekeningen en 
grafische weergave) 

    1  € 200  

backoffice bureau: contact MKB bedrijven, afspraken 
administratie aanvraag, formulieren 

8048 120 1  € 160  schatting 

backoffice bureau: rapport opmaken 80 120 1  € 160  Stemerding, M., mondelinge toelichting en schatting 

backoffice bureau: acquisitie 4049 22 0,05  € 293  schatting 

TOTAAL        € 1.498    

Tabel 95 Schatting van acquisitiekosten op basis van contract Goudappel Coffeng met subsidiebureau Subvention (2/2) 

Subsidiebureau Bedrag Bron 

Bemiddelende organisatie (subsidiebureau)  € 250  Stemerding, M., mondelinge toelichting. 

goudappel  € 1.250    

TOTAAL  € 1.500    

 

Op basis van het bovenstaande wordt het volgende bedrag geschat als gemiddelde. De weging is gebaseerd op de hoeveelheid koude en warme acquisitie 
volgens de interviews met mobiliteitsadviseurs.  

Tabel 96 Berekening gemiddelde acquisitiekosten op basis van contracten 

Beschrijving Bedrag Weging  Toelichting  

acquisitiekosten op basis van contract Achmea  € 293  0,55 
*volledig koude contacten. Iets meer dan de helft van de 
geadviseerde bedrijven 

acquisitiekosten op basis van contract Subvention  € 250  0,45 
*met bestaand netwerk. Iets minder dan de helft van de 
geadviseerde bedrijven 

        

gemiddelde acquisitiekosten op basis van contracten  € 274      

 

 

                                                      
48

 Dit is een allesomvattend tarief inclusief bijvoorbeeld de facilitaire kosten. 
49

 Dit tarief ligt lager omdat hiervoor zeer weinig kennis en vaardigheden zijn benodigd. 
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Acquisitiekosten op basis van activiteiten  

In dit deel zijn eerst de voorkomende acquisitieactiviteiten beschreven. Vervolgens zijn deze 

ingedeeld naar twee typen activiteiten: ‘zaaien’ en ‘oogsten’. Zaaien omvat activiteiten om 
naamsbekendheid en bekendheid van het voucherprogramma te verwerven. Oogsten omvat 

activiteiten waar rechtstreeks bedrijven worden benaderd. Van elke activiteit zijn de kosten geschat. In 
deze schatting zijn ook gemaakte kosten opgenomen voor het benaderen van bedrijven die geen 
advies willen.  

Acquisitieactiviteiten adviseurs 

In de volgende tabellen wordt beschreven welke acquisitie activiteiten de adviseurs uitvoerden, wat 
hun slaagkans daarin was (eigen interviews+interviews evaluatie), welke kenmerken zorgen voor 
afnemen of weigeren van het mobiliteitsadvies en welke redenen door bedrijven zijn genoemd voor 
afnemen of weigeren van het mobiliteitsadvies (eigen interviews).  

Ook in de evaluatie van de mobiliteitsvouchers (MuConsult, 2011b) zijn interviews gehouden met 
adviseurs. Hierin is een deel van bovenstaande vragen beantwoord. Deze zijn samen met activiteiten 
van de overige adviseurs samengevat in de komende tabellen. 



Master Thesis Nina Zaalberg – Slim selecteren van bedrijven voor MKB-mobiliteitsadvies – september 2012         177 

Tabel 97 Interviews eigen onderzoek I 

 
Marc Stemerding  

(Goudappel Coffeng) 

Niek Bosch  

(Goudappel Coffeng) 

Marcel Swaak  

(Mobilys) 

Acquisitie activiteiten 

Uitbesteed via Achmea 

Via Maastricht bereikbaar (verondersteld als 
koepelorganisatie omdat bedrijven vanuit deze naam 
worden benaderd) 

Bedrijven aangespoord door een gemeente benaderde 
ons (3/9) 

Slaagkans Achmea: 10% 

Uitbesteed via Achmea 

Bedrijf aangespoord door gemeente benaderde ons 
(1/8) 

Offertes uitgebracht voor de grote voucher, afgewezen 
vanwege angst voor beperking van vrijheden en onrust 
onder werknemers 

Slaagkans Achmea: 10% 

Uitbesteed via Achmea 

Voorgeselecteerde KvK bellijst t.b.v. cold calls 

Recommandatie via netwerk 

Benodigde tijd hangt af van functie contactpersoon en 
verschilt ook per bedrijf 

Slaagkans: 0,5% (Gesprek bij 10% gebelde bedrijven, 
mobiliteitadvies voor 5% hiervan); 10% voor grote 
voucher 

Slaagkans Achmea: 10% 

Kenmerken grote 

kans deelname 

Functie van de contactpersoon: controller die gevoelig 
is voor kostenbesparingen, dat is vaak een groter 
bedrijf 

Werknemers wonen verder weg, waardoor grotere rol 
woon-werkverkeer, dit zijn vaak kantoorbedrijven met 
hoger opgeleide werknemers 

Actuele problemen en veranderingen, bijv. kosten en 
verhuizing 

Bedrijven in de maakindustrie/bouw die advies willen 
t.b.v. de co2prestatieladder (verwacht) 

Probleem of verandering, noodgedwongen nadenken 
mobiliteitsbeleid 

Actuele situatie zoals verhuizing, probleem of 
financiële prikkel 

Interesse voor kostenbesparing in relatie tot 
duurzaamheid 

Gevestigd in stedelijke gebieden 

Functie contactpersoon en interesses bedrijf 

 

Kenmerken kleine 
kans deelname 

bedrijf ervaart geen urgentie tot verbetering 
Directie ziet het niet zitten vanwege verwachte onrust 
onder werknemers 

Mobiliteit vormt geen issue 

Redenen deelname 

Problemen met parkeren, bereikbaarheid, 
Kostenbesparing 

Goed werkgeverschap 

Imago 

Meer willen weten over trends als Het Nieuwe Werken 
en duurzaamheid 

Voor de toekomst verwacht: gezondheid van 
werknemers 

Kostenbesparing 

Goed werkgeverschap 

Werknemertevredenheid 

Geen reden: reistijden werknemers en bereikbaarheid 
bedrijf 

Redenen geen 
deelname 

Afwezigheid van inzien verbetermogelijkheden 

Bijv. bouw/maakindustrie waar werknemers dicht bij 
het werk wonen, al veel fietsen en geen congestie 
ervaren 

Voor grote voucher: omdat vrijheden van werknemers 
ingeperkt zouden worden en onrust onder werknemers 
wordt verwacht 

Geen rol: beschikbare tijd omdat dit minimaal is, de 
echte reden zal dan zijn dat ze nut niet zien 

Mobiliteit vormt geen issue 
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Tabel 98 Interviews eigen onderzoek II 

 
Tobias van den Briel  

(Decisio) 

Ronald van Lankveld  

(Fleet and Mobility Consultancy) 

Ruud Maas  

(TC&O) 

Acquisitie activiteiten 

Koepelorganisaties (zonder resultaat) 

Nieuwsbrieven (zonder resultaat) 

Belbureau, waarna eerst veel contact op locatie is 
geweest, later overgegaan tot telefonische afspraak en 
presentatie via internet (hiervoor zijn in het begin veel 
kosten gemaakt) 

Slaagkans: 28%; grote voucher 2,5% 

Budget van tweede voucher is een enkele keer 
opgehoogd, waardoor extra omzet ontstond 

Extra omzet verwacht voor toekomst door nabellen en 
aanbieden extra hulp 

Bellen en maken van afspraken via bellijst 
(uitbesteed). Deel bellijst komt van BRAMM. 

Gespreksscenario opgezet voor gesprekken bij het 
MKB-bedrijf 

Slaagkans: 45% (afspraak bij 50% gebelde bedrijven, 
90% hiervan mobiliteitsadvies) 

Extra omzet verwacht door nieuwe contacten 

Versturen 50-75 brieven per week gedurende 
ongeveer 1 jaar naar doelgroep binnen Limburg 

Nabellen bedrijven 

Bedrijven via privénetwerk benaderd 

Slaagkans: 1%; geen grote vouchers 

Extra omzet verwacht door implementatietraject, 
adviezen op gebied OV abonnement en uitbesteding 
administratie daarvan 

 

Kenmerken grote 

kans deelname 

Geen onderscheid naar kenmerken mogelijk betreft 
inspanningen/kosten van acquisitie maar rol voor: 

Beschikbare tijd voor traject 

Houding, bijv. Goed werkgeverschap 

Seizoen/actuele situatie waarin bedrijf tijd heeft  

Manier waarop bedrijf wordt aangesproken, wat bedrijf 
wil en hoe daarop wordt ingespeeld 

Niet in te delen maar rol voor: 

Agenda van de contactpersoon 

Urgentie 

Probleem met: bereikbaarheid, kosten, duurzaamheid 
of werknemertevredenheid 

Overtuigingskracht van adviseur is belangrijkste 

MVO vanwege punten bij aanbestedingen en 
gewenste positieve media-aandacht 

Kenmerken kleine 
kans deelname 

Contactpersoon, bijv. Wagenparkbeheerder wil vaak 
geen veranderingen. 

Prioriteiten anders dan mobiliteitsadvies 

Seizoen/actuele situatie waarin het bedrijf druk is 

Beschikbare tijd contactpersoon 

Geen urgentie 

Houding bedrijf: mens en marge en milieu spelen niet 

Geen parkeerproblemen 

Geen OV beschikbaar als alternatief  

Kenmerken werknemers: geen invloed 

Redenen deelname 

Duurzaamheid onder voorwaarde dat het niets kost 
(meest genoemd) 

Kostenbesparing 

Beperking van parkeerplaatsen 

Duurzaamheid 

Kostenbesparing 

Werknemertevredenheid 

Probleem op gebied mobiliteit 

Algemene interesse 

Baat het niet dan schaadt het niet 

Mobiliteitsprobleem 

maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Koppelen werknemers voor carpoolen 

Vriendendienst vanuit sociale netwerk 

Redenen geen 
deelname 

Geen prioriteit 

Dagelijkse werkzaamheden gaan voor 

Tijd van de p&o-er 

Mobiliteit geen prioriteit 

Te veel werk voor HR manager 

Zaken worden als probleem werknemer ervaren, bijv. 
reistijden 

N.v.t. voor bedrijf 

Geen parkeerproblemen 

Geen OV als alternatief 

Niet goed geluisterd wat voucher kan bieden 
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Tabel 99 Interviews eigen onderzoek III 

 
Frank van der Tang  

(Climate Neutral Group) 

Stefan Romijn  

(Stichting Stimular) 

Acquisitie activiteiten 

Beurs week van de ondernemer (2 dagen) 

Eigen klanten benaderd (100) 

Belbureau (100-150 bedrijven, met een voorselectie van zakelijke dienstverleners) 

Slaagkans: 10%; 15% voor grote voucher 

Enkele aanvullende opdrachten gedaan (o.a. CO2 voetafdruk) 

Eigen netwerk 

Beurzen 

Nieuwsbrieven 

Duurzaamheidkringen (ca. 1/3 van de geadviseerde bedrijven) 

Op aanbeveling van geadviseerde bedrijven  

Slaagkans: vrijwel 100% 

Voor grote voucher zijn bedrijven vaak doorverwezen naar een concurrent wegens 
de expertise van ons bureau 

Bij 38% van de bedrijven is een vervolgopdracht uitgevoerd zoals het doorrekenen 
van de co2 uitstoot van het bedrijf 

Kenmerken grote 

kans deelname 

Duurzaamheid speelt enigszins 

Aanwezigheid van veel leaseauto’s door kostenreductie 

Kenmerken bedrijf en adviseur  

Niet: kenmerken van de omgeving 

Alle bedrijven die vanuit het netwerk zijn benaderd 

Houding van het bureau: vanwege milieu (afgeleid van kostenbesparing) 

Kenmerken kleine 
kans deelname 

Te ver zijn met duurzaamheid - 

Redenen deelname Kostenbesparing op de korte termijn CO2 prestatieladder 

Redenen geen 
deelname 

Andere prioriteiten 
Administratieve lasten (formulieren Agentschap NL) 

Personenvervoer speelt een minimale rol t.o.v. ander vervoer binnen het bedrijf 
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Tabel 100 Interviews evaluatie mobiliteitsvouchers I (MuConsult, 2011b) 

 
Winston Suwakati  

(Vipre) 

Robert Mares  

(DenQers en mobiliteitsscan.com) 

René Teeuwen  

(Axu) 

Acquisitie activiteiten 

Eigen netwerk 

Presentaties tijdens bijeenkomsten met 
bedrijvenverenigingen 

Website  

cold calls (in mindere mate, leverde weinig op) 

op recommandatie via bedrijventerreinen 

Slaagkans: onbekend, 15 adviezen uitgebracht. 

Mailing MKB Deventer 100 bedrijven 

Belactie 100 bedrijven 

Artikelen geschreven 

Publicaties 

persbericht 

Presentatie 

Slaagkans: 2% 

bijwonen van bijeenkomsten met 
bedrijvenverenigingen (leverde weinig op) 

flyer verstuurd 

MKB bereikbaar 

cold calls (leverden het meeste op, juiste 
contactpersoon vinden kosten veel tijd) 

Slaagkans: 1,3%  

Kenmerken grote 

kans deelname 
- - 

Actuele situatie bedrijf 

Knelpunt is randvoorwaarde  

Kenmerken kleine 
kans deelname 

Wanneer het gebied zich in een buitengebied bevindt 
is het moeilijk om alternatieven te vinden waardoor 
minder interesse is. 

- 

 

- 

 

Redenen deelname 

Kostenbesparing door slimmer organiseren 

Stand van zaken eigen regelingen 

Urgente problemen 

 

Winstvergroting 

Kostenbesparing 

Duurzaamheid 

Werknemertevredenheid 

Imago 

Kostenbesparing 

 

Redenen geen 
deelname 

Bedrijf te klein / mobiliteit geen issue 

of het bedrijven aanspreekt 

‘alles al geregeld hebben' 

geen tijd 

geen interesse in kostenbesparing en duurzaamheid. 

Te druk 

Middenin een reorganisatie zitten 

Geen tijd 
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Tabel 101 Interviews evaluatie mobiliteitsvouchers II (MuConsult, 2011b) 

 
Neeske Abrahamse  

(KiekendiefPerspectief) 

Roeland Cuijpers en EvertJan van Waveren 

(regiecentrale Axxel) 

Paul van Gassel  

(Centraal Beheer Achmea) 

Acquisitie activiteiten 

Telefoonlijst via VNM (leverde weinig op, al benaderd 
door concurrenten) 

Lijst binnen Lelystad/Flevoland 

Eigen netwerk 

Persberichten 

Activiteiten communiceren via Twitter en LinkedIn 

Vermelding op een website 

Samenwerking gemeenten 

Samenwerking bedrijfskringen 

Slaagkans: 50% bij zelf individueel benaderen 

Overtuigen, nabellen en herinneren bedrijven vergt 
veel tijd 

Advertenties landelijke dagbladen (geen respons) 

Online advertenties 

Beurzen 

Nabellen i.s.m. BRAMM 

Eigen callcenter dat afspraken maakt: 12% 

Investering €500.000  

Website 

Mailings 

Nieuwsbrieven 

Brochures 

Promotie tijdens week van Het Nieuwe Werken 

Beurzen 

Verkoopgesprekken van accountmanagers 

Marketing 

Belactie binnen doelgroep 

Slaagkans: 10% 

Kenmerken grote 

kans deelname 
ervaren van een knelpunt in de bereikbaarheid 

- 

 
actuele situatie van het bedrijf 

Kenmerken kleine 
kans deelname 

 
- 

 
 

Redenen deelname 
problemen met bereikbaarheid 

 

- 

 

aantrekkelijk werkgeverschap 

duurzaamheid 

kosten 

Redenen geen 
deelname 

mobiliteit al goed geregeld 

andere prioriteiten (geen tijd) 

 

geen interesse 

andere prioriteiten 

onwetendheid 

geen specifieke HR manager die zich met onderwerp 
bezighoudt 

- 
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Acquisitiekosten adviseurs 

Tabel 102 Activiteiten ter vergroting van de slaagkans zonder directe opbrengsten ‘zaaien’ 

            

 aantal benaderde bedrijven 300   uurtarief  € 130  medior adviseur         

 slaagkans 0,05  uurtarief2  € 80  HR adviseur medior/senior of ICT werknemer    

 type beschrijving delen 

u
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1 nieuwsbrief opstellen en versturen nieuwsbrief 2  € 130   € 260   € -   € 260   € 1   € 17  95  € 1.647  

2 bijwonen bijeenkomsten 
 bedrijvenverenigingen 

dagdeel incl. reistijd 4  € 130   € 520   € -   € 520   € 2   € 35  10  € 347  

3 opzetten gespreksscenario dagdeel 4  € 130   € 520   € -   € 520   € 2   € 35  50  € 1.733  

4 vermelden op eigen website tekst website opstellen 4  € 130   € 520   € -   € 555   € 2   € 37  95  € 3.515  

   plaatsen 0,5  € 70   € 35   € -             

5 advertentie in vakblad branche 
(vakblad RoestvastStaal, 2012) 

1 advertentie 1/4 pag.      € -   € 500   € 760   € 3   € 51  15  € 760  

   advertentietekst opstellen 2  € 130   € 260   € -              

6 1 dag aanwezig op beurs 1 dagdeel op beurs en reistijd 5  € 130   € 650   € -   € 650   € 2   € 43  10  € 433  

7 advertentie in vakblad HR 
(VNU media HR portfolio, 2012) 

1 advertentie      € -   € 1.400   € 1.660   € 6   € 111  15  € 1.660  

   advertentietekst opstellen 2  € 130   € 260   € -              

8 realiseren speciale website 
(MKB Digitaal, 2012) 

tekst website opstellen 4  € 130   € 520   € -   € 1.520   € 5   € 101  10  € 1.013  

   bouwen website      € -   € 1.000              

9 advertentie in landelijk dagblad 
(De persgroep, 2012) 

1 adv op doordeweekse dag, 
AD, 1/20 pagina 

     € -   € 2.000   € 2.260   € 8   € 151  5  € 753  

   advertentietekst opstellen 2  € 130   € 260   € -              

          305  € 11.862  

       gemiddelde kosten ter vergroting slaagkans:  € 39  
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Tabel 103 Kosten benaderen MKB-bedrijven ‘oogsten’ 

 Type werving  Activiteit  
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doorverwijzing door gemeente MKB-bedrijf neemt zelf initiatief via gemeente 3  € 130  2  € 7    100%  € 7   € 7     € 7  

op aanbeveling 
geadviseerd bedrijf vragen om aanbeveling bij collega MKB 
bedrijven 

4  € 130  2  € 9    40%  € 22   € 22     € 22  

werving binnen eigen netwerk, 
duurzaamheidskringen 

noemen tijdens gesprek met klant van duurzaamheidskring 10  € 130  2  € 22    90%  € 24   € 24     € 24  

werving binnen eigen netwerk, 
face-to-face gesprek met klant 

noemen tijdens gesprek met klant 10  € 130  2  € 22    65%  € 33   € 33     € 33  

werving binnen eigen netwerk, 
klant bellen 

bellen (contactpersoon reeds bekend, evt. nabellen bij geen 
gehoor) 

10  € 130  2  € 22    60%  € 36   € 36     € 36  

koude acquisitie samenstellen bellijst 60  € 40  1    € 40     € -   € 0  200  € 251  

  plan van aanpak 60  € 130  1    € 130     € -   € 1      

  

bellen (contact krijgen met juiste contactpersoon, 
overtuigen nut advies, nadenktijd, nabellen, 
plannen afspraak, herinneren afspraak, 
evt. nog overtuigen tijdens afspraak) 

15  € 40  2  € 10    4%  € 250   € 250      

werving via koepelorganisaties contact koepelorganisatie + overtuigen samenwerking 60  € 40  1    € 40     € -   € 1  30  € 256  

  plan van aanpak 60  € 130  1    € 130     € -   € 4      

  
benaderen bedrijven, overtuigen, nabellen, afspraak 
plannen 

15  € 40  2  € 10    4%  € 250   € 250      
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Tabel 104 Toelichting op gebruikte slaagkans 

 Type werving Activiteit  Slaagkans   

doorverwijzing door gemeente MKB-bedrijf neemt zelf initiatief via gemeente 100% 
de MKB-bedrijven die naar adviseurs stapten namelijk 
daadwerkelijk advies af 

op aanbeveling geadviseerd bedrijf vragen om aanbeveling bij collega MKB bedrijven 40% 

dit percentage is gebaseerd op een aanname. Naar schatting 
zal ca. 60% van de doorverwezen bedrijven geen advies 
afnemen, incl. administratieve redenen 

werving binnen eigen netwerk, 
duurzaamheidskringen 

noemen tijdens gesprek met klant van duurzaamheidskring 90% 
de adviseur beweerde vrijwel 100%, dit wordt daarom geschat 
op 90% 

werving binnen eigen netwerk, 
face-to-face gesprek met klant 

noemen tijdens gesprek met klant 65% 

een adviseur noemde hierbij een slaagkans van 10% incl. 
koude contacten, deze wordt voor face-to-face benadering van 
klanten geschat op 40%, een ander noemde vrijwel 100% 
geschat op 90%. Het gemiddelde van deze 2 wordt hier 
meegenomen 

werving binnen eigen netwerk, 
klant bellen 

bellen (contactpersoon reeds bekend, evt. nabellen bij geen gehoor) 60% 

een adviseur noemde hierbij een slaagkans van 10% incl. de 
koude contacten, enkel voor klanten wordt daarom geschat op 
30%, een ander noemde vrijwel 100% geschat op 90%. Het 
gemiddelde van deze 2 wordt hier meegenomen 

koude acquisitie samenstellen bellijst    

  plan van aanpak    

  

bellen (contact krijgen met juiste contactpersoon, 
overtuigen nut advies, nadenktijd, nabellen, 
plannen afspraak, herinneren afspraak, 
evt. Nog overtuigen tijdens afspraak) 

4% 
deze slaagkans betreft een aanname gemaakt i.s.m. met een 
mobiliteitsadviseur van Goudappel 

werving via koepelorganisaties contact koepelorganisatie + overtuigen samenwerking    

  plan van aanpak    

  benaderen bedrijven, overtuigen, nabellen, afspraak plannen 4% 
deze slaagkans betreft een aanname gemaakt i.s.m. met een 
mobiliteitsadviseur van Goudappel 
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Tabel 105 Toelichting op weging hoe vaak de activiteit voorkwam 

    deel bedrijven  

doorverwijzing door gemeente MKB-bedrijf neemt zelf initiatief via gemeente 5,7% 
 voor 2 van de adviseurs betrof dit 1 van de 8 en 3 van de 9 
geadviseerde bedrijven  

op aanbeveling 
geadviseerd bedrijf vragen om aanbeveling bij collega MKB 
bedrijven 

2,5% 
 2 adviseurs, aangenomen dat dit 10% van hun 
geadviseerde bedrijven beslaat  

werving binnen eigen netwerk, 
duurzaamheidskringen 

noemen tijdens gesprek met klant van duurzaamheidskring 4,2%  voor 1 adviseur betrof dit 1/3 van de geadviseerde bedrijven  

werving binnen eigen netwerk, 
face-to-face gesprek met klant 

noemen tijdens gesprek met klant 6,3% 
 2 adviseurs deden dit voor naar schatting een kwart van 
hun geadviseerde bedrijven  

werving binnen eigen netwerk, 
klant bellen 

bellen (contactpersoon reeds bekend, evt. nabellen bij geen gehoor) 6,3% 
 2 adviseurs deden dit voor naar schatting een kwart van 
hun geadviseerde bedrijven  

koude acquisitie samenstellen bellijst 55% 
 het resterende deel is koude of semi-koude acquisitie, 
daarvan pasten 11 adviseurs van de 15 maal koude 
acquisitie volledig koude acquisitie toe m.b.v. een bellijst 

  plan van aanpak   

  

bellen (contact krijgen met juiste contactpersoon, 
overtuigen nut advies, nadenktijd, nabellen, 

plannen afspraak, herinneren afspraak, 
evt. Nog overtuigen tijdens afspraak) 

  

werving via koepelorganisaties contact koepelorganisatie + overtuigen samenwerking 20% 
 het resterende deel is koude of semi-koude acquisitie, 
daarvan pasten 4 van de 15 maal koude acquisitie koude 
acquisitie toe i.s.m. een koepelorganisatie  

  plan van aanpak   

  benaderen bedrijven, overtuigen, nabellen, afspraak plannen   
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D2 Acquisitiekosten op basis van steekproef van benaderde bedrijven 
Voor het schatten van de acquisitiekosten aan de hand van kenmerken van de bedrijfssituatie is in dit 
deel gebruik gemaakt van een groep benaderde bedrijven en hun achtergrondkenmerken. Dit vormt 
een toelichting op §10.2. 

