Voorwoord

“Let’s do something
drastic today.”
Dat is niet de motivatie wanneer je als organisatie met een
mobiliteitsbudget ervaring wilt opdoen, maar wellicht wel een
belemmerende gedachte in het achterhoofd. Veel werkgevers zijn
nieuwsgierig naar het mobiliteitsbudget als instrument om slim reizen
door hun werknemers te kunnen stimuleren. Maar hoe voer je het in? Op
welke effecten kun je sturen en hoe betrek je werknemers in het proces?
Op deze en meer vragen geeft de B50 werkgroep Mobiliteitsbudget
antwoord middels de uitgave ‘Slim Reisbeleid in de praktijk’.
Een antwoord in de vorm van 10 praktijkcases van bedrijven die al met het
onderwerp aan de slag zijn gegaan. Zo kunt u inspiratie opdoen, de
geleerde lessen van de ander meenemen in uw eigen mobiliteitsbeleid en
kunt u voor verdiepingsvragen terecht bij de betrokkenen zelf.
Wij hopen hiermee als werkgroep inzicht en handelingsperspectief te
bieden aan organisaties die slim reizen willen stimuleren binnen hun eigen
organisatie. Doe er uw voordeel mee.
Wij zijn de tien bedrijven en de geïnterviewde personen zeer dankbaar
voor hun medewerking en openheid.
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Inleiding
Platform Slim Werken Slim Reizen en de B50

Erfenis van kennis

Het Platform Slim Werken Slim Reizen heeft zichzelf als doel gesteld een
massale beweging van werkgevers en werknemers op gang brengen die slim
werken en slim reizen. Het eerste mikpunt daarbij is dat eind 2012 zo'n 1
miljoen werknemers slim kunnen werken en reizen. Dat betekent dat zij er
voor kunnen kiezen 1 of meer dagen per week niet naar het werk te reizen. Of,
als ze wel naar het werk moeten, niet met de auto reizen en als het wel met de
auto moet, dan tenminste buiten de spits.
Inmiddels lijkt deze doelstelling te zijn gehaald en zal het platform in deze
vorm eind 2012 ophouden te bestaan.

Doordat het Platform en daarmee ook de B50 eind 2012 zal ophouden te
bestaan, is er behoefte de opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van
het mobiliteitsbudget te borgen. In september 2012 heeft de werkgroep het
op zich genomen om eind 2012 met een aantal praktijkcases, geplaatst in een
theoretisch kader, te illustreren wat er op het gebied van (financiële) prikkels
wordt gedaan om het reisgedrag van werknemers te beïnvloeden. Het rapport
dient een inspiratie en handleiding te zijn voor werkgevers, die enige vorm van
mobiliteitsbudget overwegen.
Aanpak

Het platform bestaat uit verschillende partijen waaronder circa 50
beeldbepalende werkgevers, de zogenaamde B50. Dit zijn koplopers op het
gebied van slim werken en reizen en zijn door hun voortrekkersrol een cruciale
'pijler' binnen het Platform. De B50 initieerde verschillende projecten binnen
een aantal thema’s die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen
van het Platform.
Werkgroep B50 Mobiliteitsbudget
Een van deze thema’s is het Mobiliteitsbudget; een kansrijk instrument om
slim reizen door werknemers te stimuleren. Veel werkgevers zijn benieuwd
naar de kansen en mogelijkheden van het mobiliteitsbudget. Vandaar dat de
werkgroep het op zich heeft genomen om dit in kaart te brengen.

