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Bereikbaarheid is
van ons allemaal
Bereikbaarheid is van ons allemaal. Niet alleen van de beleidmakers in Den Haag
en het enthousiaste team van Groot Schiphol Bereikbaar, maar van alle mensen
die werken en reizen in de Schipholregio. En dat maakt de opgave aan de ene
kant moeilijk, en aan de andere kant makkelijk omdat iedereen kan bijdragen aan
de oplossing. Maar hoe veranderen we met z’n allen gedrag waarvan iedereen
stiekem had gehoopt dat we het, na corona, niet meer zouden zien? Ondanks het
hybride werken, staan we toch weer in de file.

Een toekomst
zonder files / pagina 4

Ook ik vind het fijn op kantoor mensen te zien, en benut mijn dag dan ook graag
optimaal voor overleg met collega’s en externen. Allemaal tijdens kantoortijden,
van 9 tot 17 uur. Dus ja, ook ik reis dan toch weer in de spits. Ook na corona blijft
dit een uitdaging. Hoe kan ik als medewerker verleid worden om niet in de file
aan te sluiten?
In dit nummer van Groot Schiphol Bereikbaar lees je als werkgever over ideeën
om gedrag te veranderen. Over middelen als alternatief voor de auto en over
meten van CO2-uitstoot. Allemaal belangrijk om uiteindelijk je medewerkers te
bereiken, want daar zit de sleutel tot succes. Alternatieven bieden én flexibel
combineren. Vandaar het thema van dit magazine: Spreiden en Mijden.

“Ook kies ik vaker
voor het OV.
Dat helpt, want
alle kleine
beetjes helpen.”

Zo helpen we
werkgevers met
slim samenwerken

Met Groot Schiphol Bereikbaar leveren we een grote inspanning om duurzame
mobiliteit in de regio te stimuleren. Om de CO2-uitstoot te beperken en het
gebied bereikbaar te houden. Stappen worden gemaakt en zijn belangrijk om te
laten zien. Ik heb intussen mijn agenda aangepast en reis niet meer dan twee
momenten in de week in de spits. Ook kies ik vaker voor het OV. Dat helpt, want
alle kleine beetjes helpen.
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Dit zijn de gebieden
waar Groot Schiphol
Bereikbaar actief is.

Oplage: 350
Deze uitgave is met grote zorg
samengesteld door Groot Schiphol
Bereikbaar. Aan de inhoud kunnen
geen rechten worden ontleend.
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Een toekomst
zonder files
Groot Schiphol Bereikbaar wil samen met
werkgevers het Groot Schiphol-gebied bereikbaar
én leefbaar houden. Door forenzen te verleiden
om reistijden te spreiden, door op andere
momenten naar het werk te gaan. Of om reizen
te vermijden, door meer thuis te werken.
Zo voorkomen we dagelijkse files. Ook werken
we samen aan een beter klimaat. En helpen we
bedrijven om hun CO2-doelstellingen te halen.

Een half uur is al genoeg
Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
vroeg in haar brief van 7 juli 2021 aan de Tweede
Kamer opnieuw aandacht voor het fileprobleem.
Toch zijn ondanks de lockdowns de files alweer
langer geworden en staat de hyperspits weer voor
de deur. Terwijl er maar relatief weinig voor nodig is
om files te voorkomen. Uit onderzoek op de campus
Nijmegen Heijendaal in 2018 blijkt dat reistijden een
half uur spreiden al genoeg kan zijn om extreme
verkeersopstoppingen te voorkomen. De tijd die je
nodig hebt om thuis een kop koffie te drinken, terwijl
je de mail doorneemt. Het is belangrijk dat werkgevers
in het Groot Schiphol-gebied oplossingen als deze
ondersteunen, door flexibeler te zijn met werktijden en
thuiswerken beter mogelijk te maken.

Bijdragen aan probleem of oplossing
De Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 gaat in
verschillende scenario’s uit van een lichte stijging van
woon-werkkilometers per trein, fiets en te voet en een
stabilisering of zelfs een kleine krimp van het aantal
autokilometers tot 2050. Het Groot Schiphol-gebied
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bereikbaar houden is dus geen onmogelijke opgave,
zo lang iedereen beseft dat je met je keuze in werk- en
reisgedrag bijdraagt aan het probleem óf de oplossing.

Goede bereikbaarheid heb je zelf in
de hand
Werkgevers hebben er alle belang bij om de
hyperspits te voorkomen. Ze krijgen daarbij hulp, in de
vorm van bijvoorbeeld infrastructurele oplossingen,
fiscale regelgeving, afspraken met koepelorganisaties
en campagnes vanuit de overheid. Maar ook gerichte
ondersteuning door de mobiliteitsexperts van Groot
Schiphol Bereikbaar. Alternatieven en oplossingen
voor een betere bereikbaarheid zijn binnen handbereik.
De uitdaging is om als werkgever de regie te nemen,
door het toekomstbestendig maken van het eigen
mobiliteitsbeleid.