Logistische regressie 

Met logistische regressie analyse wordt gekeken of de kenmerken en in welke samenstelling van 

invloed zijn op het afnemen van mobiliteitsadvies. De afhankelijke variabele is de deelname: 1 = 
deelgenomen, 0 = niet deelgenomen. Samen met de onafhankelijke variabele die de deelname 
moeten verklaren zijn deze weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 106 Variabelen voor regressie analyse ‘deelname bedrijven’ 

Variabele (on)afhankelijk? Type Gebruikt in analyse 

Deelname Afhankelijk Dichotoom A, B 

sector Onafhankelijk  Nominaal A, B 

aantal werknemers Onafhankelijk  Ratio A, B 

afstand tot hoofdweg Onafhankelijk  Ratio A 

afstand tot station Onafhankelijk  Ratio A 

afstand tot intercity station Onafhankelijk  Ratio A 

afstand tot intercity knooppunt Onafhankelijk  Ratio A 

stedelijkheidsgraad Onafhankelijk  Ordinaal A, B 

parkeerrestricties Onafhankelijk  Dichotoom A, B 

afstand tot hoofdweg (in klassen) Onafhankelijk  Ordinaal B 

afstand tot station (in klassen) Onafhankelijk  Ordinaal B 

afstand tot intercity station (in klassen) Onafhankelijk  Ordinaal B 

afstand tot intercity knooppunt (in klassen) Onafhankelijk  Ordinaal B 

 

NB De uitkomsten van de analyses wijzen uit dat met de hoeveelheid data een 

meervoudige analyse geen significante noch indicatieve uitkomsten geeft. 

Tabel 107 Logistische regressie analyse (A) 

Variabelen in de vergelijking 

  B S.E. Wald vrijheidsgraden Sign. Exp(B) 

Step 
1a 

sector ,005 ,051 ,009 1 ,924 1,005 

aantal werknemers ,002 ,005 ,199 1 ,656 1,002 

afstand tot hoofdweg ,000 ,000 ,061 1 ,805 1,000 

afstand tot station ,000 ,000 1,295 1 ,255 1,000 

afstand tot intercity station ,000 ,000 ,187 1 ,665 1,000 

afstand tot intercity knooppunt ,000 ,000 ,825 1 ,364 1,000 

stedelijkheidsgraad ,163 ,263 ,383 1 ,536 1,177 

parkeerrestricties -1,399 1,170 1,431 1 ,232 ,247 

Constant 2,234 2,489 ,805 1 ,369 9,336 
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Tabel 108 Logistische regressie analyse (B) 

Variabelen in de vergelijking 

  B S.E. Wald vrijheidsgraden Sign. Exp(B) 

Step 
1a 

sector ,030 ,051 ,339 1 ,560 1,030 

aantal werknemers ,315 ,244 1,676 1 ,195 1,371 

afstand tot hoofdweg (in 
klassen) 

,318 ,328 ,940 1 ,332 1,374 

afstand tot station (in klassen) ,159 ,284 ,315 1 ,575 1,173 

afstand tot intercity station (in 
klassen) 

-,325 ,394 ,677 1 ,411 ,723 

afstand tot intercity knooppunt 
(in klassen) 

,546 ,403 1,837 1 ,175 1,726 

stedelijkheidsgraad ,214 ,222 ,929 1 ,335 1,238 

parkeerrestricties -1,474 1,210 1,484 1 ,223 ,229 

Constant -,143 2,748 ,003 1 ,958 ,867 

Kruistabellen 

In dit deel zijn de kenmerken van de deelgenomen en niet deelgenomen MKB-bedrijven vergeleken. 

Tabel 109 Afstanden tot snelweg en stations bedrijven met en zonder mobiliteitsadvies 

  reden exit N gemiddelde Stdev. 
Stdev. In 
gemiddelde 

Afstand bedrijfslocatie tot hoofdweg mobiliteitsadvies afgenomen 98 2352 3597 363 

  geen interesse 70 1790 1198 143 

Afstand bedrijfslocatie tot 
dichtstbijzijnde station 

mobiliteitsadvies afgenomen 98 3019 3510 355 

  geen interesse 70 2387 2506 300 

Afstand bedrijfslocatie tot 
dichtstbijzijnde intercity station 

mobiliteitsadvies afgenomen 97 5662 5033 511 

  geen interesse 70 4929 3823 457 

Afstand bedrijfslocatie tot 
dichtstbijzijnde intercity knooppunt 

mobiliteitsadvies afgenomen 97 7888 6512 661 

  geen interesse 69 6129 4480 539 

Tabel 110 Sectoren bedrijven met en zonder mobiliteitsadvies 

Sector MKB-bedrijf mobiliteitsadvies afgenomen geen interesse totaal 
 

Industrie 11 12% 10 16% 21 13% 

Winning en distributie van water; afval- en 
afvalwaterbeheer en sanering 

1 1% 0 0% 1 1% 

Bouwnijverheid 2 2% 4 6% 6 4% 

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's 20 22% 11 17% 31 20% 

Vervoer en opslag 3 3% 3 5% 6 4% 

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 0 0% 1 2% 1 1% 

Informatie en communicatie 6 6% 2 3% 8 5% 

Financiële instellingen 10 11% 4 6% 14 9% 

Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0% 2 3% 2 1% 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening 

23 25% 12 19% 35 22% 

Verhuur van roerende goederen en overige 
zakelijke dienstverlening 

3 3% 5 8% 8 5% 

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en 
verplichte sociale verzekeringen 

0 0% 1 2% 1 1% 

Onderwijs 4 4% 0 0% 4 3% 

Gezondheids- en welzijnszorg 5 5% 6 9% 11 7% 

Cultuur, sport en recreatie 3 3% 0 0% 3 2% 

Overige dienstverlening 2 2% 3 5% 5 3% 

totaal 93 100% 64 100% 157 100% 
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Tabel 111 Parkeerrestricties bedrijven met en zonder mobiliteitsadvies 

parkeerrestricties mobiliteitsadvies afgenomen geen interesse totaal 
 

aanwezig 8 8% 5 7% 13 8% 

afwezig 91 92% 65 93% 156 92% 

totaal 99 100% 70 100% 169 100% 

Tabel 112 Stedelijkheid bedrijven met en zonder mobiliteitsadvies 

Stedelijkheid bedrijfslocatie (NRM) mobiliteitsadvies afgenomen geen interesse totaal 

1 25 25% 12 17% 37 22% 

2 32 32% 31 44% 63 37% 

3 21 21% 18 26% 39 23% 

4 13 13% 7 10% 20 12% 

5 8 8% 2 3% 10 6% 

 99 100% 70 100% 169 100% 

Tabel 113 Aantal werknemers bedrijven met en zonder mobiliteitsadvies 

aantal werknemers mobiliteitsadvies afgenomen geen interesse totaal 
 

0-24 werknemers 6 8% 5 13% 11 10% 

25-50 werknemers 24 32% 18 47% 42 38% 

51-100 werknemers 31 42% 8 21% 39 35% 

101-250 werknemers 11 15% 6 16% 17 15% 

251 of meer werknemers 2 3% 1 3% 3 3% 

 
74 100% 38 100% 112 100% 

D3 Acquisitiekosten op basis van enquêtes 

In dit deel worden de resultaten uit de enquêtes weergegeven die zijn gebruikt in §10.4. 

Tabel 114 Redenen voor mobiliteitsadvies (max. 3 redenen per respondent) 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 51% 

Nieuwe ideeën opdoen 51% 

Duurzaamheid: bijv. CO2 uitstoot 38% 

Werknemertevredenheid 18% 

Verhuizing (geweest of gepland) en/of het openen van een nieuwe vestiging 15% 

Problemen met parkeren 8% 

Problemen met bereikbaarheid van de locatie 8% 

Veranderingen in het wagenpark (bijv. van lease-, dienst- of poolauto’s) 8% 

Veranderingen in de arbeidsvoorwaarden voor woon-werk of zakelijk verkeer 8% 

Hoge kosten woon-werkverkeer 8% 

Toetsen of het bedrijf het goed doet op het gebied van mobiliteit 8% 

Hoge kosten zakelijk verkeer 5% 

Imago 3% 

Mogelijke verlenging huurcontract pand/parkeerplaatsen 0% 

 

Uit de problemen en veranderingen die bedrijven ervaren blijkt niet elk bedrijf met bereikbaarheids- of 
parkeerproblemen dit als reden voor het inwinnen van advies. Ook vinden vaker veranderingen plaats 
zonder dat die als bovenliggende reden voor het advies worden genoemd. 
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Tabel 115 Veranderingen bedrijf (genoemd door min. 10%) voorafgaand aan het advies (gepland) 

Aantal werknemers in dienst 26% 

Arbeidsvoorwaarden voor woon-werk en zakelijk verkeer (geweest of gepland) 26% 

Omvang van het wagenpark (lease-, dienst- of poolauto’s) 13% 

Verhuizing 10% 

Tabel 116 Problemen bedrijf (genoemd door min. 10%) voorafgaand aan het advies 

Parkeren voor werknemers 33% 

Bereikbaarheid werknemers 13% 

Parkeren voor klanten/leveranciers 10% 

 
De enquête laat ook kenmerken van werknemers bij de MKB-bedrijven zien over opleidingsniveau, 

leeftijd en geslacht. De vergelijking is gedaan met alle werknemers in Nederland, niet enkel werkzaam 
bij MKB-bedrijven. 

Tabel 117 Opleiding werknemers 

 
Steekproef 
(n=37) 

Werkzame beroepsbevolking totaal 

 (n=7393) 

geen opleiding voltooid 1% 1% 

basisonderwijs, lager onderwijs 4% 5% 

lager beroepsonderwijs of vglo, lavo, mavo, mulo, vmbo 20% 18% 

middelbaar beroepsonderwijs of havo, atheneum, 
gymnasium, mms, hbs 

35% 42% 

hoger beroepsonderwijs, universiteit. 41% 34% 

Tabel 118 Leeftijd werknemers 

 Steekproef (n=39) Werkzame beroepsbevolking totaal (n=7393) 

jonger dan 25 jaar 13% 10% 

26-45 jaar 58% 48% 

46-64 jaar 29% 41% 

65 jaar of ouder 1% Nvt. 

Tabel 119 Geslacht werknemers 

 Steekproef n=39 Werkzame beroepsbevolking totaal (n=7392) 

man 65% 55% 

vrouw 35% 45% 
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D4 Acquisitiekosten op basis van deelgenomen bedrijven 

Kenmerken bedrijven met mobiliteitsadvies op basis van afgeleide gegevens 

In onderstaande tabellen zijn achtergrondgegevens van de bedrijven die een mobiliteitadvies afnamen 

gegeven. Dit is gebaseerd op twee bedrijven: Achmea en Decisio.  

Tabel 120 Sector MKB-bedrijf Achmea en Decisio 

 
Beide  Decisio Achmea 

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening 23% 22% 25% 

Industrie 19% 25% 12% 

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's 18% 15% 22% 

Informatie en communicatie 8% 9% 7% 

Financiële instellingen 7% 4% 11% 

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 5% 7% 3% 

Gezondheids- en welzijnszorg 4% 4% 5% 

Bouwnijverheid 3% 4% 2% 

Cultuur, sport en recreatie 3% 4% 3% 

Vervoer en opslag 3% 4% 3% 

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 2% 4% - 

Onderwijs 2% - 4% 

Overige dienstverlening 1% - 2% 

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 0% - 1% 

 n=207 n=114 n=93 

Tabel 121 Afstand tot station bedrijven met mobiliteitsadvies geadviseerd door twee bureaus 

 Gemiddelde [m] Minimum Maximum 
Standaard- 

deviatie 
n 

Afstand bedrijfslocatie tot 
dichtstbijzijnde station beide 

3950 100 27000 4016 215 

Afstand bedrijfslocatie tot 
dichtstbijzijnde station Achmea 

3019 225 18771 3510 98 

Afstand bedrijfslocatie tot 
dichtstbijzijnde station Decisio 

4730 100 27000 4255 117 

Tabel 122 Aantal werknemers bedrijven met mobiliteitsadvies geadviseerd door twee bureaus 

 Gemiddelde  Minimum Maximum 
Standaard- 

deviatie 
n 

Beide 81 17 280 50 190 

Aantal werknemers CBA 70 17 280 47 74 

Aantal werknemers Decisio 88 25 249 50 16 
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Bijlage E Enquêtes 

E1 Analyse enquêtes 

Voor alle tabellen geldt n=39 tenzij anders is aangegeven. 

Tabel 123 Functie contactpersoon (Q1) 

HRM / P&O 62% 

Facilitair 8% 

Directie 15% 

Anders 15% 

Tabel 124 Kruistabel functie contactpersoon en implementatie geadviseerde maatregelen (Q1-Q8) 

 
Onder welke discipline vallen uw werkzaamheden? 

Totaal 
HRM / P&O Facilitair Directie Anders 

Aantal maatregelen 
geïmplementeerd of van 
plan te implementeren 

geen van de twee 
maatregelen 
geïmplementeerd of van 
plan te implementeren 

7 0 2 2 11 

een van de twee 
maatregelen 
geïmplementeerd of van 
plan te implementeren 

8 1 2 1 12 

beide maatregelen 
geïmplementeerd of van 
plan te implementeren 

7 2 2 3 14 

Totaal 22 3 6 6 37 

Tabel 125 Belangrijkste redenen voor aanvragen mobiliteitsadvies (max. 3) (Q2)  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 51% 

Nieuwe ideeën opdoen 51% 

Duurzaamheid: bijv. CO2 uitstoot 38% 

Werknemertevredenheid 18% 

Verhuizing (geweest of gepland) en/of het openen van een nieuwe vestiging 15% 

Problemen met parkeren 8% 

Problemen met bereikbaarheid van de locatie 8% 

Veranderingen in het wagenpark (bijv. van lease-, dienst- of poolauto’s) 8% 

Veranderingen in de arbeidsvoorwaarden voor woon-werk of zakelijk verkeer 8% 

Hoge kosten woon-werkverkeer 8% 

Toetsen het bedrijf het goed doet op het gebied van mobiliteit 8% 

Hoge kosten zakelijk verkeer 5% 

Imago 3% 

Mogelijke verlenging huurcontract pand/parkeerplaatsen 0% 

NB: n=89, maximaal 3 per bedrijf 
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Tabel 126 Termen waaraan het bedrijf waarde hecht, weging 1:1:1 (Q3) 

Termen van waarde  Deel 

Sociaal 6,8% 

Winstgevend 19,7% 

Maatschappelijk verantwoord / duurzaam 15,4% 

Innovatief 12,8% 

Vakmanschap 16,2% 

Goed werkgeverschap 18,8% 

Vooroplopend 6,8% 

Contacten tussen collega's 3,4% 

Totaal 100,0% 

NB: n=117, elk bedrijf vulde 3 waarden in 
De top 3 van termen waaraan het bedrijf waarde hecht geeft bij verschillende wegingen 1:2:3, 
1:1:1, 1:2:4 steeds de zelfde waarden in de top 3, namelijk winstgevendheid, goed 
werkgeverschap en vakmanschap. 

 

Problemen met bereikbaarheid of parkeren blijken vaker voor te komen en niet altijd als reden voor 
deelname genoemd te zijn. Hetzelfde geldt voor veranderingen. 

Tabel 127 Veranderingen voorafgaand aan het advies (Q4) 

Verhuizing 10% 

Aantal werknemers in dienst 26% 

Arbeidsvoorwaarden voor woon-werk en zakelijk verkeer (geweest of gepland) 26% 

Omvang van het wagenpark (lease-, dienst- of poolauto’s) 13% 

Tabel 128 Problemen voorafgaand aan het advies (Q5) en vervoerwijzen met bereikbaarheidsproblemen (Q6, Q7) 

Problemen  deel n 

Parkeren voor werknemers 33% 13 

Parkeren voor klanten/leveranciers 10% 4 

Bereikbaarheid werknemers 13% 5 

auto  2 

OV  4 

Bereikbaarheid voor klanten en/of leveranciers 5% 2 

auto  1 

openbaar vervoer  1 

Tabel 129 Geadviseerde maatregelen en acties n.a.v. geadviseerde maatregelen (Q8-Q45, Q46-Q47) 

Maatregel  Geadviseerd  
Implementatie 
n.a.v. dit advies 

Implementatie n.a.v. dit advies van alle 
geadviseerde bedrijven 

Het Nieuwe Werken 20% 79% 16% 

(E)fietsen 26% 60% 16% 

Openbaar Vervoer 22% 36% 8% 

Verhuizen werknemers 6% 17% 1% 

(Lease)wagenpark 10% 60% 6% 

Carpoolen 7% 20% 1% 

Gedifferentieerde vergoedingen 1% 1% 0,01% 

Parkeren 2% 3% 0,1% 

Slim Reizen 2% 0% 0% 

Informatie en communicatie 2% 0% 0% 

Slim Werken 2% 0% 0% 

n=163. er zijn twee maatregelen per bedrijf geadviseerd met uitzondering van 3 bedrijven waar maar een maatregel 
werd geadviseerd. 

Tabel 130 Andere maatregelen die bedrijven aangaven 

Bewustmaking nieuwe rijden, mens/voertuig beter plannen 

wellicht e-scooters 

slim werken; thuiswerken, betere flexibele werktijden 
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Het Nieuwe Werken, e-fietsen en openbaar vervoer zijn het vaakste geadviseerd en daarom nader 
belicht in onderstaande tabellen. 