Terug naar inhoudsopgave

De werkgroepleden hebben een actieve, inhoudelijke en coördinerende rol
vervuld bij de totstandkoming van deze rapportage en hebben zich laten
ondersteunen door Syndesmo voor de uitwerking ervan. De werkgroep heeft
met veel enthousiasme gewerkt aan deze opdracht en hoopt dat - mede
dankzij haar bijdrage - meer werkgevers in Nederland overgaan tot de
invoering van een vorm van mobiliteitsbudget met als doel slim reizen te
stimuleren. Daarnaast ziet de werkgroep graag dat dit document wordt
geplaatst in een omgeving waarmee het ‘levend en actueel’ gehouden wordt.
Relatie met B50 project ‘Analyse interventies SWSR’
Een andere werkgroep van de B50 heeft in 2012 in kaart gebracht welke
interventies een bijdrage kunnen leveren aan de gedragsverandering nodig om
de doelen van SWSR te kunnen bereiken.
Interventies zijn doelbewuste ingrepen door het management om er voor te
zorgen dat bepaalde werknemers een bepaald gedrag gaan vertonen. In dat
rapport zijn 35 interventies in kaart gebracht, waaronder een aantal binnen de
categorie ‘financiële prikkels’. Deze hebben veel raakvlakken met de cases in
dit rapport. U kunt het gehele rapport nalezen op
www.slimwerkenslimreizen.nl en zoek op ‘interventiepallet’.
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Wat vooraf ging

De werkgroep heeft eind 2011 het rapport ‘Slim Reisbudget’ ?( 2011)
opgeleverd, waarin we onder andere beschreven wat een mobiliteitsbudget is,
waarom het een belangrijk instrument kan zijn in het kader van slim werken,
slim reizen en hoe een werkgever het ‘idealiter’ zou kunnen toepassen voor
zowel leaserijders als niet-leaserijders.
Hierin zijn twee basisconcepten van mobiliteitsbudgetten uitgewerkt, een voor
de leaserijder en een voor de niet-leaserijder.

Met name het tweede concept werd destijds vanwege de omvang van de
doelgroep en de positieve reacties van werkgevers en overheid als zeer
interessant beschouwd. Om deze vorm van het mobiliteitsbudget mogelijk te
maken, moeten er fiscale wijzigingen worden doorgevoerd.
In het voorjaar 2012 is - vanwege de onzekerheid over de onbelaste
reiskostenvergoeding (Lente Akkoord) - besloten de verdere ontwikkeling
hiervan ‘voorlopig even in de koelkast te zetten’ .
Inmiddels is de werkgroep weer in gesprek met het Ministerie van I&M en het
Ministerie Financiën om de draad op te pakken.
Het tweede concept, het Bonus-Malus Leasebudget, is reeds opgepakt door de
markt en wordt zelfs als een van de praktijkcases in dit rapport behandeld.

Dit rapport is te lezen op www.slimwerkenslimreizen.nl.

Terug naar inhoudsopgave
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Leeswijzer

In het voorliggend rapport ‘Slim Reisbeleid, in de praktijk’ (2012) staan 10
actuele praktijkcases van het mobiliteitsbudget centraal.
De cases leiden we in met een meer algemene beschrijving van de werking van
prikkels om het reisgedrag van werknemers te beïnvloeden. Interessant is dat
de theoretische principes om gedrag te beïnvloeden, duidelijk terug komen in
de verschillende cases in dit rapport.
De werkgroep heeft er naar gestreefd om per case zoveel mogelijk inzicht te
geven in wat de motivatie en de doelstellingen zijn geweest, hoe het proces
van besluitvorming en implementatie is verlopen, welke administratieve
hobbels zijn genomen, welke aanbieders zijn betrokken, hoe de regelingen er
feitelijk uitzien, welke resultaten ermee zijn behaald en welke leerervaringen
men heeft opgedaan.
Ook de niet-financiële prikkels – voor zover onderdeel van het
mobiliteitsbeleid – zijn vermeld.

Terug naar inhoudsopgave

Bij de selectie van de cases heeft de werkgroep gekozen voor een diversiteit
aan werkgevers. Grote, middelgrote en MKB bedrijven, bedrijven met relatief
veel en weinig leaserijders, bedrijven die vanuit verschillende motieven
hebben gekozen voor de invoering van een mobiliteitsbudget en bedrijven die
in verschillende fasen van invoering zitten (pilot of beleid).
De case-beschrijvingen verschillen enigszins wat diepgang en volledigheid
betreft en dienen vooral als inspiratie. Voor de details verwijzen we naar de
betreffende contactpersonen, die we hebben geïnterviewd en waarvan de
contactgegevens zijn opgenomen.
In onderstaand overzicht hebben we enkele kenmerken gekoppeld aan de
cases, zodat u wat gerichter kunt zoeken naar de case die u het meest
aanspreekt of het beste bij uw organisatie past.
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Aantal werknemers
Groot (> 1.500 wkn)