Zo houden we Nederland
(samen) bereikbaar
Overheid, werkgevers en werknemers hebben samen
de verantwoordelijkheid om de bereikbaarheid in
Nederland te verbeteren. Dit zijn enkele initiatieven die
de overheid neemt.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt
op verschillende manieren aan bereikbaarheid door:
–	Infrastructuur te vernieuwen en verbeteren voor een
betere bereikbaarheid.
–	Communicatie en voorlichting te verzorgen via
campagnes zoals Zo Werkt Het, Anders Reizen en
Groot Schiphol Bereikbaar.
–	Werkgevers plaatselijk praktische ondersteuning
te geven via een organisatie als Groot Schiphol
Bereikbaar.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
werkt een agenda uit voor de toekomst van hybride
werken.
Het ministerie van Financiën verkent de fiscale
mogelijkheden voor thuiswerkvergoedingen
en andere subsidiemogelijkheden, zoals de
Milieu-investeringsaftrek voor milieuvriendelijke
bedrijfsmiddelen.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ondersteunt afspraken met onderwijsinstellingen en
vervoerders om piekdrukte te voorkomen.

De uitdaging is
om als werkgever
de regie te nemen
over het eigen
mobiliteitsbeleid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties (de grootste werkgever) stimuleert
hybride werken en spreidt werktijden over de dag.
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Royal Schiphol Group
eigenaar van o.a.
Amsterdam Airport
Schiphol

Mobility Network Schiphol

SADC
gebiedsontwikkelaar
business parks Schipholregio

Gemeente
Haarlemmermeer
gemeente met 150.000
inwoners en 65.000
werknemers op Schipholterrein

Voor bedrijven die voor dezelfde uitdagingen staan
De Vervoerregio
Amsterdam
werkt voor 14 gemeenten in de
regio aan betere infrastructuur

Het programma Groot Schiphol Bereikbaar is een
initiatief van verschillende organisaties:

Provincie
Noord-Holland
o.a. betrokken bij bestuurlijke
regie Schiphol en
ontwikkeling Schipholgebied

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
o.a. toezichthouder en
regisseur Schiphol gebied

Mobility Network Schiphol brengt bedrijven
samen die voor dezelfde uitdagingen staan:
medewerkers stimuleren om slimmer en
duurzamer te reizen. Dat doen we door van elkaar
te leren, inspiratie op te doen en samen aan de
slag te gaan.
Waardevol netwerk

Wij werken samen met partners aan een bereikbaar en
leefbaar Schipholgebied. Bij wie kun je terecht voor wat?

Bij Groot Schiphol Bereikbaar werken mobiliteitsadviseurs, gedragsexperts en communicatiedeskundigen. Ze denken graag mee over
de mobiliteitsaanpak van werkgevers uit de Schiphol-regio. Dat doen ze door lokale samenwerkingen op te zetten en werkgevers actief
in contact te brengen met diverse marktpartijen. Mail naar info@grootschipholbereikbaar.nl voor meer informatie.

goinGDutch werkt samen met
bedrijven uit het Schipholgebied
aan een betere bereikbaarheid, door
in te zetten op fietstechnologie en
infrastructuur. De fietsforens staat
centraal. Door de slimme inzet van
technologie nemen ze drempels
om te fietsen weg. Zo is de fiets een
volwaardig alternatief voor de auto.
Kijk op goingdutch.bike voor meer
informatie.
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Breikers helpt werkgevers in de
Metropoolregio Amsterdam bij hun
transitie naar slimme & duurzame
mobiliteit. Je kunt bij hen terecht voor
resultaatgericht en kosteloos advies
over jouw mobiliteitsaanpak. Ze zijn
er voor iedereen die zich binnen een
organisatie bezighoudt met zakelijke
mobiliteit, zoals directie, HR-managers
en facilitair managers. Kijk op
wijzijnbreikers.nl voor meer informatie.

Is jouw bedrijf gevestigd op een
bedrijventerrein in de regio? Je kunt ook
terecht bij de parkmanager voor hulp bij
mobiliteitsoplossingen:
Business Park Amsterdam Osdorp,
neem contact op met Dorita Megens via
doritamegens@parkmanagement.nl
Schiphol Trade Park, neem contact op met
Marisol Elisabeth via
m.elisabeth@sadc.nl
De President, neem contact op met
Rob ten Bok via
robtenbok@parkmanagement.nl
RichPort (te Schiphol-Rijk), neem contact op
met Tiffany Graf via
info@richport.nl
De Hoek, neem contact op met
Tiffany Graf via info@abpdehoek.nl

Mobility Network Schiphol organiseert lunch sessies,
creatieve bijeenkomsten en een jaarlijkse safari langs
voorbeeldprojecten in het land. Zo bouwen we samen aan
een waardevol netwerk waarbij kennisdeling centraal staat.
En krijg je als bedrijf begeleiding van experts voor een
toekomstbestendig mobiliteitsbeleid.

Doe mee en profiteer
– Blijf op de hoogte van actualiteiten, regelgeving en trends
– Leer van experts en lessen uit voorbeeldprojecten
– Vind inspiratie bij andere gebiedsaanpakken
–	Ga samen aan de slag met de opgaven waar we allemaal
voor staan
Alle bedrijven uit de Groot Schiphol-regio zijn onderdeel van
het netwerk. Deelname aan de activiteiten is vrijblijvend.
Scan de QR-code of ga naar bit.ly/Mobility-NetworkSchiphol en meld je aan voor onze verzendlijst. Dan ontvang
je uitnodigingen voor volgende activiteiten direct in je
mailbox.