Tabel 131 Maatregelen op het gebied van Het Nieuwe Werken (n=19) 

  

Vóór 2012 geïmplementeerd 53% 

In 2012 te implementeren 11% 

Na 2012 te implementeren 16% 

(Nog) niet van plan te implementeren 21% 

Tabel 132 Maatregelen op het gebied van (e)fietsen (n=20) 

  

Vóór 2012 geïmplementeerd 40% 

In 2012 te implementeren 10% 

Na 2012 te implementeren 10% 

(Nog) niet van plan te implementeren 40% 

Tabel 133 Maatregelen op het gebied van openbaar vervoer (n-14) 

Vóór 2012 geïmplementeerd 7% 

In 2012 te implementeren 14% 

Na 2012 te implementeren 14% 

(Nog) niet van plan te implementeren 64% 

Tabel 134 Redenen om geadviseerde maatregelen op het gebied van Het Nieuwe Werken niet te implementeren 
(n=11) 

Reden  

reeds aanwezig 38% 

verwachte effecten te laag 25% 

andere reden 25% 

geen prioriteit 13% 

geen tijd 0% 

geen budget 0% 

Tabel 135 Redenen om geadviseerde maatregelen op het gebied van (e-)fietsen niet te implementeren (n=18) 

Reden  

verwachte effecten te laag 33% 

reeds aanwezig 28% 

andere reden 22% 

geen prioriteit 17% 

geen tijd 0% 

geen budget 0% 

Tabel 136 Redenen om geadviseerde maatregelen op het gebied van OV niet te implementeren (n=18) 

Reden  

verwachte effecten te laag 39% 

geen prioriteit 28% 

reeds aanwezig 22% 

andere reden 11% 

geen tijd 0% 

geen budget 0% 

Tabel 137 Overige redenen om maatregel niet te implementeren 

Open antwoorden met overige redenen om maatregel niet te implementeren 

geen draagvlak bij het management  

deel van de medewerkers werkt al thuis, voor andere werknemers is het niet mogelijk of ziet men het niet zitten 

er wordt reeds gebruik van gemaakt 

ov is niet voor alle locaties toereikend 
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Tabel 138 Gebruik van het advies voor duurzaamheidsrapportage (Q53) 

rapport gebruikt voor duurzaamheidsrapportage 
(bijv. aan het moederbedrijf of CO2 prestatieladder) 

 

Ja 18% 

Nee 82% 

Tabel 139 Rapportcijfer voor bruikbaarheid van het advies (Q54) 

3 3% 

4 5% 

5 13% 

6 21% 

7 44% 

8 15% 

Tabel 140 Flexibiliteit in start- en eindtijd (Q55a en Q55b) 

Deel van de werknemers 
Deel van de werknemers dat 
flexibele starttijd heeft (buiten 
7.00-9.30u) 

Deel van de werknemers dat 
flexibele eindtijd heeft (buiten 
16.00-18.30)  

0% 23% 21% 

25% 36% 38% 

50% 10% 15% 

75% 18% 13% 

100% 13% 13% 

Tabel 141 Deel van de werknemers dat flexibel kan werken in plaats (Q55c) 

Deel Percentage bedrijven 

0% 8% 

25% 51% 

50% 21% 

75% 13% 

100% 8% 

Tabel 142 Faciliteiten om flexibel in plaats te werken (Q56) 

werken op afstand met laptop en/of digitale toegang tot werkplek 97% 

mobiele telefoon van het bedrijf (bijv. Smartphone) 77% 

Tabel 143 Beschikking over een laptop of digitale toegang tot de werkplek (Q57) (n=37) 

Deel Percentage bedrijven 

10% of minder 22% 

20% 19% 

40% 14% 

60% 8% 

80% 19% 

100% 19% 

Tabel 144 Beschikking over een mobiele telefoon van de werkgever (Q58) (n=30) 

Deel Percentage bedrijven 

10% of minder 10% 

20% 33% 

40% 20% 

60% 13% 

80% 20% 

100% 3% 
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Tabel 145 Mate waarin werknemers onderweg zijn voor het werk (n=33) 

(Geschat percentage) minder dan 1 werkdag per week 53% 

(Geschat percentage) minimaal 1 werkdag per week, maar niet alle werkdagen 28% 

(Geschat percentage) alle werkdagen van de week 19% 

Tabel 146 Voorzieningen voor mobiliteitsadvies en op peildatum 1 maart 2012 (Q60) 

 

Geen verandering: 
Zowel vooraf aan 
mobiliteitsadvies 
als op peildatum 
niet mogelijk 

Vooraf aan 
mobiliteitsadvies 
niet mogelijk, op 
peildatum wel 
mogelijk 

Vooraf aan advies 
wel mogelijk, op 
peildatum niet 
mogelijk 

Geen verandering: 
Zowel vooraf aan 
mobiliteitsadvies 
als op peildatum 
mogelijk 

Fietsvergoeding / bonus bij fietsen  51% 3% 21% 26% 

Oplaadpunt elektrische fiets 95% 3% 3% 100% 

Volledige vergoeding openbaar 
vervoer (woon werk verkeer) 

28% 3% 28% 41% 

Zakelijke OV kaart, bijv. NS 
BusinessCard of Mobility Card 

72% 5% 10% 13% 

Poolauto('s) 82% 10% 8% 100% 

Poolfiets(en) 92% 3% 3% 3% 

Toestemming om thuis te werken 15% 8% 26% 51% 

Faciliteiten om thuis te werken 26% 3% 28% 44% 

Faciliteiten om onderweg of elders 
te werken 

33% 3% 23% 41% 

Tabel 147 Verdeling werknemers naar afstandsklassen (Q61) (n=36) 

Geschatte afstand werknemers  

(Geschat) percentage op minder dan 1 km 2% 

(Geschat) percentage op 1-4 km 5% 

(Geschat) percentage op 4-10 km 10% 

(Geschat) percentage op 10-50 km 36% 

(Geschat) percentage op meer dan 50 km 48% 

Tabel 148 Ligging vestiging t.o.v. andere bedrijven (Q62) 

(hoofd)vestiging gelegen in gebied met veel andere bedrijven 

Ja 87% 

Nee 13% 

Tabel 149 Leeftijd werknemers (Q63) 

<25 13% 

26-45 58% 

46-65 29% 

65< 1% 

Tabel 150 Opleiding werknemers (Q64) 

Geen 1% 

basisonderwijs, lager onderwijs 4% 

lager beroepsonderwijs of vglo, lavo, mavo, mulo, vmbo 20% 

middelbaar beroepsonderwijs of havo, atheneum, gymnasium, mms, hbs 35% 

hoger beroepsonderwijs, universiteit. 41% 

Tabel 151 Geslacht werknemers (Q65) 

Man 65% 

Vrouw  35% 
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Tabel 152 Houding t.a.v. mobiliteitsmanagement (Q66) 

Hoe staat het bedrijf tegenover Slim Werken en Slim Reizen? Denk bijvoorbeeld aan vragen zoals: 

Ziet u het als verantwoordelijkheid van de werkgever om werknemers bewust te maken van hun reisgedrag? 
Ziet u het als uw persoonlijke taak om verandering te brengen in het reisgedrag van uw werknemers? Denkt u 

dat hiermee iets bereikt kan worden, zo ja wat dan? 

Niets, er wordt gereisd per leaseauto 

Wij staan er als bedrijf positief tegenover. We denken niet alleen vanuit het bedrijfsperspectief, maar ook vanuit 
de medewerkers. 

Nee, het zijn allemaal professionals, verantwoordelijk voor eigen gedrag. Als organisatie bieden we voorzover 

mogelijk wel de mogelijkheid tot slimmer werken en reizen. 

nee 

Wij zullen alle werknemers benaderen om een advies te geven hoe te reizen naar werk. Hierbij zullen de 

mensen met een reisafstand van 15km (enkele reis) gestimuleerd worden om met de fiets, elektrische fiets te 

reizen. Wij zullen de mensen faciliteren hierin in de vorm het beschikbaar styellen van fietsen en zorgen voor 
oplaadpunten. 

Wij hebben het onderzoek gebruikt om een bevestiging te krijgen dat wij op de goede weg waren met ons 

beleid. Wij streven naar een groot percentage openbaarvervoer om op deze wijze het millieu te sparen. 

De verhuizing heeft gemaakt dat hier aandacht naar uit is gegaan. Tot concrete acties heeft het nog niet 
geleid. Wel heeft het gemaakt dat we meer bewust zijn van het "aanzwengelen" van de dialoog over het 

vervoer van en naar het werk. 

Jazeker. Wij bevorderen dit op diverse manier.  Leaserijders betaalden vroeger een vaste eigen bijdrage, vanaf 

2012 een variabele bijdrage per privékilometer. Rijders met eigen auto (op kilometervergoeding) krijgen een 
gestaffelde vergoeding. Als je meer rijdt, daalt de vergoeding per extra kilometer.  Voor zakelijke kilometers 

vergoeden we een vast kilometerbedrag (op basis van genoemde staffel) ongeacht de wijze van vervoer (OV is 

daardoor extra aantrekkelijk, want daar hou je zelfs geld aan over). 

Gedeelde verantwoordelijkheid. De kosten komen hoe dan ook bij de werkgever terecht. De werknemer is 
echter niet dom en kan vaak zelf wel bepalen wat de beste manier van werken en reizen is. Daarin faciliteren 

wij hem al optimaal. 

Ons bedrijf heeft in 2011 het plan opgevat om MVO integraal op te nemen in al haar werkzaamheden. Het 
mobiliteitsadvies is hier gebruikt om een status quo te bepalen en mogelijke zinvolle adviezen om te zetten in  

praktische verbeteringen. Dit naast andere activiteiten als bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder en Social 

Return. 

Ons bedrijf loopt hierin niet echt voorop. Al komt de meerderheid van de medewerkers (circa 60%) al vele jaren 
met de fiets naar het werk. Werkzaamheden lenen zich uitstekend voor moderne 'Slim Werken en Slim Reizen 

oplossingen', maar de bedrijfscultuur is er nog niet echt op ingesteld. Fietsen en OV zijn al gemeengoed bij 

ons, er is weinig ambitie denk ik om dit met moderne technologieen of maatregelen veder uit te breiden. Er 
heerst een gevoel van we verplaatsen onszelf  al zeer 'groen'. 

Veel medewerkers worden geacht naar onze leden toe te gaan en hun tijd zo goed mogelijk te benutten, dus 

wij stimuleren vanuit huis werken, buiten de spits rijden. Voor de mensen die op kantoor werken bieden we een 

fietsregeling. 

Bewust maken kan altijd. Als werkgever voorwaarden scheppen zodat bij bewust gedrag uiteindelijk iedereen 

er beter van wordt. Medewerker, Werkgever, Omgeving. Wel vrije keus laten. Iedereen weegt af wat hij of zij 

belangrijk vindt. 

Sowieso een verantwoordelijkheid van de werkgever, maar ook van de werknemer 

geen draagvlak Management 

Sta ik positief tegenover. In goede samenspraak tussen werkgever en werknemer. Moet voor beide partijen 

voordeel opleveren. 

Het is goed om als werkgever werknemers bewust te maken van hun reisgedrag. Ik zie het echter niet als taak 
om hier persoonlijk verandering in aan te brengen. Het reisgedrag is voor een deel natuurlijk ook priveterrein, 

en heeft te maken met omstandigheden in het priveleven. Aan bewustwording kan zeker meer gedaan worden, 

en dit kan dan ook wel opleveren dat mensen bewuster bij hun keuzes stilstaan. In ons bedrijf zal dit echter 
niet wereldschokkend zijn. 

Ja, minder reistijd, dus meer vrije tijd. Beter voor het milieu en filedruk 

Ons bedrijf is werkend in de automotive sector en dat is natuurlijk wel van invloed. Vele medewerkers zijn 

'autogek'. Daarentegen blijkt uit het onderzoek dat er een relatief groot aantal medewerkers op de fiets komt en 
werven wij ook vaak nieuwe medewerkers bewust uit Nieuwegein en directe omgeving. 

We zijn heel bewust in het W&S beleid en nemen zoveel mogelijk mensen aan die in (en om) Utrecht wonen. 

Veel mensen komen op de fiets of met OV. Maar we zijn niet heel expliciet bezig met het bewust maken van 

het reisgedrag. 

bij ons niet mogelijk wegens zeer slechte verbindingen en variable werktijden in ploeg. 

indien dit voor werknemers /werkgevers voordelen oplevert, staan we hier positief tegenover 

Slim reizen met Fiets is gezond voor jezelf of met het openbaarvervoer is goed voor ons millieu. 
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Wat betreft woon-werk verkeer stellen wij geen richtlijnen voor onze werknemers. Als het gaat om werknemers 

die een lease-auto hebben, kijken wij met name naar de veiligheid en het comfort van de auto, omdat (door het 
hoge aantal kilometers per jaar) wij het welzijn van de werknemer voorop stellen. Voor het reizen tijdens 

zakenreizen hebben wij wel richtlijnen, maar die hebben een financieel karakter. 

Tabel 153 Overige opmerkingen (Q67) 

Voor ons had het mobiliteitsadvies niet veel nut 

Wij hebben het vervolg trakect ook opgestart en zullen deze binnenkort afwerken 

Het rapport bevestigde onze vermoedens, nl. dat er niet zo veel te verbeteren valt. Op papier is alles leuk en 

kan er een hoop, maar de praktijk is toch anders. 

In het begin van uw enquête wordt een aantal keren uitgegaan van mogelijke problemen m.b.t. de 
bereikbaarheid, zonder uitwijkmogelijkheid voor een afwijkend antwoord. Participeren in dit soort onderzoeken 

kan hele andere oorzaken hebben. 

Het reisadvies en de introductie van de Fiets van de zaak hebben geholpen bij de verhuizing naar een nieuw 

kantoor in Rotterdam. 
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E2 Enquêtevragen 

N
.
1
. 

Achtergrond en activiteiten mobiliteitsadvies 

N
.
2
. 

In deze enquête volgen een aantal vragen over uw motieven voor het aanvragen van een mobiliteitsadvies, de 
maatregelen die u wel of niet heeft geïmplementeerd en achtergrondgegevens over uw bedrijf. Het invullen kost 
ongeveer 10 minuten. 

Om de op uw bedrijf aangepaste vragen te laden, wordt u verzocht om de code uit de ontvangen e-mail hieronder in te 
vullen. De door u ingevulde antwoorden worden verder anoniem verwerkt en niet voor andere doeleinden gebruikt. 

 

Q.0.a Welke code heeft u gekregen in de e-
mail? 

_________  

N
.
3
. 

[Bij onjuiste code tekst:] 

“Dit is geen geldige code. Klik op vorige en vul de code uit de e-mail in.” 

 

Q.1. 

Onder welke discipline vallen uw werkzaamheden? Indien er meerdere zijn, vul dan in waar u zich het meeste 
mee bezighoudt. 

   HRM / P&O 

   Facilitair 

   Directie 

   Anders 

 

Q.2. Wat waren voor uw bedrijf de belangrijkste redenen voor het aanvragen van een mobiliteitsadvies (kleine 
voucher)?  

(selecteer maximaal 3 redenen) 

   Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

   Werknemertevredenheid 

   Imago 

   Duurzaamheid: bijv. CO2 uitstoot 

   Nieuwe ideeën opdoen 

   Problemen met parkeren 

   Problemen met bereikbaarheid van de locatie 

   Verhuizing (geweest of gepland) en/of het openen van een nieuwe vestiging 

   Mogelijke verlenging huurcontract pand/parkeerplaatsen 

   Veranderingen in het wagenpark (bijv. van lease-, dienst- of poolauto’s) 

   Veranderingen in de arbeidsvoorwaarden voor woon-werk of zakelijk verkeer 

   Hoge kosten woon-werkverkeer 

   Hoge kosten zakelijk verkeer 

   Anders 

Q.2.a namelijk 

 ________________________________________________________________________________ 

 

Q.3.a Kunt u een top 3 samenstellen van termen waaraan uw bedrijf de meeste waarde hecht? 

  

Sociaal 
Winst 

gevend 

Maatschappelijk 
verantwoord 

 / duurzaam 

Innovatief 
Vakman 

schap 

Goed 

werkgevers
chap 

Vooroplopend 

Contacten 

Tussen 

collega's 

 1e keuze                         

Q.3.b 2e keuze                         

Q.3.c 3e keuze                         

 

  



Master Thesis Nina Zaalberg – Slim selecteren van bedrijven voor MKB-mobiliteitsadvies – september 2012  199 

Q.4. Waren er voorafgaand aan het mobiliteitsadvies een of meer van de volgende veranderingen (inclusief 
gepland voor de volgende 6 maanden)? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

   Verhuizing 

   Verlenging huurcontract voor pand of parkeerplaatsen 

   Aantal vestigingen of de hoeveelheid (kantoor)ruimte 

   Aantal werknemers in dienst 

   Arbeidsvoorwaarden voor woon-werk en zakelijk verkeer (geweest of gepland) 

   Omvang van het wagenpark (lease-, dienst- of poolauto’s) 

 

Q.5. Waren er voorafgaand aan het mobiliteitsadvies problemen met een of meer van de volgende zaken (inclusief 
verwacht voor de volgende 6 maanden)? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

   Parkeren voor werknemers 

   Parkeren voor klanten/leveranciers 

   Bereikbaarheid werknemers 

   Bereikbaarheid voor klanten en/of leveranciers 

 

Q.6.a Welke vervoerwijzen    

  Auto Openbaar Vervoer Fiets of lopend 

 Voor welke vervoerwijzen waren er problemen met 
bereikbaarheid van werknemers (verwacht)? 

   

 

Q.7.a Welke vervoerwijzen    

  Auto Openbaar Vervoer Fiets of lopend 

 Voor welke vervoerwijzen waren er problemen met 
bereikbaarheid van klanten en/of leveranciers 
(verwacht)? 

   

 

Q.8.a Wanneer is de (verwachte) implementatie van de volgende maatregelen? 

  Vóór 2012 
geïmplementeer

d 

 In 2012 te 
implementeren 

 Na 2012 te 
implementeren 

 (Nog) niet van plan 
te implementeren 

 

 a. eerste geadviseerde maatregel             

Q.8.b b. tweede geadviseerde maatregel              

Mogelijke maatregelen zijn: 

Maatregelen op het gebied van openbaar vervoer, bijv. vergoedingen of aanmoediging 

Maatregelen op het gebied van Het Nieuwe Werken, bijv. faciliteren en/of toestaan van thuiswerken 

Maatregelen op het gebied van (e)fietsen, bijv. vergoedingen of laad- en stallingsfaciliteiten 

Maatregelen om werknemers dichter bij het werk te laten wonen, bijv. verhuisvergoeding of wervingsbeleid 

Maatregelen op het gebied van het (lease)wagenpark, bijv. beperken keuze voor leaseauto's tot schonere labels of beperken 
van het aantal lease- of poolauto's 

Maatregelen op het gebied van flexibel werken, bijv. verruimen openingstijden vestiging of faciliteren van telewerken 

Maatregelen op het gebied van parkeren, bijv. parkeren op afstand of betaald parkeren 

Maatregelen op het gebied van carpoolen, bijv. aanmoedigen of reserveren van bepaalde parkeerplekken 

Maatregelen op het gebied van informatie en communicatie, bijv. informeren over mogelijkheden om op de vestiging te komen 
aan werknemers of aan bezoekers 

Maatregelen op het gebied van vergoedingen woon-werkverkeer, bijv. het toevoegen van een fietsvergoeding of de OV 
vergoeding verhogen ten opzichte van de auto vergoeding 

Maatregelen op het gebied van een pendeldienst van en naar de vestiging 

Maatregelen op het gebied van Het Nieuwe Werken, bijv. faciliteren en/of toestaan van thuiswerken 

Maatregelen op het gebied van Slim Reizen (bijv. wijzigingen in vergoedingen woon-werk of zakelijk verkeer, het 
(lease)wagenpark, carpoolen, openbaar vervoer of parkeren) 

Andere maatregelen, namelijk 
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Q.46. Welke reden(en) waren er om deze maatregel (a) niet te nemen? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

   Verwachte effecten te laag 

   Geen prioriteit 

   Geen tijd 

   Geen budget 

   Reeds aanwezig 

   Andere reden 

Q.46.a Namelijk: 

 ________________________________________________________________________________ 

 

Q.47. Welke reden(en) waren er om deze maatregel (b) niet te nemen? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

   Verwachte effecten te laag 

   Geen prioriteit 

   Geen tijd 

   Geen budget 

   Reeds aanwezig 

   Andere reden 

Q.47.a namelijk: 

 ________________________________________________________________________________ 

 

Q.53. Is het mobiliteitsadvies gebruikt voor rapportage aan duurzaamheidscertificering, rapportage aan het 
moederbedrijf of vergelijkbare rapportage? 

   Ja 

   Nee 

 

Q.54. Welk rapportcijfer zou u geven voor de bruikbaarheid van het mobiliteitsadvies? 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

 

Q.55.a Wij willen graag weten hoe flexibel de medewerkers van uw bedrijf kunnen werken. Het gaat erom of de 
werkzaamheden het in principe zouden toestaan, los van de vraag of faciliteiten hiervoor nu aanwezig zijn en 
los van de vraag of de werknemers zelf flexibel kunnen werken.  

Kies de uitspraak die van toepassing is op het grootste deel van de werkweek. 

  0%  25%  50%  75%  100%  

 Deel van de werknemers dat flexibele starttijd 
heeft (buiten 7.00-9.30u) 

               

Q.55.b Deel van de werknemers dat flexibele eindtijd 
heeft (buiten 16.00-18.30)  

               

Q.55.c Deel van de werknemers dat flexibel kan werken 
in plaats (buiten de vestiging, bijv. thuis of in de 
trein) 
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Q.56. Welke faciliteiten heeft uw bedrijf om werknemers op een andere plaats (bijvoorbeeld vanuit huis) te laten 
werken? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

   Werken op afstand met laptop van het bedrijf en/of digitale toegang tot de werkplek (bijv. vpn verbinding)  

   Mobiele telefoon van het bedrijf (bijv. smartphone) 

   Anders 

Q.56.a namelijk: 

 ________________________________________________________________________________ 

 

Q.57.a  

 

  10% of minder 20% 40% 60% 80% 100% 

 Welk deel van de werknemers beschikt over 
een laptop of digitale toegang tot de werkplek? 

            

 

Q.58.a  

  10% of 
minder 

 20%  40%  60%  80%  100%  

 Welk deel van de werknemers 
beschikt over een telefoon van het 
bedrijf? 

                  

 

 Kunt u aangeven welk deel van de werknemers onderweg is voor het werk?  

(bijv. zakelijk verkeer richting klanten en leveranciers) 

Q.59.a (Geschat percentage) minder dan 1 
werkdag per week 

___  

Q.59.b (Geschat percentage) minimaal 1 
werkdag per week, maar niet alle 
werkdagen 

___  

Q.59.c (Geschat percentage) alle werkdagen van 
de week 

___  

 

Let op: de percentages mogen worden geschat maar het totaal dient gelijk te zijn aan 100 procent 

 

 Van welke van de volgende zaken konden werknemers vooraf aan het mobiliteitsadvies gebruik maken, en 
van welke nu? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

  Vooraf aan het mobiliteitsadvies  Nu (peildatum 1 maart 2012)  

Q.60.a        

Q.60.b Oplaadpunt elektrische fiets       

Q.60.c Volledige vergoeding openbaar 
vervoer (woon werk verkeer) 

      

Q.60.d Zakelijke OV kaart, bijv. NS 
BusinessCard of Mobilitymixx 

      

Q.60.e Poolauto('s)       

Q.60.f Poolfiets(en)       

Q.60.g Toestemming om thuis te werken       

Q.60.h Faciliteiten om thuis te werken       

Q.60.i Faciliteiten om onderweg of elders te 
werken 
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Q.61.a Waar zijn de klanten en leveranciers van het bedrijf gevestigd? 

(indien de scan voor meerdere vestigingen is uitgevoerd, beschouw dan de hoofdvestiging) 

 (Geschat) percentage op minder dan 1 km ___  

Q.61.b (Geschat) percentage op 1-4 km ___  

Q.61.c (Geschat) percentage op 4-10 km ___  

Q.61.d (Geschat) percentage op 10-50 km ___  

Q.61.e (Geschat) percentage op meer dan 50 km ___  

 

Let op: de percentages mogen worden geschat maar het totaal dient gelijk te zijn aan 100 procent 

 

Q.62. Is de (hoofd)vestiging gelegen in een gebied met veel andere bedrijven? (bijv. bedrijventerrein, 
industrieterrein of stadscentrum) 

   Ja 

   Nee 

 

Q.63.a Hoe is de verdeling van werknemers in de volgende leeftijdscategorieën? 

 (Geschat) percentage jonger dan 25 jaar ___  

Q.63.b (Geschat) percentage 26-45 jaar ___  

Q.63.c (Geschat) percentage 46-64 jaar ___  

Q.63.d (Geschat) percentage 65 jaar of ouder ___  

 

Let op: de percentages mogen worden geschat maar het totaal dient gelijk te zijn aan 100 procent 

 

Q.64.a Wat is het opleidingsniveau van uw werknemers? 

 (Geschat) percentage geen opleiding voltooid ___  

Q.64.b (Geschat) percentage basisonderwijs, lager onderwijs ___  

Q.64.c (Geschat) percentage lager beroepsonderwijs of vglo, lavo, mavo, mulo, vmbo ___  

Q.64.d (Geschat) percentage middelbaar beroepsonderwijs of havo, atheneum, gymnasium, mms, hbs ___  

Q.64.e (Geschat) percentage hoger beroepsonderwijs, universiteit. ___  

 

Let op: de percentages mogen worden geschat maar het totaal dient gelijk te zijn aan 100 procent 

 

Q.65.a  

  0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%  

 Welk deel van de werknemers is 
man? 

                                 

 

N
.
8
. 

Het programma MKB mobiliteitsvouchers, waar MKB bedrijven een gratis mobiliteitsadvies kunnen krijgen, is een van de 
initiatieven op het gebied van Slim Werken Slim Reizen. Het idee hiervan is om werkgevers bewuster te maken van het 
reisgedrag van hun werknemers en waar nodig maatregelen te laten nemen op het gebied van Slim Werken en Slim Reizen. 
Voorbeelden hiervan zijn het verstrekken van fietsvergoedingen, stimuleren van carpoolen of het vergroenen van het 
leasewagenpark. 

 

Q.66. Hoe staat het bedrijf tegenover Slim Werken en Slim Reizen? Denk bijvoorbeeld aan vragen zoals: 

Ziet u het als verantwoordelijkheid van de werkgever om werknemers bewust te maken van hun reisgedrag? Ziet u 
het als uw persoonlijke taak om verandering te brengen in het reisgedrag van uw werknemers? Denkt u dat hiermee 
iets bereikt kan worden, zo ja wat dan? 

 ________________________________________________________________________________ 

 

Q.66.a  
 

Geen mening 

 

Q.67. Heeft u nog opmerkingen? 

 ________________________________________________________________________________ 
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Bijlage F Interviews  
In deze bijlage is de uitwerking van de interviews met acht adviseurs opgenomen. Deze interviews zijn 
gebruikt voor het verklaren van effecten, implementatiekosten en acquisitiekosten in de hoofdstukken 
8, 9 en 10. Alle adviseurs hebben ingestemd met het opnemen van deze uitwerking en waar nodig 
eerst gecorrigeerd. De interviews zijn afkomstig van: 

 

Adviseur en bedrijf Pagina 

Marc Stemerding (Goudappel Coffeng) 

Niek Bosch (Goudappel Coffeng) 

Frank van der Tang (Climate Neutral Group) 

Stefan Romijn (Stichting Stimular) 

Marcel Swaak (Mobilys) 

Ronald van Lankveld (Fleet & Mobility Consultancy) 

Tobias van den Briel (Decisio) 

Ruud Maas (TC&O mobility) 

204 

207 

211 

214 

217 

220 

223 

227 
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Naam adviseur Marc Stemerding 

Functie  Senior adviseur 

Bedrijf   Goudappel Coffeng 

 

NB: Marc Stemerding is in eerdere fases van het onderzoek betrokken geweest en staat daardoor 
wellicht minder neutraal in het interview dan andere adviseurs. Zo is het gebruikte model namelijk al in 

een eerder stadium becommentarieerd waardoor hij voor een deel heeft bijgedragen aan de 
uiteindelijke vorm. 

 

De meeste antwoorden in het interview zijn gebaseerd op eigen ervaring. In beperkte mate die van 
collega’s. Enkele adviezen zijn namelijk samen met een collega opgesteld. 

 

Kenmerken adviseur en bedrijf 

Achtergrond en expertise van adviseur en bedrijf 

Er bestaat een ruime ervaring op het gebied van mobiliteit. Mobiliteitsmanagement en het 

bedrijfsleven (in plaats van de overheid) als klant is voor Goudappel Coffeng relatief nieuw. Een 
belangrijk project op het gebied van mobiliteitsmanagement is Maastricht bereikbaar: “In het kader van 

Maastricht-Bereikbaar helpt Goudappel Coffeng overheden, werkgevers en aanbieders van 
mobiliteitsdiensten in Maastricht de stad en regio bereikbaar te houden. Doel is de verwachte groei 
van automobiliteit in de spits op te vangen met mobiliteitsmaatregelen, uitgewerkt naar doelgroepen. 

Een van de doelgroepen zijn de forensen.” (Goudappel Coffeng, 2012). Daarnaast is Goudappel actief 
met haar mobiliteitsmanagementscan in de convenantregio’s Stedendriehoek en Zwolle-Kampen. 

 

Periode actief als mobiliteitsadviseur 

Voorjaar 2011 tot heden (april 2012) 

 

Aantal MKB bedrijven gesproken 

Ongeveer 13 bedrijven, waarvan 9 een mobiliteitsadvies hebben afgenomen. 

 

Aantal mobiliteitsadviezen uitgebracht 

Ongeveer 6 namens Achmea en 3 namens Goudappel.  

 

Aantal implementatietrajecten begeleid/ lopen 

Er is één afwijkend traject gedaan waarbij de kleine en grote voucher zijn gecombineerd. 

 

Inspanningen en baten adviseur 

Methode acquisitie 

Ten eerste is via Centraal Beheer Achmea deelgenomen als adviseur. Waarbij de acquisitie uit 

handen is gegeven
50

. De bedrijven die een advies uit naam van Goudappel hebben ontvangen, 
hebben zelf contact gezocht met ons. Achteraf bleek dat deze bedrijven zijn gestimuleerd door de 

gemeente Almelo om een mobiliteitsadvies aan te vragen. Vervolgens is geselecteerd op de 
dichtstbijzijnde adviseur. Dat bleek Goudappel te zijn.  

Aangezien het geen primaire activiteit is en het niet de expertise van de adviseurs betreft hebben we 

zelf niet direct bedrijven benaderd. Dit wordt bevestigd door het feit dat bij de bedrijven waar wij zijn 
langsgegaan uiteindelijk geen interesse bestond. Daarnaast is het extra lastig doordat het koude 

acquisitie betreft waar bedrijven de naam Goudappel niet kennen en deze bedrijven geen probleem 
ervaren waardoor zij ook geen nut zien van het mobiliteitsadvies. 

                                                      
50

 Volgens Paul van Gassel in heeft Centraal Beheer Achmea €500.000 euro geïnvesteerd voor onder meer 
kosten voor marketing en verkoop. In eerste instantie zijn klanten van Achmea benaderd, maar later is ook 
gebruik gemaakt van bellijsten. Hiervoor is een backoffice organisatie ingehuurd (De Regiecentrale). (Muconsult, 
2011) 
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In Maastricht en omgeving zijn bedrijven benaderd door de organisatie Maastricht-bereikbaar. Deze 

organisatie had al contacten met deze bedrijven in de vorm van onder meer bijeenkomsten en het 
verspreiden van informatie. Hier wordt nu door ons voor 50 bedrijven een advies opgesteld.  

 

Slaagkans bij benaderen kleine voucher. Slaagkans van kleine naar grote voucher. 

Goudappel heeft zelf geen bedrijven benaderd.  

In het geval van Maastricht-bereikbaar zijn wel grote vouchers te verwachten. Zeker omdat daar de 

zogenaamde MB winkel is gerealiseerd waar bedrijven producten kunnen proberen of aanschaffen 
(bijv. e-bikes, OV-abonnementen). Dit zijn overigens allemaal producten die pas sinds de verlenging 

van het programma mogen worden ingezet van het budget van de grote voucher.  

 

Tijd voor acquisitie. Verschil naar kenmerken (zie conceptueel model) 

Dit is niet door Goudappel zelf gedaan. Wel zijn er bij 4 bedrijven gesprekken gevoerd die tot niets 

hebben geleid maar wel ongeveer 1 uur per bedrijf hebben gekost. 

 

Advies en evt. extra werk/omzet. Zo ja, bij welk type bedrijven. 

Nee. Het heeft enkel eenmaal geleid tot een grote voucher. Met Maastricht-bereikbaar worden nog 
meer grote vouchers verwacht. 

 

Kenmerken benaderde bedrijven aan de hand van conceptueel model 

Mening tav conceptueel model. Nadruk en/of missende of overbodige elementen. 

De actuele problemen en veranderingen kunnen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer er een urgentie 
op het gebied van kosten (bijvoorbeeld parkeerkosten) bestaat, wanneer het bedrijf een verhuizing 

overweegt of er over nieuwe arbeidsvoorwaarden wordt onderhandeld. Ook de flexibiliteit van het werk 

in plaats en tijd speelt een belangrijke rol, evenals de sector. Verder kan de functie van de 

vertegenwoordiger van het MKB-bedrijf verschil maken. Bijvoorbeeld een controller, die zich onder 
meer bezighoudt met allerlei financiële stromen binnen het bedrijf, ziet vaak de relevantie van een 
mobiliteitsadvies. Het mobiliteitsadvies richt zich naast milieu en werknemertevredenheid namelijk ook 

op kostenbesparingen. De ligging van het bedrijf heeft ook invloed. Bijvoorbeeld op een 
industrieterrein, waar doorgaans veel parkeerruimte is maar het openbaar vervoer geen alternatief 

vormt.  

Overigens zijn veel van de in het conceptueel genoemde elementen onderling gecorreleerd. 

 

Relatie kenmerken en kans op mobiliteitsadvies. 

De voucher is vooral gericht op woon-werkverkeer. Daardoor lijkt bij bedrijven waar woon-werkverkeer 
belangrijk is voornamelijk interesse te zijn voor een mobiliteitsadvies. Grofweg geldt dit voor ‘kantoor-

bedrijven’ waar hoger opgeleid personeel werkzaam is dat een grotere woon-werkafstand heeft. 

Andersom geldt dat de interesse bij kleinere woon-werkafstanden minder is en daar ook geen 
problemen op het gebied van mobiliteit worden ervaren. De kans op een mobiliteitsadvies is hier dan 

ook kleiner. 

Echter, bedrijven in de maakindustrie/bouw, waar vooral zakelijk verkeer (bestelbusjes) een grote rol 

speelt, hebben soms wel interesse. Het zakelijk verkeer is weliswaar niet datgene waar de voucher 
zich primair op richt, maar het past goed binnen de voorwaarden. 

Tot slot kan de omvang van MKB bedrijven bepalend zijn. Bij grotere bedrijven is de organisatie van 

het bedrijf vaak anders waardoor meer wordt gekeken naar allerlei kosten. Wanneer bijvoorbeeld 
zowel P&O als facilitair mogelijkheden zien om kosten te besparen, is de kans op deelname groter. 

 

Redenen MKB voor deelname of weigeren mobiliteitsadvies. 

Indien grofweg twee type bedrijven worden onderscheiden: ‘kantoor bedrijven’ en bedrijven in de 

maakindustrie /bouw dan geldt voor de eerste groep dat parkeerproblemen, 

bereikbaarheidsproblemen, kosten, goed werkgeverschap en imago (duurzaamheid) worden 
genoemd om deel te nemen. Omdat deze kantoren vaak op een plek liggen waar goede OV 

alternatieven beschikbaar zijn, is de potentiële verbetering groot waardoor zij eerder willen 
deelnemen. 
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Anderzijds geldt voor bedrijven in de maakindustrie/bouw dat kosten, CO2 prestaties en imago 

(duurzaamheid) een rol spelen. In de komende jaren verwacht ik dat, zeker in de bouw, de CO2 
prestatieladder voor steeds meer MKB bedrijven gaat meespelen wanneer zij als onderaannemer voor 

grotere bouwbedrijven werken. Het mobiliteitsadvies kan immers de CO2 prestaties op het gebied van 
mobiliteit doorlichten.  

Redenen bij weigeren zijn bijvoorbeeld wanneer het bedrijf (en vaak ook de adviseur) geen 

verbetermogelijkheden ziet. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven in de maakindustrie waar het 
personeel veelal dichtbij woont en daardoor ook al een groot deel met de fiets komt. Het deel dat met 

de auto komt ervaart ook nog eens geen congestie.  

 

Relatie kenmerken en effecten 

De effecten kunnen hoger zijn bij bedrijven waar goede alternatieven beschikbaar zijn voor het huidige 

gedrag. Er valt bijvoorbeeld een groot effect te behalen wanneer er een drijfveer zoals hoge kosten 

van parkeerplaatsen bestaat en er ook nog eens voldoende alternatieven beschikbaar. In de praktijk 

zijn dit bedrijven die centraal in een stad zijn gevestigd waar OV beschikbaar is. Het verstrekken van 
OV abonnementen is dan een goed alternatief. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de effecten 

waarschijnlijk ook zijn.  

Voor bedrijven in de maakindustrie/bouw geldt dat wanneer er veel zakelijke kilometers worden 
gemaakt (vaak met busjes) hier een verbetering in mogelijk is. 

De effecten vinden overigens pas plaats nadat het bedrijf is overgegaan tot implementatie van een of 

meerdere maatregelen. Dit gebeurt naar schatting op het moment dat het bedrijf een verandering of 
probleem tegenkomt. 

 

Verschillen door nieuwe voorwaarden subsidie grote voucher 

Er wordt geen verschil verwacht bij het overhalen van bedrijven voor een mobiliteitsadvies. Uiteraard 

maakt het wel verschil bij de interesse van het bedrijf om door te gaan naar het implementatietraject. 

 

Maatregelen en kosten 

Relatie type MKB bedrijven, maatregelen en kosten 

Bij bedrijven in gebieden met weinig congestie waar de nadruk op woon-werkverkeer ligt worden 

veelal maatregelen op het gebied van fietsen geadviseerd. 

Voor bedrijven in gebieden waar wel congestie is en goede OV alternatieven bestaan wordt 

geadviseerd hier meer op in te zetten. Voor deze werknemers geldt dat zij vaak al fietsen waar 
mogelijk. 

Samengevat hangen de maatregelen vooral samen met de bereikbaarheid van de locatie en de 

geografische spreiding van de werknemers. 

 

Type bedrijf waar het relatief moeilijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Voor bedrijven in de maakindustrie/bouw waar de werknemers al dichtbij wonen. Vrijwel de enige optie 

is om werknemers te laten verhuizen. 

 

Type bedrijf waar het relatief gemakkelijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

De ‘kantoor bedrijven’ (voor reden zie eerdere antwoorden). 

 

Schatten kosten van maatregelen 

De volgende kosten zijn in het mobiliteitsadvies geschat 

- parkeerkosten aan de hand van kengetallen. In de praktijk blijkt dit vaak anders of onbekend 
te zijn, bijvoorbeeld omdat het bij de huur van het pand in zit 

- werkplekkosten aan de hand van schattingen van flexibel werken. Ook dit blijkt in de praktijk 

lastig doordat dit een volledig andere inrichting van het kantoor vergt.  

- Kosten woon-werkverkeer: hier wordt gebruik gemaakt van een voorbeeldberekening die dient 
om te laten zien hoe deze kosten ongeveer zijn opgebouwd en wat een modal shift zou 

kunnen betekenen.  
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Het schetsen van de aanpak of het mechanisme wordt vaak tijdens een gesprek gedaan. Indien er 

een controller bij het gesprek zit zou deze het later zelf precies voor de organisatie door kunnen 
rekenen. De genoemde kosten zijn onder meer afhankelijk van het aantal werknemers, de herkomst 

van de werknemers en de flexibiliteit van het werk in plaats en tijd. 

 

Effecten vouchers (periode van de komende 3 jaar) 

Ervaring met implementatietraject 

Er is eenmaal de kleine en grote voucher direct gecombineerd. De directe aanleiding was een 
verandering van de financieringsstructuur. Het bedrijf heeft 60 werknemers in dienst die dagelijks met 

klanten afspreken op verschillende locaties. In het traject is ingegaan op het huidige mobiliteitsgedrag 
van het bedrijf en aan de hand van enquêteresultaten zijn aanbevelingen gedaan over mogelijkheden 
slimmer te reizen en te werken. 

 

Verwachte verschillen in effecten naar kenmerken bedrijven 

Naar verwachting hangen de effecten vooral af van de veranderingen of problemen die een bedrijf 

ervaart. Mocht dit nog niet aan de orde zijn op het moment dat het advies net is afgegeven dan kan 
het bedrijf het rapport altijd raadplegen wanneer dit wel zo is. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer een 
andere of extra vestiging wordt overwogen, de arbeidsvoorwaarden worden besproken of de interne of 

externe financiering van het bedrijf verandert (bijv. prestatieafhankelijk in plaats van op uurbasis). 
Verder is bij bedrijven in de maakindustrie vaak minder mogelijk in het woon-werk verkeer waardoor 

de effecten kleiner zijn. 

Invloed advies op beleid bedrijf en schatting type genomen maatregelen  

De maatregelen worden vaak niet direct genomen maar wel binnen een termijn van 3 jaar. 

Voorbeelden zijn het beperken van parkeerplekken, verstrekken van OV abonnementen, realiseren 
van een fietsplan 

 

Invloed maatregelen op werknemers. 

Ik geloof in de invloed van de werkgever op de werknemers. Deze invloed is waarschijnlijk groter dan 
vanuit de overheid. De werkgever staat dicht bij de werknemers en heeft een aantal goede middelen 

beschikbaar om het werkgerelateerde reisgedrag van de werknemers te veranderen. Bijvoorbeeld het 
verstrekken van een OV abonnement of verhuizen van de vestiging. Bovendien kunnen de 

veranderingen in het belang van zowel de werknemer als het bedrijf zijn. 

 

Invloed reisgedrag werknemers op wegennet.  

Ik verwacht dat werknemers vooral gaan spitsmijden en thuiswerken. Dit komt doordat dit een 

maatschappelijke ontwikkeling is die al gaande is en extra wordt benadrukt met het mobiliteitsadvies. 
Bovendien is het ook een behoefte die werknemers steeds vaker krijgen.  

Echter in de maakindustrie/bouw sector is spitsmijden vaak moeilijk tot onmogelijk vanwege 

ploegendiensten en vaste werktijden. 

 

Algemeen oordeel voucherprogramma 

Meerwaarde van de voucher. 

Ja die is er, namelijk het creëren van extra bewustzijn. Werkgevers worden nog eens extra op 
bepaalde zaken gewezen die zij wellicht al wisten. Bovendien past het goed in de trend van 

flexibilisering die toch al gaande is. 

▪ 

Naam adviseur Niek Bosch 

Functie  Senior adviseur 

Bedrijf   Goudappel Coffeng 

Datum   19-04-2012 

 

De antwoorden in het interview zijn gebaseerd op eigen ervaring. 
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Kenmerken adviseur en bedrijf 

Achtergrond en expertise van adviseur en bedrijf 

Ik houd mij vooral bezig met parkeren. Parkeren is een van de instrumenten van 
mobiliteitsmanagement. Ook duurzame mobiliteit is een werkveld en ook daarbij is parkeren een 

instrument om dit te bereiken. Mobiliteitsmanagement speelt al jaren, bijvoorbeeld de destijds 
gesubsidieerde vervoersplannen voor bedrijven. Enkel het belonen is een nieuw aspect van 

mobiliteitsmanagement. 

 

Periode actief als mobiliteitsadviseur 

2011 

 

Aantal MKB bedrijven gesproken 

Ongeveer 8. Hiervan is de acquisitie gedaan door Achmea behalve een bedrijf dat zelf naar ons is 

gekomen. Dit bedrijf moest verhuizen en de gemeente waarin zij zich wilden vestigen stelde als 
voorwaarde dat een mobiliteitsadvies moest worden ingewonnen.  

 

Aantal mobiliteitsadviezen uitgebracht 

Ongeveer 8 waarvan 7 namens Achmea en 1 namens Goudappel.  

 

Aantal implementatietrajecten begeleid/ lopen 

Er is één afwijkend traject gedaan waarbij de kleine en grote voucher zijn gecombineerd. 

 

Inspanningen en baten adviseur 

Methode acquisitie 

Dit is allemaal via Centraal Beheer Achmea gegaan. Pas als een bedrijf door hen was overtuigd om 
een voucher te verzilveren ontstond contact met mij. Het bedrijf dat zelf contact heeft gezocht met 
Goudappel is daartoe aangezet door de gemeente Zoetermeer.  

 

Slaagkans bij benaderen kleine voucher. Slaagkans van kleine naar grote voucher. 

Het benaderen voor de kleine voucher is uitbesteed. 

Voor de grote voucher zijn wel enkele offertes uitgebracht maar afgewezen. Bij een ICT bedrijf dat 

meer wilde weten over de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken is de offerte bijvoorbeeld 
afgewezen omdat de directie het niet aandurfde de werknemers deze vrijheid te geven. Tegelijkertijd 

was de HRM contactpersoon hier wel enthousiast over. Ook bij een ander ICT bedrijf waar het lease 
auto beleid nader overwogen kon worden in termen van kosten en baten, werd de offerte afgewezen 

vanwege verwachte onrust en het verliezen van goede werknemers. Ten slotte bestond ook het idee 

bij een directeur om kantoorpersoneel niet op flexibele tijden te laten werken omdat zij solidair moeten 
zijn met het productiepersoneel. 

 

Tijd voor acquisitie. Verschil naar kenmerken (zie conceptueel model) 

Dit is uitbesteed en daardoor niet bekend. De bedrijven waren immers als overtuigd voorafgaand aan 

het eerste contact. 

 

Advies en evt. extra werk/omzet. Zo ja, bij welk type bedrijven. 

Nee.  

 

Kenmerken benaderde bedrijven aan de hand van conceptueel model 

Mening tav conceptueel model. Nadruk en/of missende of overbodige elementen. 