Scan &
meld je aan
Ga naar bit.ly/Mobility-NetworkSchiphol of scan de QR-code
en meld je aan voor onze
verzendlijst. Dan ontvang je de
uitnodigingen voor volgende
activiteiten direct in je mailbox.

Mobility Network Schiphol is een netwerk van bedrijven in
regio Groot Schiphol en onderdeel van Groot Schiphol Bereikbaar. Opvolger van het Mobility Panel. Op basis van gesprekken
met huidige panelleden heeft het panel een nieuwe insteek
gekregen.
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“Verandering
vraagt inspanning.
We zijn
gewoontedieren.”
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De psychologie van
anders reizen en werken
Tanja van Kooten gedragsdeskundige

Iedere ochtend stap je in dezelfde auto. Rijd je
dezelfde route, naar dezelfde parkeerplek en sta je
in dezelfde file. Hoe doorbreek je zo’n vastgeroeste
gewoonte? Gedragsdeskundige Tanja van Kooten van
Groot Schiphol Bereikbaar studeerde af in persuasieve
communicatie en volgde een specialisatieopleiding
aan de Behavior Change Academy.

Gedrag veranderen is ook werk
“We zijn gewoontedieren,” vertelt Tanja van Kooten,
gedragsdeskundige van Groot Schiphol Bereikbaar.
Ze ondersteunt organisaties in het Groot Schipholgebied die medewerkers willen stimuleren om andere
manieren van werken en reizen te proberen. “Mensen
laten niet graag bekend gedrag los. Zelfs wanneer je
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dagelijks last hebt van een gewoonte of weet dat het
niet goed voor je is, houd je eraan vast.”

Zoek een positieve benadering
“Je hebt de grootste kans op succes om gedrag te
veranderen, wanneer je mensen op weg helpt.
Denk aan goede en duidelijke informatie over andere
manieren van werken en reizen. Of een maatregel die
medewerkers financieel stimuleert om met de fiets
naar kantoor te komen. Zo vergroot je de kennis van
mensen, of hun motivatie. Een negatieve benadering
kan zelfs verzet oproepen.”

Maak het onderdeel van beleid
“Verandering van reis- en werkgedrag vraagt ook om

cultuurverandering. Je moet met elkaar aan dezelfde
doelen werken. Als iedereen ’s ochtends op dezelfde
tijd op kantoor wordt verwacht, kun je moeilijk mensen
motiveren een ander moment te kiezen om naar kantoor
te komen. Het kan dan zelfs een averechts effect hebben,
omdat je als werkgever tegenstrijdige signalen afgeeft.”

Groot Schiphol Bereikbaar werkt met
een model dat gebaseerd is op het
Behaviour Change Wheel van de Britse
gezondheidspsycholoog Susan Michie.
Dit model gaat ervanuit dat je capaciteit,
gelegenheid en motivatie nodig hebt om
gedrag te veranderen. Dat zijn knoppen
waar je als het ware aan kunt draaien.
Capaciteit is de mate waarin je zelf
fysiek of psychologisch in staat bent
om het gedrag uit te voeren. Denk bij
fysiek aan kracht, uithoudingsvermogen
of vaardigheid (voor een fietsplan is
het handig als mensen kunnen fietsen).
Psychologische capaciteit heeft met
kennis en mentale vaardigheden te
maken.
Gelegenheid is de optelsom van fysieke
en sociale factoren die gedrag mogelijk
moeten maken. Voor een fietsplan is
het bijvoorbeeld een goed idee om
een fietsenstalling te hebben. En een
bedrijfscultuur die positief tegen fietsen
aankijkt.
Motivatie zorgt er tenslotte voor dat
je het gedrag ook echt gaat vertonen.
Omdat je er een goed gevoel bij hebt of
omdat je ervan overtuigd bent dat je goed
bezig bent. Een financiële prikkel kan
bijvoorbeeld tijdelijk voor een bewuste
motivatie zorgen.

Grijp de grote veranderingen aan
“De beste manier om gedrag van mensen te veranderen,
is om gebruik te maken van grote veranderingen. Denk
aan een verhuizing van je bedrijf of een nieuwe baan. Dan
wordt het gewoontegedrag doorbroken en moet je bewust
nadenken over je nieuwe gedrag. Zo bouw je een nieuwe
gewoonte op waar - als alles goed gaat - mensen aan
vasthouden. We zijn en blijven tenslotte gewoontedieren.”

Tanja van Kooten
gedragsdeskundige
info@grootschipholbereikbaar.nl
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Verhuizing wordt
verandermoment voor
Studio Anneloes
Studio Anneloes heeft de verhuizing naar haar nieuwe
pand op SADC Business Park Amsterdam Osdorp
gebruikt om medewerkers kennis te laten maken met
de fiets als vervoermiddel voor woon-werk verkeer.
Zij maken daarvoor gebruik van de e-bike probeerpool
van Groot Schiphol Bereikbaar en de Schiphol Area
Development Company. Medewerkers kunnen
van mei tot september kosteloos en vrijblijvend
een e-bike testen. Met deze e-bike probeeractie
wil Studio Anneloes haar medewerkers in de
gelegenheid stellen kritisch na te denken over woonwerk vervoerskeuzes. Naast deze actie biedt Studio
Anneloes haar medewerkers de mogelijkheid fiscaal
vriendelijk een fiets aan te schaffen.