De directie van een bedrijf heeft een sterke rol die niet in het model is vertegenwoordigd (zie de 

genoemde voorbeelden bij ‘slaagkans’). Daarnaast speelt de organisatievorm van het bedrijf een rol. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de mate waarin vraagstukken en beslissingen op het gebied van 

mobiliteit doorwerken in de organisatie. Het gaat dan voornamelijk om de mate van zeggenschap van 
werknemers via bijvoorbeeld een ondernemingsraad of medezeggenschapsraad. 
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Verder zal de beschikbare tijd voor deelname een zeer kleine rol hebben. Aangezien de bedrijven 

enkel postcodegegevens hoeven te leveren en optioneel ook de vervoerwijzen van de werknemers 
kost meedoen weinig tijd. Wanneer gebrek aan tijd als argument wordt gebruikt verwacht ik eerder dat 

bedrijven geen nut van het mobiliteitsadvies inzien. 

Ten slotte kunnen actuele veranderingen (zoals aangegeven in het schema)  ook bestaan uit 
vestigingsplaatsvoorkeuren. Deze hebben dan weer te maken met factoren van buiten. Bijvoorbeeld 

nabijgelegen bedrijven die naar een bepaalde locatie verhuizen. Deze voorkeuren worden daarmee 
ook van buitenaf beïnvloed. 

 

Relatie kenmerken en kans op mobiliteitsadvies. 

De actuele situatie waarin een bedrijf zich bevindt is belangrijk. Een goed moment voor een 
mobiliteitsadvies is bij een actuele verandering zoals een verhuizing, een probleem bijvoorbeeld met 

parkeren of een financiële prikkel. Het laatste betrof bijvoorbeeld een bedrijf dat in goede 

economische tijden meer vestigingen heeft geopend en in inmiddels slechtere economische tijden te 

maken krijgt met krimp en noodgedwongen moet centraliseren. Dan ontstaat de vraag welke 
vestigingen moeten verdwijnen. Kortom de meeste kansen bestaan wanneer bedrijven 

noodgedwongen moeten gaan nadenken over de vestigingsplaats(en) en/of het mobiliteitsbeleid. 

Ten slotte bleek dat relatief grote ICT-bedrijven met veel leaseauto’s de vervoerwijzen van 
werknemers beter in beeld hebben dan andere bedrijven. Hierdoor kan het mobiliteitsadvies de 

mogelijke veranderingen in vervoerwijzen ten opzichte van de huidige vervoerwijzen beter in kaart 
brengen. 

 

Redenen MKB voor deelname of weigeren mobiliteitsadvies. 

Bedrijven zijn gevoelig om de boot te missen met bepaalde trends. Voorbeelden hiervan zijn Het 
Nieuwe Werken en duurzaamheid. Beide zijn relatief onbekende begrippen voor het MKB. Een 

mobiliteitsadvies is dan een geschikt product om te bekijken wat het bedrijf met deze trends zou 
kunnen. Een concreet voorbeeld is een bedrijf dat duurzaamheid operationeel wilde krijgen met het 
gratis advies. Zoals eerder genoemd is ook het (gedwongen) overwegen van vestigingslocatie(s) een 

reden om deel te nemen. Voorwaarde voor bedrijven is wel dat het weinig of niets kost. Wanneer ze 
moeten betalen voor iets dergelijks valt de interesse vaak weg. 

In tegenstelling tot Het Nieuwe Werken en duurzaamheid zijn bedrijven niet gevoelig voor de term 
‘slim reizen’. 

 

Relatie kenmerken en effecten 

Effecten hangen onder meer af van de bedrijfscultuur en de flexibiliteit van het werk. Als er eenmaal 
een cultuur is om met de auto naar het werk te komen zal dat niet snel veranderen en effect worden 

gehaald. Vaak worden privé activiteiten als reden genoemd om met de auto te komen. Van de 
bedrijven die ik heb geadviseerd lijken de bedrijven in de zakelijke dienstverlening het meeste effect te 

zullen halen. 

Hetzelfde bedrijf dat het begrip duurzaamheid operationeel wilde krijgen bleek na advies geen 
interesse te hebben om werknemers op de fiets te krijgen. Bovendien speelde parkeren en filedruk in 

de betreffende regio (Zeeuws Vlaanderen) geen rol. 

 

Verschillen door nieuwe voorwaarden subsidie grote voucher 

Nvt. 

 

Maatregelen en kosten 

Relatie type MKB bedrijven, maatregelen en kosten 

Dit is moeilijk te koppelen aan het type bedrijf maar hangt meer af van de specifieke situatie zoals een 

verhuizing of krimp van personeel. 

 

Type bedrijf waar het relatief moeilijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Ook dit is lastig te koppelen aan het type bedrijf. 
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Type bedrijf waar het relatief gemakkelijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Zie voorgaande vraag. 

 

Schatten kosten van maatregelen 

Bij de meeste bedrijven wordt geadviseerd om een reisadvies aan het personeel te geven. Deze 

maatregel is kostenneutraal doordat het verschuivingen geeft in vervoerwijzegebruik. 

Het Nieuwe Werken kan zowel hogere kosten geven door langere openingstijden van gebouwen als 

geld opleveren door werknemertevredenheid en productiviteit. 

 

Effecten vouchers (periode van de komende 3 jaar) 

Ervaring met implementatietraject 

Nvt. 

 

Verwachte verschillen in effecten naar kenmerken bedrijven 

Dit hangt vooral af van de omgeving en dan met name dat de omgeving dwingt tot verandering. Een 

voorbeeld hiervan is wanneer na verhuizing te weinig parkeerplekken zijn ten opzichte van het aantal 
verwachte autogebruikers. 

Verder geldt dat productiebedrijven en bedrijven met voor de helft productie- en voor de helft 

kantoorpersoneel zeer conservatief zijn in het mobiliteits- en vestigingsbeleid. Bedrijven waar 
voornamelijk werknemers op kantoor werken zijn minder conservatief en daar heeft Het Nieuwe 

Werken een kans omdat werknemers ook meer vrijheid kunnen krijgen. 

Verder kan zowel een hogere deelname als een groter effect worden gehaald door een 
gebiedsgewijze benadering van bedrijven, bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Gezien de conservatieve 

invalshoek van veel leidinggevenden is er wel een mentaliteitsverandering noodzakelijk. Op dit 

moment moeten zij namelijk nog een bepaalde noodzaak (vaak financieel) ervaren voordat ze 

veranderingen op gebied van mobiliteitsbeleid willen doorvoeren. 

 

Invloed advies op beleid bedrijf en schatting type genomen maatregelen  

Dit hangt sterker af van de directie dan van het type bedrijf of type omgeving. 

In ieder geval is invoering van betaald parkeren voor werkgevers onbespreekbaar. Verder zou het 
helpen als het doorvoeren van bepaalde veranderingen ook fiscaal aantrekkelijk wordt gemaakt voor 

de bedrijven.  

 

Invloed maatregelen op werknemers. 

Werknemers zijn vrij star in het aanpassen van hun gedrag. Het bereiken van verandering is lastig en 

wordt vaak mede veroorzaakt door de privé situatie. 

 

Invloed reisgedrag werknemers op wegennet.  

Het zou kunnen dat werknemers minder gaan reizen en vaker de spits mijden, bij invoering van Het 

Nieuwe Werken. Het veranderen van vervoerwijze zal minder snel gebeuren.  

Echter, doordat reistijden verbeteren zullen werknemers eerder verder van hun werk dan dichter bij 

hun werk gaan wonen.  

 

Algemeen oordeel voucherprogramma 

Meerwaarde van de voucher. 

Het mobiliteitsadvies is leerzaam voor de adviseur maar of het meerwaarde heeft voor bewustzijn van 
bedrijven en veranderingen teweegbrengt bij bedrijven wordt betwijfeld. Waarschijnlijk niet. Wat het 
wel oplevert is dat HRM-ers met bepaalde (‘goede’) ideeën over het mobiliteitsbeleid hiervan 

bevestiging krijgen. 

Voor de toekomst kan naast duurzaamheid en Het Nieuwe Werken, gezondheid een drijfveer vormen 

voor bedrijven en werknemers. 
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Overigens lijkt de grens van 250 werknemers nog al arbitrair en is enkel gebaseerd op de CBS 

definitie. Het zou goed kunnen dat een bedrijf met 300 werknemers even goed geschikt is voor het 
programma? 

▪ 

Naam adviseur Frank van der Tang 

Functie  Senior consultant 

Bedrijf   Climate Neutral Group 

Datum   2 mei 2012 

 

De mobiliteitsadviezen zijn uitgebracht samen met een andere collega bij Climate Neutral Group.  

 

Kenmerken adviseur en bedrijf 

Achtergrond van adviseur en bedrijf; Expertise en ervaring met mobiliteitsmanagement 

Climate Neutral Group helpt ondernemers met klimaatneutraal ondernemen. Daarbij worden de vier 
fasen ‘doel’, ‘inzicht’, ‘actie’ en ‘klimaatneutraal’ onderscheiden (Climate Neutral Group, 2012

51
). 

Ongeveer 10 jaar geleden ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen als intern project. Daarna heb ik mij steeds meer ontwikkeld als 
management consultant op het gebied van duurzaam ondernemen. In een deel van mijn 

werkzaamheden is mobiliteit hiervan een onderdeel. 

 

Periode actief als mobiliteitsadviseur 

Vanaf de start van het programma (halverwege 2010) tot heden. De meeste adviezen zijn uitgebracht 
in 2011. 

 

Aantal MKB bedrijven gesproken 

Als bedrijf hebben we 100 van onze bestaande klanten benaderd. 

 

Aantal mobiliteitsadviezen uitgebracht 

Samen met een collega adviseur ongeveer 26. 

 

Aantal implementatietrajecten begeleid/ lopen 

Samen met een collega adviseur ongeveer 4. 

 

Inspanningen en baten adviseur 

Methode acquisitie 

We hebben twee dagen op een beurs gestaan in de week van de ondernemer, vanuit MKB 

Nederland. Daarnaast hebben we zeker 100 van onze eigen klanten (telefonisch) benaderd. Verder is 
een belbureau ingezet die met een lijst van 300 voorgeselecteerde bedrijven heeft gewerkt. In de 

voorselectie zijn bedrijven opgenomen uit de zakelijke dienstverlening met 25 tot 250 werknemers. 
Hiervan zijn er 100 tot 150 gebeld. Het doel was 10 ingevulde formulieren van geïnteresseerde 
bedrijven. Het belbureau heeft vervolgens 10% van de omzet gekregen. 

 

Slaagkans bij benaderen kleine voucher. Slaagkans van kleine naar grote voucher 

Er zijn ongeveer 100 eigen klanten benaderd, 100-150 bedrijven benaderd via een bellijst en we 

hebben twee dagen op de genoemde beurs gestaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot ongeveer 30 
mobiliteitsadviezen waarvan ongeveer 4 implementatietrajecten. 
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Tijd voor acquisitie. Verschil naar kenmerken (zie conceptueel model) 

De tijd voor het bellen via de lijst is niet bekend omdat dit is uitbesteed. De beurs kostte twee 
werkdagen en heeft geleid tot 10 aanvragen. 

 

Advies en evt. extra werk/omzet. Zo ja, bij welk type bedrijven 

Ja, voor enkele bedrijven. Het heeft bijvoorbeeld geleid tot het opstellen van een CO2 voetafdruk. 

 

Kenmerken benaderde bedrijven aan de hand van conceptueel model 

Mening tav conceptueel model. Nadruk en/of missende of overbodige elementen 

Het bovenste deel van het model (bedrijf en adviseur) bepaalt vooral de deelname. Daarbij zijn 
belangrijk: bestaande arbeidsvoorwaarden op het gebied van mobiliteit, beschikbare tijd en prioriteiten 

van het bedrijf en het profiel van het bedrijf waaronder sector. De flexibiliteit van het werk bepaalt niet 

zozeer de deelname maar wel het al dan niet nemen van bepaalde maatregelen. Ook de geografische 

omgeving bepaalt of maatregelen worden opgevolgd. Het profiel van de werknemers bepaalt in 
hoeverre een gedragsverandering plaats zal vinden na implementatie van de maatregelen. Zo geldt 
bijvoorbeeld dat jonge werknemers meer open staan voor verandering dan oudere werknemers, 

hoewel ook de functie (type werk) hierbij een rol speelt. Ten slotte is bij implementatie altijd een eigen 
bijdrage van het bedrijf nodig. Daardoor speelt de houding en uiteindelijke beslissing van een bedrijf. 

 

Relatie kenmerken en kans op mobiliteitsadvies 

Bij bedrijven met een eigen wagenpark (niet alleen privé) bestaat een grote kans op deelname 
doordat er een duidelijke financiële prikkel is om deel te nemen. Daarnaast moeten milieu en 

duurzaamheid zaken zijn die al enigszins spelen, maar tegelijkertijd moet een bedrijf hierin ook niet te 
ver zijn. Als een bedrijf al ver, is biedt het mobiliteitsadvies namelijk nauwelijks nog meerwaarde. Ten 

slotte geldt voor bedrijven met veel leaseauto’s dat zij vaak al zijn benaderd door de 

leasemaatschappij om (brandstof)kosten te reduceren. Het advies zou daardoor weinig nieuws meer 

bieden. 

 

Redenen MKB voor deelname of weigeren mobiliteitsadvies 

Redenen voor deelname zijn financiële prikkels. Vooral mogelijke kostenbesparing op korte termijn 

vormt een reden om deel te nemen. Te druk zijn of andere prioriteiten hebben, zijn gebruikte redenen 
voor weigeren van het mobiliteitsadvies. 

 

Relatie kenmerken en effecten 

Bij bedrijven met accountmanagers die veel op de weg zitten, valt veel effect te behalen. Hetzelfde 
geldt voor bedrijven in de transportsector. Een combinatie hiervan geeft nog meer effect: bijvoorbeeld 

een bedrijf dat zich bezig houdt met handel en naast personenauto’s voor zakelijke ritten ook nog 

andere voertuigen gebruikt voor transportwerkzaamheden. Verder geldt dat veel maatregelen pas 

interessant worden bij bedrijven vanaf 50 werknemers. Ten slotte is het ‘geloof’ van het MKB-bedrijf in 
de verbeteringen noodzakelijk omdat anders geen vervolg gegeven zal worden aan de aanbevelingen. 

 

Verschillen door nieuwe voorwaarden subsidie grote voucher 

Ik heb nog geen verschil in interesse gemerkt maar verwacht dat het weldegelijk iets zal veranderen 
aan de implementatietrajecten. 

 

Maatregelen en kosten 

Relatie type MKB bedrijven, maatregelen en kosten 

Bij bedrijven waar een leasewagenpark bestaat kan in een paar uur een plan ter verbetering worden 

opgesteld. Dit levert snel iets op. 

ICT investeringen tbv Het Nieuwe Werken zijn duurder. Dit kan enkel uit wanneer het bedrijf meerdere 
redenen heeft om dit te doen en/of dit toch al van plan was. Immers, anders zullen hiermee niet snel 

kosten worden bespaard. Verder adviseren wij aan alle bedrijven zo min mogelijk lange termijn 
maatregelen omdat de kans zeer klein is dat deze worden geïmplementeerd.  
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Type bedrijf waar het relatief moeilijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

(ICT) bedrijven die zelf al heel ver zijn in kostenreductie van het leasewagenpark en brandstofverbruik.  

 

Type bedrijf waar het relatief gemakkelijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Bij de bedrijven uit de ‘oude economie’, die zelf nog niet veel weten van Het Nieuwe Werken en 

kostenbesparing op het gebied van mobiliteit. Bijvoorbeeld productiebedrijven. 

 

Schatten kosten van maatregelen 

In de rapporten wordt veelal gestuurd op maatregelen die zich binnen ongeveer een jaar 
terugverdienen. Dit gebeurt omdat bedrijven anders geen interesse hebben in de voorgestelde 
maatregelen waardoor de kans op implementatie zeer klein is. Bedrijven hebben namelijk een 

voorkeur voor maatregelen die zich snel terugverdienen, zogenaamde ‘quick wins’. 

 

Effecten vouchers (periode van de komende 3 jaar) 

Ervaring met implementatietraject 

Het implementatietraject kan bestaan uit het Greendriver programma, waarin bestuurders van 
personenauto’s en vrachtauto’s worden getraind en bijgestuurd om brandstofkosten en CO2 uitstoot te 

verminderen (Climate Neutral Group, geen datum
52

). Daarnaast wordt soms een concreet plan van 
aanpak opgesteld waarin nauwkeurig wordt aangegeven welke stappen moeten worden genomen om 

de aanbevelingen uit het eerste rapport te realiseren. Verder behoort een bewustwordingsworkshop 
tot de mogelijkheden. Deze workshop richt zich voornamelijk op bewustwording van mobiliteit maar 
gaat daarbij ook in op duurzaamheid van andere zaken. 

 

Verwachte verschillen in effecten naar kenmerken bedrijven 

Effecten zullen groter zijn wanneer schaalvoordelen te behalen zijn. Een voorbeeld hiervan is wanneer 

meerdere BV’s die onder een moederbedrijf vallen tegelijkertijd worden geadviseerd. Door de 
schaalvoordelen kan in het eerste advies dieper worden ingegaan op mogelijke zaken dan bij een op 
zichzelf staand bedrijf. 

Daarnaast kan het advies voor bedrijven uit de zakelijke dienstverlening (accountants, communicatie 
en ICT) bijdragen aan verbeteringen in het leasewagenpark en brandstofverbruik. Echter de ICT 

bedrijven zijn vaak al vrij goed op de hoogte van de mogelijkheden tot verbetering of hebben deze 
zelfs al doorgevoerd. 

Voor bedrijven in de bouw en productie kan het advies meer betekenen. Deze bedrijven weten minder 

goed wat er mogelijk is. Aan de andere kant hebben deze bedrijven vaak maar een klein wagenpark 
en valt op woon-werkverkeer qua kosten weinig te besparen. De nadruk ligt dan ook vaak op het 

zakelijk verkeer. Ten slotte kan de aanwezigheid van busjes en vrachtauto’s de effecten vergroten 
omdat het brandstofverbruik hiervan veel groter is dan bij personenauto’s. 

 

Invloed advies op beleid bedrijf en schatting type genomen maatregelen  

Bedrijven zullen meestal een of meer van de volgende mogelijkheden benutten: 

- Het beleid aanpassen. Bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden op het gebied van mobiliteit. 

- Het Nieuwe Werken invoeren. 

- De interne communicatie aanpassen. 

In het algemeen zullen bedrijven voor de ‘quick wins’ gaan. Ze kiezen die geadviseerde maatregelen 
die snel worden terugverdiend en kostenbesparing opleveren. In besparing van brandstofkosten 

verwacht ik daardoor wel een groot effect. 

 

Invloed maatregelen op werknemers 

Ik verwacht de volgende indeling: 20% is reeds een ‘believer’ en doet mee, 40% beweegt mee met de 

geïmplementeerde maatregelen, 20% zal niets doen en nog eens 20% wil absoluut niet meedoen. Het 
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doel is om de bovenste 60% zo veel mogelijk mee te krijgen na implementatie van de geadviseerde 

maatregelen. 

 

Invloed reisgedrag werknemers op wegennet 

Bij invoering van Het Nieuwe Werken zal meer spreiding in plaats en tijd ontstaan. Verder zal een deel 
van de werknemers zuiniger gaan rijden indien daarvoor financiële prikkels worden gegeven. 

 

Algemeen oordeel voucherprogramma 

Meerwaarde van de voucher 

Het programma geeft de MKB bedrijven een goed mobiliteitsadvies. Verder is het goed om 
duurzaamheid bij MKB bedrijven op de kaart te zetten. Het helpt om het beleid op dit gebied op orde 

te krijgen en draagt bij aan bewustzijn van mensen om zuinig te rijden. Met de paar miljoen euro die 

dit programma kost kan een zeer grote groep werknemers worden bereikt. Wat betreft Het Nieuwe 

Werken verwacht ik dat deze trend ook los van het voucherprogramma wel zal komt. 

Ten opzichte van maatregelen via de overheid kan de werkgever een meer directe financiële prikkel 
geven aan de werknemers. Bovenden is deze manier persoonlijker. Daarbij dient de overheid de 

verschillende maatregelen wel te faciliteren met behulp van belastingregels. Bijvoorbeeld 
belastingregels voor schonere auto’s hebben al aangetoond dat dergelijke financiële prikkels ook 

effect hebben op keuzes van werknemers. Het feit dat het advies gratis is neemt een belangrijke 
drempel weg voor de MKB werkgevers. 

Tot slot levert het voor de adviseur nieuwe contacten op die soms leiden tot een extra vraag, 

bijvoorbeeld de CO2 voetafdruk. 

▪ 

Naam adviseur Stefan Romijn 

Functie  Adviseur duurzaam ondernemen 

Bedrijf   Stichting Stimular 

Datum    3 mei 2012 

 

Kenmerken adviseur en bedrijf 

Achtergrond en expertise van adviseur en bedrijf 

Ik ben milieukundige en heb onder meer bij verschillende gemeenten gewerkt als beleidsmedewerker 
waar ik mij voornamelijk richtte op mobiliteit en energie. Het MKB is een belangrijke klant van Stimular. 

 

Periode actief als mobiliteitsadviseur 

Najaar 2010 tot heden. 

 

Aantal MKB bedrijven gesproken 

Buiten de bedrijven die hebben deelgenomen heb ik nauwelijks bedrijven voor het programma 
gesproken omdat vrijwel alle bedrijven die ik heb gesproken binnen de doelgroep vallen wilden 

deelnemen (bewuste acquisitie). 

 

Aantal mobiliteitsadviezen uitgebracht 

Ongeveer 20 door Stefan Romijn en ook nog 17 door collega’s. 

 

Aantal implementatietrajecten begeleid/ lopen 

Geen afgeronde trajecten, er loopt er momenteel wel één. Stimular heeft ook niet stevig ingezet op de 

implementatietrajecten omdat het deels buiten de expertise of type werk valt (Stimular realiseert geen 

thuiswerksystemen e.d). De bedrijven die een implementatietraject wilden, zijn doorverwezen via de 
lijst van aangewezen mobiliteitsadviseurs van Agentschap NL. 
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Inspanningen en baten adviseur 

Methode acquisitie 

We hebben gestaan op beurzen en nieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast zijn bekende bedrijven 
benaderd die al klant bij ons waren en we werven deelnemers via de vele cursussen die wij 

organiseren over duurzaam ondernemen. Via duurzaamheidskringen
53

, voornamelijk in de grafische 
sector, zijn bijvoorbeeld bedrijven gewezen op het mobiliteitsadvies. Vrijwel alle bedrijven die binnen 

de doelgroep (25 tot 250 werknemers) vielen, hebben daadwerkelijk meegedaan. Vaak zijn dat er 
ongeveer 2 per kring. Alles bij elkaar is ongeveer 1/3

e
 deel van alle geadviseerde bedrijven bij ons 

terecht gekomen via een duurzaamheidskring. 