“Verhuizing is
perfect moment
om kennis te
maken met nieuwe
gewoontes”

Perfect moment voor nieuwe gewoontes
Volgens Tanja van Kooten, gedragsdeskundige van Groot Schiphol
Bereikbaar, maakt Studio Anneloes goed gebruik van het moment
van de verhuizing. “Als je mensen wilt uitnodigen om anders te
denken over werken en reizen kun je daar het beste een grote
verandering voor gebruiken. Onderzoek toont aan dat samen op
een nieuwe plek beginnen een uitstekende aanleiding kan zijn
om oude gewoontes los te laten en kennis te maken met nieuwe,
meer duurzame gewoontes.”
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Verwacht wordt:
Vanaf 1 januari 2023
CO2 boekhouding
bijhouden

Meer weten
over C02 uitstoot
terugdringen?

Heb je meer dan 100 werknemers in dienst, dan moet je
naar verwachting vanaf begin 2023 de zakelijke kilometers
en woon-werkverkeer rapporteren. Op die manier kun je
verantwoording afleggen over de CO2 die alle medewerkers bij
elkaar onderweg uitstoten. Dat staat in het Ontwerpbesluit
CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit, dat
voortkomt uit het Klimaatakkoord van 2019.
Bijna de helft van de CO2-uitstoot
Forenzen zijn bij elkaar goed voor 45% van de CO2-uitstoot in Nederland. Zakelijk
verkeer maakt daarvan 14% uit, terwijl het woon-werkverkeer goed is voor 86%.
Om die uitstoot terug te brengen, moet je als werkgever aan kunnen geven wat
het doel van de ritten is geweest, over welke afstanden het gaat en hoe men
heeft gereisd, bijvoorbeeld met de auto, fiets of lopend. Dit betekent meer werk
voor de organisatie, alhoewel de rapportage je ook kan helpen om een beter
inzicht te krijgen.

Toezicht en handhaving
De overheid gaat jaarlijks controleren of je als organisatie wel op tijd je
rapportage samenstelt. En of de rapportage aan de kwaliteitsnormen voldoet.
Bij twijfel wordt de administratie opgevraagd. Je kunt ook uiteindelijk een
dwangsom opgelegd krijgen als de administratie niet op orde is. Het is dus zaak
om op tijd te beginnen, zodat je vanaf begin 2023 klaar bent om dit bij te houden.

Nu
40 uur gratis
mobiliteitsadvies
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Hands-on ondersteuning
De mobiliteitsexperts van Groot Schiphol Bereikbaar geven vooral praktische
ondersteuning. Ze laten zien wat de mogelijkheden per vervoertype zijn.
En helpen om beleid te ontwikkelen waarmee je je duurzaamheidambities waar
kunt maken. Je ziet meteen de resultaten van minder reizen, anders reizen of
schoner reizen. Of door een duurzame reiskostvergoeding in te voeren.

Neem contact op met:

Dit artikel is gepubliceerd op 1 september 2022. Houd het nieuws hierover in de
gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Ruud de Groot mobiliteitsexpert
ruud.de.groot@grootschipholbereikbaar.nl
voor kosteloos advies vanuit Breikers

12 – Mobiliteitsmagazine – 2022

2022 – Mobiliteitsmagazine – 13

Zo helpen we
werkgevers met slim
samenwerken
Ruud de Groot mobiliteitsexpert

Mobiliteit is meestal iets dat je erbij
krijgt in je portefeuille. Als directeur,
HR- of facility manager. Vanuit die rol
moet je in je eentje een heel nieuw
vakgebied verkennen, oplossingen
buiten de deur zoeken en intern soms
flinke weerstanden overwinnen. Vooral
wanneer je voor afwegingen staat die
mensen persoonlijk raken. Ruud de Groot
weet hoe pittig deze uitdaging kan zijn.
Je raakt mensen persoonlijk
“Als je voor je organisatie werkt aan anders werken
en reizen, raak je mensen persoonlijk. Gaat het
over iemands auto, bewegingsvrijheid, status.
En dan kom het heel dichtbij. Soms moet je ook
beslissingen nemen die mensen je niet direct in
dank af zullen nemen. Omdat ze misschien pijn
doen. Het hoort er allemaal bij.”

Samenhang in de regio
“Als experts in mobiliteit loodsen we je door die
veranderingen heen. We hebben tenslotte al de
nodige organisaties begeleid naar andere manieren
van werken en reizen. Zo kunnen we je snel laten
zien hoe je invloed uit kunt oefenen op omgeving,
beleid, voorzieningen en medewerkers. En we
weten ook welke ontwikkelingen en initiatieven er
nog meer spelen in de regio.”

Netwerk aan marktpartijen
“We geloven in de kracht van samenwerken.
Want samen bereiken we meer en er zijn al
veel partijen met slimme oplossingen. Daarom
brengen we werkgevers actief in contact met
diverse marktpartijen. Bijvoorbeeld, als uit onze
mobiliteitsscan blijkt dat er in een organisatie veel
potentie is voor de deelauto, dan koppelen we een
werkgever aan een marktpartij die ze verder helpt
bij de implementatie.”
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Vraag
nu een gratis
adviesgesprek
aan!

Samen verandering maken
“Veel kersverse mobiliteitsmanagers geven aan dat
ze het meeste leren van lotgenoten: directeuren,
HR- of facility managers uit de buurt die ook
mobiliteit in hun portefeuille hebben gekregen.
We organiseren daar regelmatig bijeenkomsten
voor. Uit dat soort gesprekken komen vaak ook
interessante samenwerkingsverbanden, zoals een
gezamenlijke shuttledienst. Typisch een oplossing
die je moeilijk in je eentje van de grond krijgt.
Zo bouwen we aan een netwerk van actieve en
betrokken werkgevers die samen verandering
willen maken.”

Hier helpt de
mobiliteitsexpert je mee
Keuzes maken
Snel een overzicht van alle mogelijkheden
Proces versnellen
Werken op basis van best practices uit de regio

Ruud de Groot
mobiliteitsexpert
ruud.de.groot@grootschipholbereikbaar.nl

“Je hoeft het niet
allemaal alleen
te doen.”

Return on investment
De overheid betaalt mee aan de kosten
Contacten leggen
Profiteer van een stevig lokaal netwerk

Scan & bekijk

grootschipholbereikbaar.nl/
inspiratie/

Voor meer over samen
werken aan mobiliteit.
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Groot-Schiphol is een regio
vol mogelijkheden aan
alternatieve vervoerswijzen.
Scan & bekijk

grootschipholbereikbaar.nl/
omgeving/

Voor de interactieve
omgevingskaart
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Spreiden en
mijden:
een goed idee
volgens de
forens zelf?
Hoe ervaren forenzen het reizen in de spits eigenlijk
zelf? En wanneer zijn ze bereid om buiten de spits
te reizen? Voor werkgevers is het belangrijk om te
luisteren naar hun werknemers: de forenzen.
Zo weet je waar de behoefte zit en wat er leeft.
Daarom voerden gedragsdeskundigen van Groot
Schiphol Bereikbaar een aantal gesprekken met
forenzen uit Schiphol-Centrum. We delen de
meest opvallende inzichten uit een reeks diepteinterviews met OV-reizigers en autorijders.
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Spitsreizen is gewoontegedrag
“Ik houd niet van gedoe,” benoemt één van de respondenten als
reden om met de auto te reizen. Een mooie samenvatting van wat
veel respondenten aangaven: gemak is een belangrijke motivator
om te bepalen wanneer en hoe iemand reist. Maar ‘gemak’ zit
hem hier niet alleen in comfortabel reizen. Het gaat ook om
weten hoe je dag eruitziet, een vaste routine. “Om 7 uur gaat de
wekker, om half 8 ontbijt ik, om 8 uur zit ik in de bus en om tien
voor half 9 in de trein.” In de spits reizen is een onderdeel van het
gewoontegedrag.

“Routine is fijn,
daarom mijd ik
de spits niet”
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Drijfveren voor spits mijden
Respondenten geven verschillende redenen aan waarom ze
buiten de spits reizen. “Spitsmijden scheelt mij een hoop
irritaties.” Ook het milieu speelt een rol: “Minder uitstoot is
beter voor het klimaat.” Andere autorijders zien vooral de
economische voordelen: “Minder lang in de auto zitten is
zuiniger. De auto slijt minder, bovendien betaal je minder
benzinekosten.”
Ook OV-reizigers geven aan het liefst de drukte te mijden.
“Ik lees graag mijn mail in de trein. Tijdens de spitsdrukte
kan ik niet werken, buiten de spits wel.” Overigens
geldt dit niet voor alle respondenten. “Zo lang het mij
geen geld kost, heb ik geen reden om buiten de spits te
reizen.” Dit geldt specifiek voor respondenten die 1e klas
vergoed krijgen. “Ik kan in de 1e klas rustig mijn werkdag
voorbereiden of afronden, ook tijdens de spits.”

“Spitsmijden
scheelt mij een
hoop irritaties”
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Gebrek aan capaciteit,
gelegenheid of motivatie
Om als werkgever in te spelen op gedrag, is
het belangrijk om te kijken naar de capaciteit,
gelegenheid en motivatie van de werknemers.
Het lijkt forenzen niet aan de kennis en kunde
te ontbreken om buiten de spits te reizen.
Maar worden forenzen door hun fysieke en
sociale omgeving wel in staat gesteld?

Tijdverspilling
Ondanks dat die gewoonte, dat patroon in je dag, heel
fijn is, ervaren autorijders de spits toch als enorme
tijdsverspilling. “Dat doelloze wachten slaat nergens op.”
En met name de middagspits wordt ervaren als vervelend,
wanneer je echt ‘je eigen tijd’ weg ziet tikken. Geen
verrassend inzicht, maar wel een belangrijke waarneming.
Eén van de respondenten benoemde zelfs: “In de ideale
wereld hoef ik helemaal niet te reizen voor werk.”