Daarbij hebben we bedrijven die al een mobiliteitsadvies hebben gekregen gevraagd om 
geïnteresseerde collega bedrijven daarvan op de hoogte te stellen. Op die manier hebben via ons 

netwerk nog meer bedrijven van advies voorzien. 

Overigens hadden we meer verwacht van de rol van de mobiliteitsmakelaar en de 

Verkeersonderneming. De mobiliteitsmakelaar stelde zich terughoudend op terwijl de 

Verkeersonderneming na aangekondigde samenwerking met meerdere adviseurs uiteindelijk maar 
met één adviseur heeft samengewerkt in het kader van de mobiliteitsvouchers. 

 

Slaagkans bij benaderen kleine voucher. Slaagkans van kleine naar grote voucher 

Omdat er geen koude acquisitie is toegepast is de slaagkans bij benaderen voor de kleine voucher 
vrijwel 100%. Er is één bedrijf waarbij het implementatietraject nu loopt. Echter, we hebben ook 

bedrijven die een implentatietraject wilden doorverwezen naar andere adviseurs via de lijst van 
Agentschap NL. 

 

Tijd voor acquisitie. Verschil naar kenmerken (zie conceptueel model) 

De acquisitie heeft vooral via het bestaande netwerk plaatsgevonden. Kenmerkend was daarom dat 

de bedrijven Stimular al kenden (cursus, duurzaamheidskring) of dat bedrijven een door Stimular 

geadviseerd bedrijf kenden.  

 

Advies en evt. extra werk/omzet. Zo ja, bij welk type bedrijven 

Ja, bij ongeveer 1 op de 5 geadviseerde bedrijven. Van de circa 40 geadviseerde bedrijven is bij 15 

een vervolg opgepakt. Zo is er samen met de branchevereniging (die ook financieel heeft bijgedragen) 
voor een aantal geadviseerde MKB-bedrijven de CO2 uitstoot van de totale onderneming 

doorgerekend.  

 

Kenmerken benaderde bedrijven aan de hand van conceptueel model 

Mening tav conceptueel model. Nadruk en/of missende of overbodige elementen 

Ik denk dat een zekere nadruk ligt op houding. Veel bedrijven willen vanwege milieu (wat weer is 

afgeleid van kostenbesparing) een mobiliteitsadvies en bepaalde maatregelen treffen. Daarnaast geldt 

dat actuele veranderingen niet bij deelname spelen maar voor de toekomst wel belangrijk zijn. We 
hebben zelf ook het programma Kansen bij Verkassen dat is bedoeld voor MKB-bedrijven die 
bijvoorbeeld gaan verhuizen of verbouwen.  

 

Relatie kenmerken en kans op mobiliteitsadvies 

Een belangrijke drijfveer om deel te nemen is de CO2 prestatieladder. Dit is vooral bekend bij 

bedrijven in de bouw, installatie en bijvoorbeeld schildersbedrijven. Op dit moment werkt deze ladder 
echter door naar allerlei andere sectoren. Bijvoorbeeld wanneer een drukkerij brochures moet drukken 

voor een bouwbedrijf. Ongeveer 1/3
e
 van de geadviseerde bedrijven heeft het advies voor de CO2 

ladder gebruikt. 
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 Duurzaamheidskringen zijn groepen bedrijven (ongeveer 10-15 per kring) die bij elkaar komen om 

ideeën uit te wisselen over duurzaamheid. Ook informatie over subsidies op het gebied van 
duurzaamheid vormen hier onderdeel van. 
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Redenen MKB voor deelname of weigeren mobiliteitsadvies 

De CO2 prestatieladder is een reden om wel deel te nemen. 

Dat bedrijven weigeren hebben we weinig meegemaakt maar een reden is dat het invullen van de 
formulieren (van Agentschap NL) veel tijd kost. Daarnaast verwacht ik dat sommige bedrijven niets 

aan mobiliteit durven te veranderen. Verder richten de vouchers zich voornamelijk op personenvervoer 
wat sommige bedrijven minder interessant vinden (als zij daarnaast bijvoorbeeld een groot wagenpark 

met bussen en vrachtwagens hebben stelt personenvervoer niet zo veel meer voor). 

 

Relatie kenmerken en effecten 

Ten eerste kunnen effecten hoger zijn wanneer er een hoog aandeel auto in de modal split is en/of er 

veel werknemers dicht bij het werk wonen. Dit geeft veel potentie voor de (elektrische) fiets. Daarnaast 
helpt het wanneer werkgever en werknemer niet huiverig zijn voor gebruik van het openbaar vervoer. 

Ook verwacht ik veel potentie bij bedrijven waar Het Nieuwe Werken mogelijk is. Bijvoorbeeld de meer 

traditionele sectoren willen en/of kunnen niet meedoen aan Het Nieuwe Werken. Zo kan bij bedrijven 
in de bouwsector meestal niet op afstand kan worden gewerkt. Tot slot helpt het wanneer het mogelijk 

is om te gaan spitsmijden. 

 

Verschillen door nieuwe voorwaarden subsidie grote voucher 

Ik verwacht meer interesse van bedrijven voor het implementatietraject. Afhankelijk van het type 
maatregelen dat men op wil pakken doen we dit zelf of verwijzen wij deze bedrijven door naar een 

andere adviseur. 

 

Maatregelen en kosten 

Relatie type MKB bedrijven, maatregelen en kosten 

Geografisch liggen de geadviseerde bedrijven veel buiten de eigen regio (Rijnmond). Er is 
bijvoorbeeld ervaring met drukkerijen, bouw- en productiebedrijven en weinig ervaring met 
kantoororganisaties. 

Veel voorkomende adviezen gaan over fietsen stimuleren, aannamebeleid en 
verhuiskostenregelingen. Verder wordt een cursus nieuwe rijden geadviseerd dat behoorlijk 
kosteneffectief is. Hetzelfde geldt voor het op peil houden van de bandenspanning.  

 

Type bedrijf waar het relatief moeilijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Eigenlijk lukt bij alle bedrijven wel om kosteneffectieve maatregelen te vinden.  

 

Type bedrijf waar het relatief gemakkelijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Dat hangt niet zo zeer van het bedrijf af omdat het altijd wel lukt om kosteneffectieve maatregelen te 

vinden. Toch verwacht ik dat het gemakkelijker is bij ‘kantoorbedrijven’, hoewel ik weinig ervaring heb 

met dit type bedrijven in het voucherprogramma. 

 

Schatten kosten van maatregelen 

Dit kan alleen worden gedaan bij maatregelen met duidelijke kosten. Voorbeelden hiervan zijn 
deelname aan 2op5, trappers of een cursus nieuwe rijden. Verder wordt dit niet heel precies 
aangegeven. 

 

Effecten vouchers (periode van de komende 3 jaar) 

Ervaring met implementatietraject 

Hier is nog geen ervaring mee. Wel zijn verschillende bedrijven doorgestuurd naar andere adviseurs. 
Dit is gedaan via de lijst van Agentschap NL. Vaak is gekozen voor de dichtstbijzijnde adviseur. 

 

Verwachte verschillen in effecten naar kenmerken bedrijven 

Er is geen directie indeling naar type te maken. Wel verwacht ik dat het merendeel van de bedrijven 
het nieuwe rijden zal oppakken. Dit heeft echter geen effect op het wegennet. Verder verwacht ik veel 

aandacht voor de fiets en elektrische fiets. Bijvoorbeeld door het opstellen van een fietsenplan als een 
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bedrijf deze nog niet heeft, fietsen onder de aandacht brengen met een campagne of nieuwsbrief of 

het deelnemen aan een programma als 2op5 of trappers. Ik verwacht dat dit redelijk snel wordt 
opgepakt. 

 

Invloed advies op beleid bedrijf en schatting type genomen maatregelen  

Ik verwacht dat verschuivingen naar het openbaar vervoer moeilijk tot stand komen omdat hier veel 
weerstand is, vooral van het management. Deze adviezen worden nauwelijks opgevolgd. Een reden 

hiervoor kan zijn dat veel klanten op bedrijventerreinen zijn gevestigd waardoor de locatie slecht 
bereikbaar is met het openbaar vervoer. Daarnaast speelt de huidige economische crisis een rol. 

Daardoor liggen klanten in een groter geografisch gebied waardoor grotere afstanden moeten worden 
afgelegd naar deze klanten. Meestal wordt ingezet op fietsen (woon-werkverkeer) en het nieuwe 

rijden. Ook kan het wervingsbeleid worden aangepast door werknemers dichtbij te werven. Bovendien 
geldt dat zich de juiste gelegenheid moet voordoen. Bijvoorbeeld bij een verhuizing weten bedrijven 

door het verkregen advies waar ze op moeten letten. Verder verwacht ik dat de aanschaf van 

zuinigere (lease)auto’s goed wordt opgepakt omdat dit snel kosten bespaart.  

 

Invloed maatregelen op werknemers 

Ik verwacht dat een deel van de werknemers veranderingen zal aanbrengen maar heb hierin geen 
ervaring omdat Stimular in deze fase meestal niet meer betrokken is. In de duurzaamheidskringen 
wordt het echter goed opgepakt. Er worden veel maatregelen op het gebied van fietsen, nieuwe rijden 

en inkoop van schonere auto’s ingevoerd en opgepakt door de werknemers. In drukkerijen wordt 
bijvoorbeeld steeds meer op gebied van grafisch ontwerp gedaan (en minder fysiek gedrukt) waardoor 

werknemers steeds meer kunnen en gaan thuiswerken. 

 

Invloed reisgedrag werknemers op wegennet 

Ik verwacht dat mensen iets minder gaan reizen en iets meer gaan fietsen. Van spreiding in de tijd 

verwacht ik meer. Bovendien verwacht ik vooral een grote CO2 reductie. Dit komt niet zozeer doordat 
minder wordt gereden of minder congestie ontstaat maar vooral door schonere voertuigen en zuiniger 

rijden. 

 

Algemeen oordeel voucherprogramma 

Meerwaarde van de voucher 

De regeling levert een beperkte meerwaarde voor bereikbaarheid. Voor CO2 uitstoot heeft het 
weldegelijk positieve effecten. Hetzelfde geldt voor bewustwording. Omdat bedrijven gemiddeld eens 

per 7 jaar verhuizen zullen deze positieve effecten zich tussen nu en 10 jaar manifesteren.  

Het is positief dat de werkgever nu prikkels geeft aan werknemers om aanpassingen te doen. Zo kan 
meer ruimte worden gegeven of bij voorkeur kan het gedrag van de werknemer worden gestuurd. 

Verder geldt dat bij verhuizing vaak pas echt meerwaarde ontstaat. Immers, er kan over worden 
gegaan op een kleiner pand en voorzieningen voor Het Nieuwe Werken kunnen worden aangebracht. 

▪ 

Naam adviseur Marcel Swaak 

Functie  Mobiliteitsmanager 

Bedrijf   Mobilys 

Datum    9 mei 2012 

 

Marcel Swaak is samen met zijn twee collega’s actief als mobiliteitsadviseur. Genoemde getallen zijn 
gebaseerd op het bedrijf als geheel. Net als Marc Stemerding en Niek Bosch is hij actief onder de vlag 
van Achmea. Daarnaast verstrekt Mobilys ook adviezen onder eigen naam. 

 

Kenmerken adviseur en bedrijf 

Achtergrond en expertise van adviseur en bedrijf 

3 jaar geleden ben ik met mijn collega’s met Mobilys begonnen. We hebben een achtergrond in de 
leasewereld. We verwachtten een verandering in zakelijke mobiliteit. Zo is het steeds makkelijker om 



218  Bijlage F 

multimodaal te reizen, terwijl de auto nog vaak de standaard is voor deze reizen. Mobilys gaf in eerste 

instantie vooral adviezen aan grotere bedrijven vanaf 200 werknemers. Door het voucherprogramma 
adviseren wij nu ook meer kleine bedrijven. 

 

Periode actief als mobiliteitsadviseur 

Wij waren al in het voortraject van de voucherregeling betrokken. Daar hebben we geprobeerd te 
benadrukken dat het advies voor het MKB maatwerk (persoonlijk) moet worden. Bovendien moest er 

meer aandacht voor zakelijk verkeer in de scans komen omdat dit vaak veel meer kilometers zijn dan 
in het woon-werkverkeer worden gemaakt. Vanaf het najaar van 2010 hebben wij mobiliteitsadviezen 

uitgebracht. 

 

Aantal MKB bedrijven gesproken 

Samen met mijn twee collega’s ongeveer 150 tot 200. 

 

Aantal mobiliteitsadviezen uitgebracht 

Ongeveer 110 (samen met twee collega’s). 

 

Aantal implementatietrajecten begeleid/ lopen 

Ongeveer 13 (samen met twee collega’s). 

 

Inspanningen en baten adviseur 

Methode acquisitie 

We hebben eerst geanalyseerd welke (doel)groep interesse heeft voor mobiliteit. We hebben ons 
daarom voornamelijk gericht op bedrijven in de zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening en 

ICT sector. Bij deze groep is het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer goed in kaart te brengen. 
Daarnaast hebben we ook een aantal bouwondernemingen en groothandels benaderd. Geografisch 

gezien hebben we ons gericht op stedelijke gebieden, namelijk Utrecht en omgeving, Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. Ook hebben we ons laten leiden door de aanwezigheid van 

convenantregio’s. 

De bedrijven zijn geselecteerd met behulp van gegevens van de Kamer van Koophandel. Vervolgens 
zijn door middel van cold calls de bedrijven van die lijst benaderd. De geïnteresseerde bedrijven zijn 

bezocht en ook achteraf wordt het gegeven advies bij de klant besproken. De laatste tijd werken we 
vooral op recommandatie en via het netwerk. 

 

Slaagkans bij benaderen kleine voucher. Slaagkans van kleine naar grote voucher 

Ongeveer 10% van de gebelde bedrijven wil een eerste gesprek. 5% daarvan wil uiteindelijk een 

voucher. 13 van de 110 bedrijven hebben ook de grote voucher bij ons verzilverd. 

 

Tijd voor acquisitie. Verschil naar kenmerken (zie conceptueel model) 

Dat verschilt sterk per bedrijf. Ook de motivatie om deel te nemen verschilt sterk. Vaak kan een 
financieel directeur of contactpersoon met een controlling functie worden overtuigd met mogelijke 

kostenbesparingen. Een contactpersoon van HRM vindt vitaliteit en medewerkertevredenheid 
belangrijker.  

 

Advies en evt. extra werk/omzet. Zo ja, bij welk type bedrijven 

Ja. Er is gewerkt vanuit een standaard sjabloon waar nog veel ruimte is voor verdieping. Vrijwel alle 

bedrijven hebben een aanvullende vraag gesteld.  

 

Kenmerken benaderde bedrijven aan de hand van conceptueel model 

Mening tav conceptueel model. Nadruk en/of missende of overbodige elementen 

De nadruk van het model ligt vooral op het linker deel (profiel van het bedrijf, flexibiliteit van het werk, 
profiel van de werknemers). Het gaat bedrijven namelijk vooral om de prioriteiten op de korte termijn. 
Verder geldt dat werkgevers niet geïnteresseerd zijn in de reistijden van de werknemers. Vaak hebben 
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zij hele andere prioriteiten zoals het doorkomen van de crisis. Ik denk dat kosten en tevredenheid van 

werknemers (om hen te binden) het belangrijkste zijn. Het rechter deel van de figuur, met name de 
kenmerken van de geografische omgeving, speelt niet voor de werkgevers. Zij hebben het idee dat ze 

hier toch niets aan kunnen veranderen. Bijvoorbeeld bereikbaarheid heeft geen interesse. Zo bleek in 
de Bereikbare Vallei dat ondernemers denken dat er al veel gebeurt en wordt verbeterd op het gebied 

van bereikbaarheid.  

 

Relatie kenmerken en kans op mobiliteitsadvies 

Wanneer er kosten op korte termijn kunnen worden bespaard is de kans op een advies groot. 

Bedrijven willen graag kostenconcreet over verduurzaming praten. De andere kenmerken zijn niet in te 
delen. Wel speelt onze voorselectie van bedrijven een rol. Zo hebben we voornamelijk bedrijven in het 

stedelijk gebied geadviseerd. 

 

Redenen MKB voor deelname of weigeren mobiliteitsadvies 

Kosten zijn een drijfveer voor deelname. Redenen om te weigeren is dat het advies ‘gratis’ is. Als het 

gratis is wat is dan de waarde van het advies? Daarom hebben wij ervoor gekozen om het advies een 
waarde van €2995 te geven. Bovendien weigeren bedrijven ook als mobiliteit voor hen geen issue 

vormt. Het advies moet concreet en op maat zijn voor het MKB bedrijf. Verder maakt de lange lijst van 
aangewezen adviseurs het voor de MKB bedrijven lastig om te kiezen wie een geschikte adviseur zou 
zijn. 

Tot slot geldt dat termen als mobiliteitsmangement en slim werken slim reizen het MKB niets zeggen. 
Kosten en goed werkgeverschap motiveren wel. 

 

Relatie kenmerken en effecten 

Hierin is een grote variatie. Een reden kan zijn dat er geen alternatieven beschikbaar zijn (bijvoorbeeld 

de slechte bereikbaarheid met openbaar vervoer. 

 

Verschillen door nieuwe voorwaarden subsidie grote voucher 

Ja, maar wat precies een probeertraject is, is slecht gedefinieerd. Agentschap NL lijkt dit tot maximaal 
1 maand te willen beperken terwijl het voor de ondernemer juist interessant is voor een langere termijn 

bijvoorbeeld 1 jaar. De nieuwe voorwaarden en de probeerproducten bevinden zich dus nog in een 
aftastfase waarin we nog op zoek zijn naar interessante toegestane probeerproducten. 

 

Maatregelen en kosten 

Relatie type MKB bedrijven, maatregelen en kosten 

We gebruiken 10 gedefinieerde maatregelen. Per onderneming kijken we wat goed past. Dit zal sterk 

uiteenlopen en is afhankelijk van bijvoorbeeld de aanwezigheid van een leasewagenpark en 

beschikbaarheid van openbaar vervoer. Bovendien vragen we de ondernemer vooraf, naast wat hij al 

doet op het gebied van mobiliteit, waarin hij is geïnteresseerd. Hiermee proberen we enkel de 
maatregelen op te nemen die hij ook interessant vindt. Tevens moet de grote voucher aansluiten op 
de kleine voucher, waardoor deze afstemming ook belangrijk is. Bedrijven hebben allemaal een 

voorkeur voor snel te realiseren oplossingen. Het is twijfelachtig wat er zal gebeuren met voorgestelde 
maatregelen voor de lange termijn. 

 

Type bedrijf waar het relatief moeilijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Bedrijven waar het lastig is om kostenbesparing te realiseren. Bovendien moeten maatregelen niet 

geblokkeerd worden door zaken die vast liggen in het beleid (bijv. in de arbeidsvoorwaarden) dat niet 
of moeilijk te wijzigen is. Wanneer zaken vastliggen in het beleid wordt het ingewikkeld doordat de 
voorgestelde wijzigingen moeten worden goedgekeurd door bijvoorbeeld de ondernemingsraad. 

 

Type bedrijf waar het relatief gemakkelijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Bij meer commerciële bedrijven bijvoorbeeld in de ICT. Ook parkeerproblematiek in een vaak stedelijk 

gebied maakt het gemakkelijk om kosteneffectieve maatregelen te vinden. Daarnaast helpt het als 
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bedrijven nog nooit naar kosten rond mobiliteit hebben gekeken. Het blijft dan wel lastig om de 

werknemers ook daadwerkelijk in een bepaalde richting te sturen. 

 

Schatten kosten van maatregelen 

Het reisgedrag en de kosten hiervan worden in kaart gebracht. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken 
welke auto’s er zijn en de vergoedingen voor zakelijke reizen. Aan de hand daarvan worden potentiële 
kostenbesparingen doorgerekend. 

 

Effecten vouchers (periode van de komende 3 jaar) 

Ervaring met implementatietraject 

Hier is ervaring mee. Bij 70% van de bedrijven zijn snel resultaten. Bij 30% duurt dit langer voordat zij 

daadwerkelijk stappen zetten. Het blijft echter lastig dat het MKB-bedrijf vooraf een bepaalde perceptie 

heeft van een alternatief, zonder dat dit is geprobeerd. Hetzelfde geldt voor het gewoontegedrag van 

de werknemers en de attitude van werknemers. Zo lang zij niets anders proberen is de drempel om te 
veranderen zeer groot. Een voorbeeld is het reizen met de trein voor een zakelijke afspraak. 

In het implementatietraject bieden wij onder meer flexibele leasecontracten waarbij leasekosten 

minder gebaseerd zijn op een vast bedrag en sterker afhangen van gemaakte kilometers. Ook bieden 
wij de NS businesskaart aan.  

 

Verwachte verschillen in effecten naar kenmerken bedrijven 

Vrijwel alle bedrijven hebben na ongeveer 1 jaar al maatregelen geïmplementeerd. Dit is verder niet in 
te delen naar type bedrijf en geldt zowel voor zakelijke dienstverleners als bouwondernemingen. 

 

Invloed advies op beleid bedrijf en schatting type genomen maatregelen  

Er worden veranderingen gemaakt in de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast richten bedrijven zich op 

gedragsverandering van werknemers door het geven van meer uitleg, belonen van goed gedrag 
(bijvoorbeeld een competitie zuinig rijden belonen met cadeau) en de interne communicatie. 

Het voordeel van kleinere bedrijven is dat wanneer een financieel directeur aan tafel zit, het traject 

snel kan worden doorlopen omdat vaak niet bij andere delen van de organisatie goedkeuring 
gevraagd hoeft te worden. 