Ook als we kijken naar de motivatie van forenzen is
er ruimte voor verbetering. Niet iedereen wil buiten
de spits reizen. Ook daarbij kan een werkgever
een belangrijke rol innemen. Door eerst in gesprek
te gaan met medewerkers en naar ze te luisteren,
leer je waar de belemmeringen zitten. Met die
kennis kun je gerichte interventies opzetten om de
motivatie te vergroten. Willen werknemers buiten
de spits reizen, maar zijn ze dan te laat voor hun
sportles? Onderzoek of ze met een sportabonnement
naast kantoor misschien wél buiten de spits willen
reizen.
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“In een ideale
wereld, hoef ik
helemaal niet
te reizen voor
werk”

Daar ligt een heikel punt volgens onze
gedragsexperts: niet iedere werkgever biedt haar
werknemers de mogelijkheid om op flexibele tijden
en plekken te werken. En ook al mag het wel, dan
is het bij sommige organisaties niet gebruikelijk.
De sociale omgeving stimuleert in dit geval het
mijden van de spits niet. Als werkgever heb je
een belangrijke rol in het stimuleren van een
bedrijfscultuur waarin spreiden en mijden écht
wordt geaccepteerd.

Motivatie

Gelegenheid
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Praktische oplossingen van
de mobiliteitsexpert

Scan & bekijk

grootschipholbereikbaar.nl/
inspiratie/
Bastiaan Bretveld
mobiliteitsexpert
bastiaan.bretveld@grootschipholbereikbaar.nl

Bastiaan Bretveld mobiliteitsexpert

Routekaart

Voor meer over de
postcodescan

Vier stappen naar anders
werken en reizen

Afkijken mag!
Kijk hoe anderen het doen.

13 haltes op weg naar slimmer werken & duurzamer reizen

Inspiratie

LIJN

1

Ontmoet andere werkgevers:
Mobility Network Schiphol

Inspirerende:
kennisvideo's, webinars
Nieuwsbrief
en magazines

Inspiratiewandeling

Arbeidsvoorwaarden check

Meteen een duidelijk beeld
van de mogelijkheden.

Scoor snel meetbare
resultaten met interventies.

De volgende stap naar
volwassen mobiliteitsbeleid.

De mobiliteitsexperts van Groot Schiphol Bereikbaar
geven werkgevers deskundig advies om woonwerk verkeer te verslimmen en te verduurzamen.
Hieronder enkele praktische oplossingen van onze
mobiliteitsexpert Bastiaan Bretveld.

We laten je zien
waar de grootste
kansen liggen.
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Direct overzicht van
mogelijkheden met
postcodescan
Waar je medewerkers wonen,
bepaalt welke oplossing het beste
bij je organisatie past. De eerste
praktische stap is dan ook om een
postcodescan te laten maken. Op basis
van de postcodes van werknemers
kunnen we snel (en AVG-proof)
advies geven over: CO2-besparing,
vitaliteitswinst voor medewerkers,
potentieel voor alternatief vervoer
of de kostenbesparing die je kunt
realiseren door thuiswerken. We laten
je zien waar de grootste kansen liggen.
Een perfect vertrekpunt voor een
duurzaam mobiliteitsbeleid.

Inzicht

Impact

Succes

LIJN

LIJN

LIJN

2

Postcodescan:
inzicht in woonwerkverkeer
E-bike
probeerpool

3

goinGDutch
support tools:
• Bike Assistent app
• E-deck oplaadpunt

Medewerkerspeiling

Deelfietsen
Deelauto’s

Met Breikers aan de slag met het
Mobiliteitsbeleid

4

Groot Schiphol Bereikbaar helpt werkgevers aan slimme
mobiliteitsoplossingen. Met praktische toepassingen,
duidelijke voorbeelden, handige tips en inspirerende
contacten. Voor je het weet ben je op weg naar een
duurzame manier van werken en reizen.
www.grootschipholbereikbaar.nl

De slimste last mile
oplossingen

Parkeerruimte besparen met
Ruud
de Groot
deelmobiliteit

Hoe help je medewerkers de laatste
meters af te leggen naar kantoor?
Mobiliteitsexperts kunnen je helpen
om verschillende oplossingen te
onderzoeken en uit te voeren. Waar
mogelijk samen met je buren op het
bedrijventerrein. Denk daarbij aan
een collectieve shuttleservice die een
paar keer per dag naar het station
pendelt. We verzorgen ook praktische
mobiliteitsoplossingen met slimme
deelfietsen, die je bijvoorbeeld met
een app of een bedrijfsbadge op slot
kunt zetten. Met ons netwerk aan
marktpartijen helpen we werkgevers
verder op weg.

Afhankelijk van de situatie kunnen
de werkelijke kosten per werknemer
per parkeerplaats oplopen tot
meerdere duizenden euro’s per jaar.
En dat terwijl blijkt dat 60% van de
medewerkers voor een zakelijk ritje
in de buurt liever de fiets neemt dan
de auto. Zeker wanneer je een e-bike
klaar hebt staan. Door een deelauto
toe te voegen, bied je je medewerkers
ook een oplossing als een afspraak
niet op fietsafstand is of bij slecht
weer.

Van station naar kantoor
met Shuttle Service

Transformeer
parkeerruimte:
Parkeren 2.0

Neem meteen contact op met onze
mobiliteitsmakelaars en stippel jouw
route naar succes uit. Mail naar
info@grootschipholbereikbaar.nl.

13 haltes naar slimmer
werken & duurzamer reizen

Bastiaan
Bretveld

Op zoek naar inspiratie, inzicht,
impact en succes als het gaat om
duurzame mobiliteit? Bekijk dan eens
de routekaart van Groot Schiphol
Bereikbaar. Een handig overzicht van
de verschillende manieren waarop je
als werkgever toe kunt werken naar
slimmer werken en duurzamer reizen.
We hebben een hele gereedschapskist
klaar staan om samen mee aan de
slag te gaan en de bereikbaarheid van
je onderneming te verbeteren.
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Vijf vragen aan…
Yos Hopman

We zijn natuurlijk niet alleen benieuwd
hoe de gemeente omgaat met mobiliteit.
Maar ook hoe jij zelf naar het werk reist.
Vertel…
Ik ben jarenlang met de auto naar mijn werk
gegaan. Voor corona probeerde ik minimaal één
keer in de week te fietsen, een afstand van 16 km
heen én terug. De andere dagen ging ik met de
auto.
Tijdens corona werkte ik natuurlijk volledig
thuis. Na de versoepelingen merkte ik dat ik het
moeilijker kon vasthouden. Omdat ik geen vast
kantoorritme meer had, zoals standaard elke
vrijdag naar kantoor fietsen, was ik toch sneller
geneigd om die ene kantoordag in de week in de
auto te stappen. Áls je dan een keer naar kantoor
gaat, dan is het wel zo verleidelijk om de auto te
pakken.”

Jullie zijn verhuisd van het Raadhuis
in Hoofddorp naar een nieuwe locatie.
Heeft dat nog invloed gehad op jouw
mobiliteitskeuzes?
“We zijn kortgeleden met een deel van de
organisatie verhuisd naar het kantorenpark
Beukenhorst. Op deze locatie zijn nog maar weinig
parkeerplaatsen. Dus nu ga ik of met de bus, of op
de fiets.”

Dat is mooi! Worden alle medewerkers
extra gestimuleerd om op de fiets of met
het OV te reizen? We zijn benieuwd hoe
jullie mobiliteitsplan eruitziet.
Yos Hopman is beleidsmedewerker HRM bij de
gemeente Haarlemmermeer. In haar rol houdt ze zich
bezig met het mobiliteitsbeleid binnen de gemeente.
Dan hebben we het over een organisatie waar zo’n 1200
medewerkers in dienst zijn. We zijn dus erg benieuwd
hoe Hopman haar medewerkers stimuleert om hun
woon-werkverkeer te duurzamen? Daarover stelden we
haar vijf vragen.
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“Toen we ons bedrijfsvervoerplan wilden
herijken, zijn we bij Groot Schiphol Bereikbaar
terechtgekomen. Via Breikers hebben we een
postcodescan gedaan, een goed startpunt om naar
onze mobiliteit te kijken.
Nu hadden we al heel wat jaren een tamelijk
groen bedrijfsvervoerplan. Toen zo’n 20 jaar
geleden betaald parkeren werd ingevoerd bij ons
kantoor, zijn we overgestapt naar een nieuwe
vergoedingsregeling. Werknemers krijgen alleen
vergoedingen voor het OV, de fiets en de
elektrische scooter. Alleen bij uitzondering kun
je vergoeding krijgen voor de auto. Ook hebben
we geen lease-auto’s. Breikers heeft een impuls
gegeven voor het gesprek dat we nu met de
vakbonden voeren. Met name over een vervoersplan waarin we het gebruik van de fiets en het
OV nog meer stimuleren.”

Heeft corona impact gehad op
beleidskeuzes die zijn gemaakt?
“Zeker. De coronapandemie heeft laten zien dat
thuiswerken een goede optie is. Ons beleid is nu
dat we activiteitgericht werken. Dat betekent
dat de activiteit de werkplek bepaalt. Wil je
samenwerken dan zoek je elkaar op, wil je in rust
doorwerken dan werk je thuis. Wij hebben geen
vaste dagen meer waarop iedereen naar kantoor
komt, waardoor werknemers flexibel zijn om hun
eigen werkweek in te delen.” Overigens zijn er wel
clusters die er juist met z’n allen voor kiezen om
op een vaste dag naar kantoor te komen.”

En hoe vertaalt dit zich naar nieuwe
vergoedingsregelingen?
“Sinds corona reizen mensen minder vaak
naar kantoor. We verwachten dat we dus ook
minder kosten krijgen van woon-werkverkeer.
Daarom kijken we naar verbeteringen in de
vergoedingsregelingen, zodat dit goed aansluit
bij de flexibele werkweek. We willen het gebruik
van het OV en de fiets blijven stimuleren met
passende regelingen.”
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Wie werkt er graag
thuis? Welke forenzen
nemen de bus, fiets …
of auto?

Groot Schiphol Bereikbaar onderzocht
wat het verband is tussen leefstijl
en reisgedrag. Het geeft inzicht in de
manier waarop je invloed uit kunt
oefenen op vervoerskeuzes van
werknemers. Belangrijk, want de auto
is vooralsnog favoriet en dat leidt
inmiddels alweer tot lange files.