 

Invloed maatregelen op werknemers 

Werknemers zullen hun gedrag veranderen. Zij raken bijvoorbeeld gemotiveerd door van het nieuwe 
rijden een onderlinge sport (competitie) te maken waarbij een beloning kan worden verdiend. Het 

nieuwe rijden is immers goed te monitoren. Vooral de beloning motiveert de werknemers. 

 

Invloed reisgedrag werknemers op wegennet 

Ik verwacht minder reizen en anders reizen. Bijvoorbeeld door 1 tot 2 dagen thuis te werken of een 
dag per week slim te reizen met de trein of op een ander tijdstip. 

 

Algemeen oordeel voucherprogramma 

Meerwaarde van de voucher 

Zeker! Zonder de voucher was het MKB nauwelijks in beweging gekomen. Wanneer bedrijven het 
volledige bedrag €2995 zouden moeten betalen zonder een garantie dat dit wordt terugverdiend 

vervalt de interesse voor een advies.  

▪ 

Naam adviseur Ronald van Lankveld 

Functie  Eigenaar Fleet & Mobility Consultancy 

Bedrijf   Fleet and Mobility Consultancy 

Datum    10 mei 2012 
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Ronald van Lankveld is zelfstandige en heeft de mobiliteitsadviezen alleen uitgebracht. Hij heeft wel 

iemand ingehuurd voor het bellen van MKB bedrijven en het maken van afspraken met 
geïnteresseerde MKB-bedrijven. 

 

Kenmerken adviseur en bedrijf 

Achtergrond en expertise van adviseur en bedrijf 

Ik heb logistiek en vervoerskunde gestudeerd en ben voornamelijk werkzaam geweest in de 

autolease. Voordat het voucherprogramma begon heb ik vooral grotere organisaties geadviseerd. 

 

Periode actief als mobiliteitsadviseur 

Ik ben voornamelijk in 2011 actief geweest de acquisitie en adviezen. In 2010 en was ik minder actief 

en hetzelfde geldt nu in 2012. Ik heb inmiddels de indruk dat alle bedrijven in deze regio al eens zijn 

benaderd en verdere acquisitie daarom weinig zal opleveren. 

 

Aantal MKB bedrijven gesproken 

Ongeveer 40 tot 45. 

 

Aantal mobiliteitsadviezen uitgebracht 

Ongeveer 35 tot 40. 

 

Aantal implementatietrajecten begeleid/ lopen 

2. 

 

Inspanningen en baten adviseur 

Methode acquisitie 

Ik heb samengewerkt met iemand die voor mij de afspraken heeft geregeld met geïnteresseerde MKB 
bedrijven. Het betreft iemand die thuis is in de materie van het MKB en mobiliteit. Daarnaast heb ik na 
een aantal gesprekken die niets opleverden, een gespreksscenario opgezet. Deze heb ik ingezet bij 

mijn gesprekken op locatie bij de MKB bedrijven. Vaak had ik contact met de HR manager van een 
bedrijf.  

Overigens kost het wel wat moeite om echt in contact te komen met het bedrijf. Het vergt vaak 5 keer 
bellen tot de juiste persoon is bereikt.  

 

Slaagkans bij benaderen kleine voucher. Slaagkans van kleine naar grote voucher 

Ongeveer de helft van de bedrijven heeft zich laten overtuigen na het telefoongesprek. Als ik 

vervolgens bij het bedrijf op bezoek ga heb ik een slaagkans van ongeveer 90%. 

 

Tijd voor acquisitie. Verschil naar kenmerken (zie conceptueel model) 

Ik zou geen onderscheid kunnen maken naar verschillende kenmerken. De belangrijkste zaken bij het 
al dan niet laten overtuigen tot een mobiliteitsadvies zijn: de agenda van de contactpersoon en de 

urgentie (bijv. een latent probleem met bereikbaarheid of behoefte aan duurzaamheid). 

 

Advies en evt. extra werk/omzet. Zo ja, bij welk type bedrijven 

In twee gevallen heeft het mobiliteitsadvies geleid tot een grote voucher. Daarnaast verwacht ik voor 
de toekomst nog extra vraag. De mobiliteitsadviezen hebben mij namelijk een aantal interessante 
contacten opgeleverd. 

 

Kenmerken benaderde bedrijven aan de hand van conceptueel model 

Mening tav conceptueel model. Nadruk en/of missende of overbodige elementen 

De houding van het bedrijf is inderdaad belangrijk. Als duurzaamheid, kosten of 

werknemertevredenheid belangrijk zijn voor een bedrijf, kan het advies helpen een of meerdere van 
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deze zaken te verbeteren. Daarnaast heb ik ook wel eens meegemaakt dat een beperking van het 

aantal parkeerplaatsen een drijfveer vormt om met het advies andere oplossingen te vinden. 

 

Relatie kenmerken en kans op mobiliteitsadvies 

Veel bedrijven willen wel deelnemen. Mobiliteit is echter vaak een latente behoefte, waar een bedrijf 
nooit eerder over heeft nagedacht. Ook als er geen problemen worden ervaren laten bedrijven zich 
graag informeren. Ze moeten er dan wel tijd voor maken. Het programma zet mobiliteit op de kaart 

zodat er een proces in gang wordt gezet. Als een van de volgende 4 zaken een issue is of als er veel 
belang aan wordt gehecht bij het bedrijf is de kans op een mobiliteitsadvies groter: kosten, 

bereikbaarheid, duurzaamheid en werknemertevredenheid. Ik denk echter dat het al dan niet 
deelnemen voornamelijk zit in de overtuigingskracht van de adviseur en of de adviseur de taal van het 

MKB spreekt. Zo denk ik bijvoorbeeld dat een ingenieursbureau deze taal minder goed spreekt. Als 
adviseur heb ik het overtuigen van bedrijven als leerproces ervaren: mobiliteit moet concreet worden 

voor de contactpersoon. 

 

Redenen MKB voor deelname of weigeren mobiliteitsadvies 

Er is grote interesse als er al iets speelt op het gebied van mobiliteit, bijvoorbeeld een lopend 

probleem. Daarnaast kan ook de algemene interesse van een bedrijf spelen. In een groot deel van de 
gevallen zijn kosten een belangrijke drijfveer om deel te nemen. 

Een reden voor weigeren is dat mobiliteit geen prioriteit heeft. Bijvoorbeeld wanneer de HR manager 

contactpersoon is, kan het zijn dat deze niet wil meewerken omdat hij er weinig werk aan wil hebben. 
Verder worden bepaalde zaken als een probleem van werknemers beschouwd en niet van de 

werkgever. Een voorbeeld hiervan is lange reistijden. 

 

Relatie kenmerken en effecten 

Dit hangt sterk af van de dynamiek van het bedrijf (de in- en uitstroom). Dynamische bedrijven 

accepteren namelijk eerder verandering. Hetzelfde geldt voor jonge werknemers. Daarnaast moeten 
er wel alternatieven voor de auto beschikbaar zijn om verandering te kunnen bereiken.  

 

Verschillen door nieuwe voorwaarden subsidie grote voucher 

Ik heb hier nog geen ervaring mee maar verwacht dat het makkelijker zal worden om door te gaan 
naar de grote voucher. Daarnaast verwacht ik meer effecten. Het huidige gedrag van werknemers is 

immers vaak gewoontegedrag. Dit kan pas worden doorbroken wanneer een positieve ervaring is met 
een andere vorm van reizen.  

 

Maatregelen en kosten 

Relatie type MKB bedrijven, maatregelen en kosten 

Ik heb zelf voornamelijk bedrijven in de regio Den Bosch benaderd en geadviseerd. In de rapporten is 

bijna niet geadviseerd om meer met openbaar vervoer te gaan reizen. De reistijden voor openbaar 
vervoer zijn namelijk vaak 2 tot soms wel 4 keer zo hoog als de auto. Bovendien zijn er nauwelijks 
fileproblemen in deze regio. Ik adviseer wel vaak om fietsen te stimuleren bijvoorbeeld door 

fietsvergoedingen op korte afstanden te geven en autokosten niet te vergoeden voor korte afstanden. 
Daarnaast adviseer ik om de autoregeling te vergroenen, meer te sturen op gebruik of de leaseauto in 

combinatie met verstrekking van een OV abonnement of het aantal reizen te verminderen door middel 
van flexibel werken. 

 

Type bedrijf waar het relatief moeilijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Als bedrijven geen regeling hebben voor het vergoeden van mobiliteit en een klein budget hebben 
voor mobiliteit is het lastig om goede maatregelen te vinden. Er is dan immers minder speelruimte en 

de instrumenten om veranderingen teweeg te brengen zijn beperkter. Er zijn dan enkel nog fiscale 

mogelijkheden om te benutten.  
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Type bedrijf waar het relatief gemakkelijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Andersom geldt dat wanneer bedrijven hoge budgetten voor mobiliteit hebben er veel speelruimte is 
om positief gedrag te belonen en het personeel te binden. 

 

Schatten kosten van maatregelen 

Ik heb soms te totale mobiliteitskosten van een bedrijf doorgerekend inclusief geschatte CO2 uitstoot. 
Een deel van deze kosten ligt vaak bij de werknemer in de vorm van tijd en kosten. Dit wordt hiermee 

ook inzichtelijk gemaakt. 

 

Effecten vouchers (periode van de komende 3 jaar) 

Ervaring met implementatietraject 

Ik heb eenmaal een nieuwe mobiliteitsregeling voor een bedrijf opgezet. Hierbij zijn onder meer fiscale 

regelingen inzichtelijk gemaakt evenals suggesties voor de inkoop van auto’s en OV abonnementen. 

Ten tweede heb ik een pool auto regeling voorgesteld, waardoor werknemers met de fiets naar het 
werk kunnen reizen en toch een auto beschikbaar hebben voor zakelijke ritten. 

 

Verwachte verschillen in effecten naar kenmerken bedrijven 

Bedrijven komen vaak pas in actie als er een probleem is. Op het moment dat die urgentie er niet is 
zijn er andere prioriteiten. 

 

Invloed advies op beleid bedrijf en schatting type genomen maatregelen  

Ik verwacht dat er wel maatregelen worden genomen zoals veranderingen in arbeidsvoorwaarden. 
Deze worden sterk beïnvloed door fiscale regels. Zo zouden de mobiliteitsbudgetten eigenlijk ook 

ondersteund moeten worden door fiscale regels terwijl dat nog niet gebeurt. Daarnaast zullen 

werkgevers hun werknemers informeren en prikkelen op het gebied van mobiliteit. Als het gaat om 

maatregelen op het gebied van Het Nieuwe Werken zoals videoconferencing en werken op afstand 
merk ik een cultuurprobleem bij het MKB. Het MKB is relatief traditioneel ingesteld en wil werknemers 
het liefst fysiek aanwezig hebben op vaste tijden. 

 

Invloed maatregelen op werknemers 

Ik denk dat dit beperkt is. Zelfs wanneer er wijzigingen volgen in de vergoedingensfeer verwacht ik 

geen veranderingen van werknemers. 

 

Invloed reisgedrag werknemers op wegennet 

Zoals aangegeven zullen werknemers erg weinig in hun gedrag veranderen waardoor ook nauwelijks 

effect meetbaar wordt op het wegennet. 

 

Algemeen oordeel voucherprogramma 

Ik verwacht wel bewustwording bij werkgevers. Het is positief dat door het programma een advies kan 
worden gegeven dat is toegespitst op het bedrijf. Daarnaast hangt het oordeel sterk af van het 
perspectief: als adviseur vind ik het leuk dat het werk oplevert maar als belastingbetaler vind ik dat er 

te veel geld naar deze regeling gaat. 

▪ 

Naam adviseur Tobias van den Briel 

Functie  Senior adviseur 

Bedrijf   Decisio 

Datum    15 mei 2012 

 

Kenmerken adviseur en bedrijf 

Achtergrond en expertise van adviseur en bedrijf 

Ik heb bestuurskunde gestudeerd met als afstudeerrichting infrastructuur. Decisio is een economisch 
adviesbureau dat veel maatschappelijke kosten-batenanalyses doet, o.a. bij infrastructurele projecten. 
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Mobiliteitsmanagement is door mij opnieuw geïntroduceerd bij Decisio. Recent werden grote bedrijven 

in Amsterdam (onze vestigingsplaats) daartoe namelijk verplicht met als onderliggende reden het 
verbeteren van de luchtkwaliteit. 

 

Periode actief als mobiliteitsadviseur 

Het eerste half jaar dat het programma liep, van half 2010 tot eind 2010, hebben we alleen enkele 
analyses gedaan via VNM. De campagne over Het Nieuwe Werken heeft ervoor gezorgd dat er enige 

beweging ontstond. Ook heb ik destijds VNM ondersteund met het ontwikkelen van de vragenlijst voor 
de MKB bedrijven. Vanaf maart 2011 tot heden zijn we echt actief bezig met de mobiliteitsscans. 

 

Aantal MKB bedrijven gesproken 

Ongeveer 332 waar we zelf zijn langsgegaan en ongeveer 245 telefonisch. 

 

Aantal mobiliteitsadviezen uitgebracht 

Er zijn ongeveer 150 adviezen uitgebracht. Daarvan zijn er ongeveer 104 waarbij we zijn langsgegaan 
en 46 die we telefonisch hebben benaderd. Van de laatste groep is een deel van de bedrijven (107) 

nog niet definitief geweigerd of meegedaan omdat de voucher in aanvraag is of omdat ze er nog over 
na willen denken. 

 

Aantal implementatietrajecten begeleid/ lopen 

6. Maar hier kunnen er op korte termijn nog een aantal bij komen. 

 

Inspanningen en baten adviseur 

Methode acquisitie 

Decisio werft normaalgesproken opdrachten vanuit het netwerk. Het bellen van niet eerder gesproken 
bedrijven was nieuw voor ons. Allereerst hebben we daarom geprobeerd via koepelorganisaties en 

nieuwsbrieven bedrijven te werven voor een mobiliteitsscan. Dit leverde niets op. Vervolgens hebben 
we begin 2011 een belbureau ingeschakeld. Daarvoor zijn in het begin veel kosten gemaakt. In eerste 

instantie zijn we bij het allereerste contactmoment al langsgegaan bij het MKB bedrijf. Dit gaf een 
hoge respons maar kostte ook veel tijd. Het belbureau is gestart met bellen in de regio Amsterdam. Dit 
is steeds verder uitgebreid naar de rest van de provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland en 

provincie Utrecht.. Nu werken we met een telefonische afspraak waarbij we een presentatie via 
internet geven.  

 

Slaagkans bij benaderen kleine voucher. Slaagkans van kleine naar grote voucher 

Tot op heden wilden ongeveer 160 van de 577 bedrijven de kleine voucher (1 op 4). De stap van de 

kleine naar de grote voucher is door 1/40
e
 van de bedrijven gemaakt. 

 

Tijd voor acquisitie. Verschil naar kenmerken (zie conceptueel model) 

Bij de acquisitie houden we er sterk rekening mee welk onderwerp bij een bedrijf speelt. Bijvoorbeeld 

een bedrijf in een landelijk gebied zullen we niet benaderen met argumenten over hoge reistijden door 
congestie. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld naar het type bedrijf, waarbij we bij productiebedrijven 
ingaan op fitheid van de werknemers. Er is daardoor geen verschil in benodigde tijd te verklaren door 

kenmerken. De benodigde tijd hangt af van de contactpersoon en of het onderwerp bij het bedrijf 
speelt.  

 

Advies en evt. extra werk/omzet. Zo ja, bij welk type bedrijven 

Een enkele keer is het budget van de tweede voucher opgehoogd. Verder hebben we nog geen 

nieuwe opdrachten van deze bedrijven gekregen. Ik verwacht dit nog wel. We gaan de bedrijven 
namelijk zelf ook nog nabellen om te vragen of ze maatregelen hebben geïmplementeerd en of ze nog 
ergens hulp bij willen. 
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Kenmerken benaderde bedrijven aan de hand van conceptueel model 

Mening tav conceptueel model. Nadruk en/of missende of overbodige elementen 

Ik vind het model helder. Ik denk dat beschikbare tijd voor deelname evenals prioriteiten van het 
bedrijf meespelen. Daarnaast is de houding van het bedrijf van belang, bijvoorbeeld het in willen 

zetten op goed werkgeverschap. Bij veranderingen zoals verhuizing kan Het Nieuwe Werken worden 
ingezet. Daarnaast geldt de actuele situatie van een bedrijf als een belangrijke reden om wel of niet 

deel te nemen. Als een bedrijf dat in eerste instantie niet wilde deelnemen voor de tweede keer wordt 
gebeld na 3 maanden kan het ineens wel positief reageren. Dit weegt zwaar. Ik denk dat dit ook 
afhangt van de ‘seizoenen’ van een bedrijf, dus de maanden waarin het druk is met bepaalde 

werkzaamheden. Wat ik nog wel mis is de invloed van regelgeving vanuit de overheid. Bijvoorbeeld de 
voorstellen zoals in het lenteakkoord over het belasten van reiskostenvergoeding. Ik denk dat dit 

specifieke voorbeeld positieve effecten kan hebben voor het gedrag van werknemers. 

 

Relatie kenmerken en kans op mobiliteitsadvies 

Dit hangt vooral af van de manier waarop bedrijven worden aangesproken. Zo had ik een 

productiebedrijf waar gezondheid van de werknemers speelde. Hier kan worden ingezet op verzuim in 
relatie tot fietsen. Een bedrijf in de zakelijke dienstverlening kan worden aangesproken op het 

verlichten van declaratielasten. Ook de geografische ligging speelt mee. Zo spelen in meer landelijke 
gebieden geen problemen met bereikbaarheid. Tot slot gaat het er om wat een bedrijf wil. Wil het iets 

met duurzaamheid, dan zetten we erop in wat het advies daarvoor kan betekenen. Wil het bedrijf iets 
met kosten dan leggen we de nadruk op kostenbesparingen. 

 

Redenen MKB voor deelname of weigeren mobiliteitsadvies 

De meest genoemde reden voor deelname is duurzaamheid, maar onder voorwaarde dat het niets 
kost. Bedrijven kunnen het rapport dan bijvoorbeeld gebruiken bij aanbestedingen. Ongeveer net zo 

vaak wordt kostenbesparing genoemd als argument voor deelname.  

Redenen om te weigeren zijn dat het geen prioriteit heeft en de dagelijkse werkzaamheden voorgaan. 
Bovendien is er nooit een mobiliteitsmanager werkzaam bij de bedrijven die zich specifiek richt op dit 

onderwerp. Vaak is de contactpersoon een P&O-er die niet altijd tijd wil of kan vrijmaken. Een 
wagenparkbeheerder als contactpersoon is vaak conservatief ingesteld die niet aan het 

leasewagenpark wil komen. 

 

Relatie kenmerken en effecten 

Ik vind het lastig om hiervan een indeling te maken. Ik heb wel ervaren dat kleinere bedrijven, van 

ongeveer 50 werknemers, vaak erg enthousiast zijn en openstaan voor het advies en de maatregelen. 

 

Verschillen door nieuwe voorwaarden subsidie grote voucher 

Dit is nog niet merkbaar. In het eerste telefoongesprek noemen we ons aanbod aan ‘2
e
 voucher-

pakketten’ niet meer omdat dit niet positief uitpakte. Nu noemen we het in het gesprek na de eerste 
analyse. Het geeft wel de mogelijkheid voor een meer gebiedsgerichte aanpak, bijvoorbeeld een 

pendelservice tussen station en bedrijventerrein.  

Verder denk ik dat deze verandering vooral in het belang is van adviseurs die zelf een bepaald 
product aanbieden. 

 

Maatregelen en kosten 

Relatie type MKB bedrijven (werknemers en omgeving), maatregelen en kosten 

Bij productiebedrijven richten we ons vaak op de fiets en fitheid van werknemers. Wat betreft de 
geografische omgeving spelen we in op parkeerproblemen en vermijden van files door gebruik van 
openbaar vervoer of Het Nieuwe Werken. Het openbaar vervoer wordt vaak alleen in de stad 

geadviseerd, met name in het westen van het land. Buiten de stad zullen we het openbaar vervoer 

niet zo snel adviseren (althans niet alleen, vaak richten we ons dan op combinatie ov en fiets). Bij 

bedrijven met leaseauto’s adviseren we vaak het gebruik van een mobiliteitsbudget. Bij zakelijke 
dienstverleners adviseren we vaak het gebruik van mobiliteitskaarten waardoor administratieve 
handelingen uit handen worden genomen. 
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Type bedrijf waar het relatief moeilijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Dit is niet in te delen naar kenmerken omdat er altijd wel maatregelen passend zijn.  

 

Type bedrijf waar het relatief gemakkelijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Invoering van het zogenaamde ‘slim leasen’ is zeer kosteneffectief. Dit kan bij bedrijven die van 

oudsher alleen leaseauto’s hadden en hun werknemers nu een mobiliteitsbudget geven waarmee zij 
kunnen kiezen tussen de leaseauto en het openbaar vervoer. Werknemers kiezen dan vaak voor de 

leaseauto. Wanneer een budget wordt gegeven waarmee de werknemer bijvoorbeeld kan besparen 
door minder met de leaseauto te reizen of een schonere auto te kiezen kan een bedrijf al snel €2200 

per deelnemer besparen. Bij detacheringbureaus is hiervan sprake. Hun werknemers zitten namelijk 
voor een korte periode op een bepaalde plek. De ene plek is het beste bereikbaar met de auto terwijl 
zij een paar maanden later wellicht op een plek werken waar OV veel geschikter is (bijv. in het 

centrum van een grote stad).  

Het stimuleren van fietsen kan in alle gevallen en zorgt er bijvoorbeeld voor dat er minder 
parkeerruimte nodig is (en ruimte is vaak schaars) en werknemers minder verzuimen. 

 

Schatten kosten van maatregelen 

Hier is niet heel sterk op ingezet. Uit eigen onderzoek weten we dat het slim leasen ongeveer €2200 

per werknemer per jaar oplevert. Daarnaast gebruiken we bedragen uit andere onderzoeken over 
fietsen, parkeren en verzuim. Ook rekenen we soms door wat het ‘NS supplement van een NS 

jaarkaart naar een OV jaarkaart kost ten opzichte van alternatieven zoals fiets stallen op het station en 
de OV fiets. 

 

Effecten vouchers (periode van de komende 3 jaar) 

Ervaring met implementatietraject 

We hebben eenmaal het mobiliteitsbeleid totaal vernieuwd, eenmaal het slim leasen opgezet en vier 
maal de introductie van Het Nieuwe Werken begeleid. 