Effectievere campagnes door leefstijlonderzoek
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Leefstijl bepaalt reisgedrag
Verschillende leefstijlen blijken voor
reisgedrag inderdaad verschillende
drijfveren te hebben. Rood vindt minder
reisbewegingen en kosten belangrijk.
Blauw wil vrijheid, flexibiliteit en privacy.
Geel kiest voor kosten, gemak en reistijd
nuttig besteden. Terwijl groen kiest voor
snelheid en controle. Allemaal factoren
die bepalen welke keuzes je maakt voor je
woon-werkverkeer.
BSR leefstijlen: de drijfveren van de mens

Werken en reizen in vier kleuren
In opdracht van Groot Schiphol Bereikbaar
vroeg onderzoeksbureau MarketResponse
ruim duizend werkende Nederlanders
naar hun voorkeuren rond thuiswerken
en forenzen. Het gebruikte daarbij het
Brand Strategy Research (BSR) model
dat in kaart brengt welke drijfveren er
achter hun houding en reisgedrag zitten.
Daarbij keken ze naar de belevingswereld
van de forens: vrijheidslievend (rood),
controlerend (blauw), harmonieus (gele) en
veilig (groen).

De auto blijft (voorlopig)
oppermachtig
Wat alle leefstijlen met elkaar gemeen
hebben, is dat de auto voor de meeste
geïnterviewden favoriet blijft. Alleen voor
afstanden beneden de 5 kilometer komt de
fiets echt in beeld, terwijl ook dan nog één
op de vijf voor de auto kiest. Vooral het
gevoel onafhankelijk te zijn en zelf regie
te hebben lijkt belangrijk, net als snelheid
en flexibiliteit. Duurzaamheid speelt een
relatief kleine rol.

Uitgangspunt voor
meerkleurige
campagnes
Voorkeuren duurzame vormen van mobiliteit

Werkgever kan belangrijke rol
spelen
Veel ondervraagden geven aan dat ze nog
niet echt door hun werkgever gesteund
worden om anders te proberen werken en
reizen. Maar een derde geeft aan dat er een
actief beleid is voor duurzame mobiliteit.
En maar één op de vijf krijgt persoonlijk
advies voor duurzame opties van woonwerkverkeer. Volgens het onderzoek
is er dus nog veel te winnen vanuit de
werkgever.

Duurzame alternatieven
Bij het opzetten van interventies is
het belangrijk om te weten welke
leefstijlen openstaan voor alternatieve
vervoersmiddelen. Uit het onderzoek blijkt
bijvoorbeeld dat rood openstaat voor de
fiets of e-bike als alternatief voor de auto.
Groen lijkt juist lastig te verleiden voor
alternatieven. Je kunt je dus afvragen of je
deze groep wel wil overtuigen.

Motieven voor mobiliteitskeuzes
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Groot Schiphol Bereikbaar gebruikt het
onderzoek om campagnes specifieker
te richten op wat de verschillende
doelgroepen belangrijk vinden.
Zo krijgen andere manieren van
werken en reizen voor bijvoorbeeld de
gele leefwereld aandacht vanuit het
perspectief van het praktisch gemak,
terwijl voor de blauwe leefwereld het
accent ligt op vrijheid en flexibiliteit.
Boodschappen worden doelgericht
afgestemd om te zorgen voor een
maximale impact.

Download
het whitepaper
https://marketresponse.nl/downloads/
bsr-trendrapport-mobiliteitgedragsverandering/

Leefstijl modellen: © MarketResponse
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Hoe bereik je als werkgever
jouw medewerkers?
–	Breng in kaart welke leefstijlen aanwezig zijn
binnen je organisatie via onze postcodescan
of een onderzoeksteam/bureau
–	Wees bewust dat er verschillende leefstijlen
zijn binnen een organisatie: mobiliteit is
maatwerk
–	Durf ook keuzes te maken. Waar zit
bijvoorbeeld de meest kansrijke doelgroep
om de fiets als alternatief voor de auto te
stimuleren?
–	Speel met je boodschap in op de motieven
van de leefstijlen
–	Ontwikkel acties en middelen die aansluiten
bij de leefstijl die je wilt overtuigen, houd
hierbij de communicatiewensen van de
verschillende leefstijlen in gedachte. Bij een
zakelijk, blauw persoon past een platform
als LinkedIn beter dan bij een sociaal geel
persoon.
Vragen over het onderzoek?
Neem contact op met onze
communicatiedeskundige Anne Jonkman,
info@grootschipholbereikbaar.nl
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Groot Schiphol Bereikbaar helpt werkgevers in en rond Schiphol om het gebied
bereikbaar en leefbaar te houden. Door minder files en minder CO2 uit te stoten.
Daarvoor ontwikkelen we praktische oplossingen voor werkgevers, zoals e-bike
probeerpools, webinars en netwerkbijeenkomsten. Ook bieden we advies door
mobiliteits- en gedragsexperts. Veel oplossingen ontstaan door samenwerken.
Daarvoor brengt Groot Schiphol Bereikbaar verschillende partijen bij elkaar en
bouwt het een netwerk van actieve en betrokken werkgevers.
Groot Schiphol Bereikbaar is onderdeel van het programma Samen Bouwen aan
Bereikbaarheid. Kijk voor meer informatie op www.grootschipholbereikbaar.nl.

Samen Bouwen aan

Bereikbaarheid

Het gebiedsgerichte
bereikbaarheidsprogramma
Metropoolregio Amsterdam