 

Verwachte verschillen in effecten naar kenmerken bedrijven, werknemers en omgeving 

Dit is te verklaren door de contactpersoon en niet zozeer door andere kenmerken. Wanneer de 

contactpersoon actief is of bepaalde maatregelen ziet zitten dan zal er het meeste veranderen. 
Bovendien moet er dan wel een campagne worden gevoerd zodat werknemers binnen het bedrijf het 
ook te weten komen. 

 

Invloed advies op beleid bedrijf en schatting type genomen maatregelen  

Vaak werken eenvoudige maatregelen het beste: kleine maatregelen die toch duurzaam zijn. 

Bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van fietsen. Wat de implementatie van maatregelen 

belemmert is een grotere (moeder)organisatie waar toestemming moet worden gevraagd of de 
ondernemingsraad die het niet ziet zitten. Echter, een belactie moet nog uitwijzen wat bedrijven 

precies hebben gedaan. 

 

Invloed maatregelen op werknemers 

Hiervoor is een campagne nodig in combinatie met maatregelen. Het moet in een pakket verenigd zijn 
om echt verandering teweeg te brengen.  

 

Invloed reisgedrag werknemers op wegennet 

Dit hangt sterk af van hoe de werkgever de maatregelen implementeert. Hiervoor is enthousiasme 
nodig en er moet duidelijk gecommuniceerd worden, niet alleen via een personeelshandboek. Ik 

verwacht op het wegennet een zeer kleine verandering. Als er al iets verandert op het wegennet is dat 

pas op langere termijn. Het besluitvormingsproces gaat niet alleen bij de overheid vrij traag, ook 

binnen bedrijven. 
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Algemeen oordeel voucherprogramma 

De voucher is op de korte termijn succesvol voor bewustwording bij de werkgever. Daarnaast geeft 
het de werkgever een beeld in hoe hij kan sturen met mobiliteitsmanagement. In eerste instantie denkt 

het bedrijf mobiliteitsbeleid op orde te hebben, maar als we verder praten en het advies er ligt zien ze 
vaak toch nog verbetermogelijkheden.  

Het vergt overigens meer tijd voorat de bewustwording is doorgedrongen tot het hele bedrijf. Dit moet 

bijvoorbeeld via het management team bij de werknemers terecht komen. 

Tot slot denk ik dat de voorgestelde maatregel uit het lenteakkoord om de onbelaste 
reiskostenvergoeding te laten vervallen meer zal uithalen dan het programma MKB 

mobiliteitsvouchers. 

▪ 

Naam adviseur Ruud Maas 

Functie  Marketing and communications manager 

Bedrijf   TC&O 

Datum    16 mei 2012 

 

TC&O heeft drie mobiliteitsadviseurs aangemeld bij Agentschap NL. Ruud Maas is als enige actief en 

wordt hierbij ondersteund op het gebied van data invoering door andere werknemers. 

 

Kenmerken adviseur en bedrijf 

Achtergrond en expertise van adviseur en bedrijf 

Van huis uit houd ik mij bezig met marketing en communicatie. Omdat we bij TC&O dachten dat de 
MKB mobiliteitsvouchers meer een marketingvraagstuk zou worden, heb ik mij hiervoor ingezet. 

Omdat de kleine voucher niet heel diep ingaat op mobiliteit beschik ik over voldoende kennis. 
Bovendien verwachtten wij weinig aanvragen van grote vouchers en dat bleek te kloppen. 

Overigens zijn de Klanten van TC&O buiten de regeling vooral grotere werkgevers. 

 

Periode actief als mobiliteitsadviseur 

Van februari 2011 tot heden. 

 

Aantal MKB bedrijven gesproken 

We hebben ongeveer 50-75 brieven per week verstuurd naar bedrijven (ongeveer 300 in totaal). 
Daarbij hebben we ons gericht op bedrijven in Limburg. Een van de redenen hiervoor is dat daar 

minder concurrerende mobiliteitsadviseurs actief zijn.  

 

Aantal mobiliteitsadviezen uitgebracht 

34. 

 

Aantal implementatietrajecten begeleid/ lopen 

Nog geen implementatietrajecten afgerond. Een traject loopt momenteel. 

 

Inspanningen en baten adviseur 

Methode acquisitie 

In het begin heeft BRAMM een lijst van Brabantse MKB werkgevers verdeeld over een aantal 

adviseurs. De werkgevers zijn per brief benaderd. De brief die hiervoor is gebruikt vond ik echter niet 
goed. Dit werd bevestigd doordat het geen deelnemende bedrijven heeft opgeleverd. Daarnaast 

hebben we via de Kamer van Koophandel een lijst met bedrijven geselecteerd. Deze bedrijven 

hebben we benaderd met een brief en een folder. Het betreft ongeveer 50 tot 75 bedrijven per week. 
Alle bedrijven zijn vervolgens nagebeld. Hierbij zijn afspraken gemaakt met bedrijven die interesse 

hadden en daarnaast is op verzoek aan sommige bedrijven meer informatie verstrekt. Onze werving 
van bedrijven was dan ook vooral gericht op ‘volume maken’. Overigens benadrukken wij bij de 

bedrijven altijd dat het mobiliteitsadvies maximaal drie kwartier van hun tijd vergt. 
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Daarnaast zijn via het privé netwerk bedrijven gevraagd deel te nemen. 

 

Slaagkans bij benaderen kleine voucher. Slaagkans van kleine naar grote voucher 

Ongeveer 1% (34 bedrijven van de 63 per week maal ongeveer 50 werkweken). Er zijn nog geen 

implementatietrajecten afgerond. 

 

Tijd voor acquisitie. Verschil naar kenmerken (zie conceptueel model) 

We hebben ervoor gekozen om alle bedrijven na te bellen. Wanneer het voucherprogramma langer 

zou lopen dan zouden we meer tijd steken in bepaalde bedrijven in plaats van ze allemaal na te 
bellen.  

 

Advies en evt. extra werk/omzet. Zo ja, bij welk type bedrijven 

Dit hebben we nog niet meegemaakt. Ik verwacht nog wel vraag naar de grote voucher (begeleiding 
van het implementatietraject). Verder verwacht ik nog advies te kunnen geven op het gebied van OV 

abonnementen en uitbesteding van de administratie daarvan. 

 

Kenmerken benaderde bedrijven aan de hand van conceptueel model 

Mening tav conceptueel model. Nadruk en/of missende of overbodige elementen 

Ik kan mij in alle elementen van het model wel vinden. Ik denk dat beschikbare tijd voor deelname en 
de houding/prioriteiten van het bedrijf belangrijk zijn. Zo kun je bijvoorbeeld vaak al aan de website 

van bedrijven zien of zij bezig zijn met milieu door middel van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Wat betreft prioriteiten spelen marge en milieu sterker dan de factor mens. De laatste 

ben ik nog niet tegengekomen. Bij problemen spelen parkeren en bereikbaarheid voor onze 
benaderde bedrijven niet sterk omdat deze bedrijven in Limburg zijn gevestigd. Daarnaast geldt voor 

de Limburgse bedrijven dat er relatief weinig in de zakelijke dienstverlening zitten. De ligging van 

nabijgelegen bedrijven speelt mede doordat bedrijven het goede voorbeeld willen geven aan anderen. 
Het profiel bevat inkomen en functie wat inderdaad invloed kan hebben op de afweging tussen fiets en 

auto evenals de mogelijkheid tot thuiswerken. Een extra verband is dat wanneer ‘mens’ geen prioriteit 
is voor het bedrijf, de werknemers verder ook niet van belang zijn in het schema. 

 

Relatie kenmerken en kans op mobiliteitsadvies 

Een grotere kans bestaat bij bedrijven waar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo) speelt. 
Voor bedrijven kan dit namelijk extra punten opleveren bij aanbestedingen van de overheid. 

Daarnaast kan dit positieve media aandacht opleveren. Bedrijven waar dit niet speelt hebben een 
kleinere kans om deel te willen nemen. 

 

Redenen MKB voor deelname of weigeren mobiliteitsadvies 

De meeste bedrijven doen mee onder het motto “Baat het niet dan schaadt het niet”. Verder waren er 
een aantal bedrijven met mobiliteitsproblemen, met interesse voor mvo, die werknemers wilde 

koppelen voor carpoolen en vanuit ons sociale netwerk die hebben deelgenomen als vriendendienst. 

Redenen voor weigeren zijn dat ze het niet van toepassing vinden voor hun bedrijf, geen 
parkeerproblemen ervaren, geen openbaar vervoer als alternatief beschikbaar hebben, of dat ze niet 

goed hebben geluisterd naar ons verhaal waarin we uitleggen wat het advies voor voordelen biedt. 

 

Relatie kenmerken en effecten 

Grotere effecten worden gehaald als het bedrijf redenen heeft om te besparen. Bijvoorbeeld door de 
kilometergrens waaronder geen vergoeding wordt verstrekt te verhogen tot 10 kilometer. Daarnaast 
zijn de effecten groter bij een advies met makkelijk te implementeren zaken. Voorbeelden hiervan zijn 

het gebruik van bepaalde labels in de leaseregeling of het toevoeging van een routebeschrijving per 

auto en OV op de eigen website. Tot slot geldt voor bedrijven waarvoor het belang niet groot genoeg 

is, dat zij geen energie willen steken in het implementeren van maatregelen. 
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Verschillen door nieuwe voorwaarden subsidie grote voucher 

Ik verwacht geen verschil in de kans op aanvragen van de kleine voucher. Wij proberen de 
hoeveelheid informatie voor bedrijven namelijk zo veel mogelijk te beperken. Ik verwacht wel verschil 

voor de stap naar de grote voucher. Zo kan de tweede voucher bijvoorbeeld worden ingezet voor een 
carpoolmatchingssysteem.  

 

Maatregelen en kosten 

Relatie type MKB bedrijven, maatregelen en kosten 

Dit is lastig in te delen. Ik denk dat het meer afhangt van het bedrijf en wat daar al speelt. Voor een 
deel zal de sector daarin wel een rol hebben. Bijvoorbeeld bedrijven die zich bezighouden met bouw 

en reparaties zullen altijd afhankelijk zijn van eigen vervoer (auto’s, busjes, etc.). 

 

Type bedrijf waar het relatief moeilijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Dit lukt bij alle bedrijven wel. Een uitzondering is wanneer bedrijven al goede regelingen hebben. En 
ook de werkkostenregeling zorgde er voor enkele bedrijven voor dat het fietsplan niet als 
besparingsadvies kon worden geadviseerd. 

 

Type bedrijf waar het relatief gemakkelijk is om kosteneffectieve maatregelen te vinden 

Dat is niet aan te geven. Vooraf aan de hand van kenmerken is dit niet te voorspellen. Zo verwachtte 

ik dat het gemakkelijk zou zijn bij een ICT bedrijf, maar dit bleek bij dat bedrijf niet te kloppen. 

 

Schatten kosten van maatregelen 

Zeer uitgewerkte, exacte kosten drukken we niet uit voor een bedrijf. We laten wel simpele formules 

zien waarmee ze zelf kostenbesparingen kunnen schatten. Voorbeelden zijn een fietsplan, fietsgrens 

voor zakelijke kilometers, het laten vervallen van reiskostenvergoeding voor werknemers tot 10 

kilometer van het bedrijf, kosten van parkeerplaatsen, brandstof en diverse andere zaken. Reden 
hiervoor is dat wij denken dat werkgevers niet zitten te wachten op ingewikkelde kostenberekeningen. 

 

Effecten vouchers (periode van de komende 3 jaar) 

Ervaring met implementatietraject 

Nee, dit loopt nog. 

 

Verwachte verschillen in effecten naar kenmerken bedrijven, werknemers en omgeving 

Dit is lastig aan te geven. Voor elk bedrijf zijn er wel verbeteringen mogelijk. Als we achteraf de 
resultaten van de scan bespreken blijken er altijd punten te zijn waar de werkgever nog niet aan had 

gedacht. Hiervan is geen indeling naar bepaalde kenmerken te maken. 

Daarnaast wordt eerder geïmplementeerd wanneer het advies een oplossing vormt voor een bestaand 
probleem of wanneer maatregelen mogelijk zijn waarvoor weinig aanpassingen van de werkgever 

nodig zijn. 

 

Invloed advies op beleid bedrijf en schatting type genomen maatregelen  

Bedrijven zullen maatregelen treffen waar ze zelf iets aan hebben. Bijvoorbeeld het geven van 
aanwijzingen op de website aan bezoekers over route en parkeren komt vaak voor. 

 

Invloed maatregelen op werknemers 

De maatregelen richten zich meer op bezoekers dan de werknemer. 

 

Invloed reisgedrag werknemers op wegennet 

Een enkeling zal minder gaan reizen of een andere vervoerwijze nemen. Ik verwacht meer spreiding in 
de tijd wanneer adviezen voor flexibel werken zijn gegeven. 
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Algemeen oordeel voucherprogramma 

Ik denk dat de voucher meerwaarde heeft. Het mobiliteitsadvies kan interessant zijn voor bedrijven. 
Het is echter voor adviseurs lastig om bedrijven te werven. Dit vergt een investering voor acquisitie en 

marketing. Verder proberen adviseurs meestal zo veel mogelijk scans te doen. In de praktijk betekent 
dit dat niet enkel de doelgroep wordt bereikt, al komen alle geadviseerde bedrijven zo wel zaken tegen 
die ze anders niet te weten waren gekomen. De mobiliteitsscan is dan weliswaar een goed product 

maar het is lastig om overbodige bedrijven weg te nemen.  

Op bedrijfsniveau bekeken zijn er zonder het advies maar weinig bedrijven die zich op dergelijke 
verbeteringen in mobiliteit richten. De mobiliteitsadviezen onderscheiden zich dan ook van andere 

regelingen doordat ze ingaan op de situatie binnen het bedrijf. 

▪ 
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Begrippenlijst  
Agentschap NL Overheidsorganisatie die zich bezighoudt met uitvoering van 

overheidsbeleid rond de thema’s duurzaamheid, innovatie en 
internationaal. Agentschap NL houdt zich bezig met informeren en 
adviseren, financieren, netwerken en uitvoeren van wet- en 
regelgeving (Agentschap NL, geen datum). 

Automobiliteit Het aantal afgelegde kilometers met de auto. 

CO2 prestatieladder “De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven die 
deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust 
handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van 
projecten”. Dit instrument is oorspronkelijk ontwikkeld voor de sector 
bouw en infra maar wordt inmiddels in meer sectoren gebruikt. Er 
zijn 5 niveaus op de ladder te behalen. Op het eerste niveau geldt 
dat het bedrijf onder meer inzicht heeft in de eigen CO2 uitstoot en 
inzicht heeft in verbetering hiervan. Het behalen van een niveau kan 
door inzet door initiatief, praktische resultaten en innovatie en niet 
door concrete voorschriften om een bepaalde uitstoot te behalen. 
Met certificering van de gerealiseerde trede kan vervolgens voordeel 
worden geboekt bij gunning. Een mobiliteitsadvies waarin inzicht in 
CO2 uitstoot door mobiliteit wordt gegeven kan helpen bij 
certificering. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 
Ondernemen (2011). 

Cold calls Telefoongesprekken naar MKB-bedrijven via een lijst van 
telefoonnummers. 

Convenantregio’s Regio’s waar convenanten zijn gesloten waarin bedrijfsleven en 
overheden afspraken maken over een aanpak en maatregelen om 
invulling te geven aan de doelstelling om het aantal auto’s in de spits 
met 5 procent terug te dringen. (Schipholt et al., 2009). 

Conceptueel 3D model Hiermee wordt gedoeld op het model met de drie dimensies: 
effecten (autokilometers tijdens de spits en CO2 uitstoot), 
implementatiekosten voor het MKB en acquisitiekosten voor de 
mobiliteitsadviseurs. Zie p. 37 in §5.1. 
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Conceptueel model Hiermee wordt gedoeld op het model waar kenmerken van de 
bedrijfssituatie (bedrijf, werknemers en omgeving) geschatisch 
worden weergegeven. Deze kenmerken worden verondersteld van 
invloed te zijn op deelname van MKB-bedrijven, geadviseerde 
maatregelen aan MKB-bedrijven en acties van de bedrijven naar 
aanleiding van het ontvangen mobiliteitadvies. Zie p. 38 in §5.1. 

Profiel:

-sector / -type werk

-aantal werknemers

-arbeidsvoorwaarden 

mobiliteit

Houding

-prioriteiten volgens 

mobiliteitsscan 

(mens, marge, milieu)

Actuele veranderingen

-verhuizing

-uitbreiding

-cao wijziging

Actuele problemen

-parkeren

-bereikbaarheid

-financieel

Beschikbare tijd voor 

deelname

Legenda 

Profiel:

-leeftijd  -geslacht

-inkomen -functie

-herkomst

Flexibiliteit van het 

werk

(in plaats en tijd)

Reistijden
Parkeer-

voorzieningen
Stedelijkheidsgraad

Ligging klanten, 

leveranciers en 

nabijgelegen bedrijven

Mobiliteitsadviseur

Programma MKB 

mobiliteitsvouchers

Geografische 

omgeving

(micro en macro)

Werknemers

Bedrijf

Aspecten van 

bedrijfssituatie

Kenmerk van

Causale relatie

Verloop MKB 

voucherprogramma 

+ vervolg

 

E-fiets Zie e-bike 

E-bike Elektrische fiets 

Exitreden De door MKB-bedrijven opgegeven reden om geen mobiliteitsadvies 
te willen afnemen. Deze term is gebruikt binnen de database van 
Achmea. 

Grote voucher De hulp van een mobiliteitsadviseur bij een implementatietraject van 
mobiliteitsmanagementmaatregelen voor een MKB-bedrijf dat voor 
2/3 en max. €4500 wordt gesubsidieerd en een mogelijk vervolg 
vormt van de kleine voucher. NB: zonder voorafgaande deelname 
aan de kleine voucher kan geen grote voucher worden 
aangevraagd. 

Het Nieuwe Werken (HNW) ‘Tijd- en plaats onafhankelijk werken waarbij leidinggevenden sturen 
op resultaat en niet op werkwijze en aanwezigheid’. Werknemers 
geven daarmee hun eigen invulling aan het werk. Voorbeelden zijn 
het werken in de trein, in een internetcafé of thuis op flexibele tijden. 
Een van de voordelen zou zijn dat een beter balans tussen werk en 
privé ontstaat waardoor een hogere tevredenheid over de baan 
ontstaat. 

Implementatietraject Traject voor het MKB-bedrijf waarbij maatregelen op het gebied van 
mobiliteitsmanagement worden geïmplementeerd met hulp van de 
mobiliteitsadviseur. Dit traject wordt voor 2/3 met maximaal €4500 
gesubsidieerd met de zogenaamde grote voucher. 

Kleine voucher Een mobiliteitsadvies voor een MKB-bedrijf waar een 
mobiliteitsadviseur het huidige profiel van het bedrijf en werknemers 
analyseert om vervolgens een selectie van maatregelen te 
adviseren samen met de geschatte kosten en (monetaire) voordelen 
hiervan. 

Koude acquisitie Acquisitie door het benaderen van bedrijven die de 
mobiliteitadviseur niet kennen, veelal op basis van een bellijst van 
samengesteld via de Kamer van Koophandel. Dit is het 
tegenovergestelde van warme acquisitie. 

MKB voucherprogramma Zie programma mobiliteitsvouchers. 
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Mobiliteitsadvies Het product van de kleine voucher in het programma 
mobiliteitsvouchers waarin een mobiliteitsadviseur voor een MKB-
bedrijf het huidige profiel van bedrijf en werknemers analyseert om 
vervolgens een selectie van maatregelen te adviseren samen met 
de geschatte kosten en (monetaire) voordelen hiervan. 

Mobiliteitsadviseur Door de minister van I&M aangewezen persoon van een bedrijf die 
in het programma mobiliteitsvouchers advies (mobiliteitsadvies) of 
hulp (implementatietraject) geeft aan werkgevers met 25-250 
werknemers. 

Mobiliteitsmakelaar Persoon gekoppeld aan een convenantregio die de schakel vormt 
tussen werkgevers en overheidspartijen. 

Mobiliteitsmanagement Het organiseren van slim reizen met als doel de huidige middelen 
beter te benutten en via de gebruiker bereikbaarheid en leefbaarheid 
te verbeteren.  

Mobiliteitsscan Zie mobiliteitsadvies 

Modal shift Verandering van vervoerwijze. 

Modal split Relatieve verdeling van vervoerwijzen. Bijvoorbeeld in alle ritten van 
werknemers naar hun bedrijf. 

Platform Slim Werken Slim Reizen Platform met 50 grote bedrijven (de B50), de regio's, rijksoverheid 
en werknemersorganisaties, met de concrete doelstelling: Reductie 
van autokilometers in de spits in de convenantregio’s met 5% en 
een overeenkomstige reductie van emissies. (Taskforce 
Mobiliteitsmanagement, 2010b). Dit platform is de opvolger van de 
Taskforce Mobiliteitsmanagement. 

Programma mobiliteitsvouchers Subsidieprogramma van Agentschap NL waarin grote en kleine 
vouchers bestaan waarin MKB-bedrijven (deels) gesubsidieerd 
respectievelijk een mobiliteitsadvies en hulp bij implementatietraject 
kunnen krijgen van een mobiliteitsadviseur. 

Publiekstrekkers Locatie of voorziening die bezoekers of klanten trekt (attractiepark, 
strand, bedrijf, evenement, winkelcentrum, ziekenhuis). 
(Kennisplatform Verkeer en Vervoer, 2006). 

SRSW Slim Reizen Slim Werken. Zie Platform Slim Werken Slim Reizen 

Subsidieprogramma 
mobiliteitsvouchers 

Zie programma mobiliteitsvouchers. 

TaskForce MobiliteitsManagement 
(TFMM) 

Samenwerkingsverband bedoeld om concrete niet vrijblijvende 
resultaten te boeken om de bereikbaarheid en leefbaarheid 
structureel te verbeteren. 

TFMM TaskForce MobiliteitsManagement. 

Warme acquisitie Werving van bedrijven die de adviseur al kent bijvoorbeeld uit zijn 
klantenbestand. Dit is het tegenovergestelde van koude acquisitie. 

 

 

 



   

 