✔

✔

✔

✔

Middel (250 – 1.500 wkn)

✔

✔
✔

✔

Klein (< 250 wkn)

✔

✔ geeft aan dat dit primair van toepassing is
 geeft aan dat dit eveneens een belangrijke rol speelt

✔

Aantal leaserijders
Veel (>30% van de wkn)

✔

✔
✔

Weinig (< 30% van de wkn)

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

Leidend motief
✔

Kosten
Duurzaamheid





Aantrekkelijk wkg



✔

✔

✔









✔

✔

✔







Verhuizing



Overig

✔

✔

Tot slot heeft de werkgroep in het laatste hoofdstuk (7) een
aantal conclusies en aanbevelingen verwoord.

✔

Soort prikkels
Financiële prikkels

✔

Niet-financiële prikkels

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Op basis van de cases, aangevuld met de kennis van de
werkgroep hebben we een overzicht gemaakt van aanbieders
die producten of diensten kunnen leveren in relatie tot het
mobiliteitsbudget. Dit overzicht, dat u in hoofdstuk 6 aantreft,
pretendeert niet volledig te zijn, maar geeft wel een beeld van
het huidige aanbod. .

✔

✔

✔

.

✔

Soort budget *
Financiële Prikkel (niet-lease)
Afziebudget (lease)



Autokeuzebudget (lease)



✔

✔

✔

Gebruiksbudget (lease)

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

Fase van invoering
Beleid

*Soort budget
•
•
•
•

✔

✔

✔

✔
✔

Pilot

Terug naar inhoudsopgave

✔

✔

✔

✔

Financiële prikkel (niet-lease), een financiële prikkel – al dan niet in
budgetvorm – voor de ‘gewone forens’
Het ‘afzie-budget’, een mobiliteitsbudget als alternatief voor de lease auto.
Het ‘autokeuze-budget’, een mobiliteitsbudget dat werknemers financieel
stimuleert om een goedkopere of schonere lease auto te kiezen
Het ‘gebruiks-budget’. Dat stimuleert werknemers juist om minder, zuiniger en
goedkoper te rijden met de lease auto

✔
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Prikkels om reisgedrag te beïnvloeden
Beïnvloeden van gedrag; de wondere wereld van ons brein
Waarom een mobiliteitsbudget? Omdat we veronderstellen hiermee het
reisgedrag van medewerkers te kunnen veranderen. Kunnen we echt invloed
uitoefenen op de manier waarop medewerkers reizen? Ja zeker! Maar vanzelf
gaat het niet. Het werk- en reisgedrag van medewerkers veranderen, is een
proces dat tijd kost. Niet zo vreemd als u zich realiseert hoe ons brein werkt.
Als u binnen uw organisatie aan de slag gaat met financiële prikkels zoals
mobiliteitsbudgetten, maar ook met niet-financiële prikkels, verdiept u zich
dan in de belangrijkste beïnvloedingsprincipes. Dat helpt u om ‘aan de juiste
knoppen te draaien’ en ook echt resultaat te behalen. In dit hoofdstuk vindt u
algemene informatie over gedrag, een aantal bruikbare beïnvloedingsmodellen en concrete tips.

Gedrag: automatisch of
weloverwogen?
Een kijkje in ons brein
Een belangrijk deel van ons gedrag is min of meer automatisch. Deskundigen
denken dat dit voor meer dan 95% van ons gedrag het geval is. Het menselijk
brein kan het ook helemaal niet aan om steeds weer over iedere handeling na
te denken en voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Ook het reisgedrag
van uw medewerkers is grotendeels geautomatiseerd. De meeste mensen
stappen ’s ochtends zonder er verder over na te denken op de fiets of in de
auto.
Gepland en beredeneerd gedrag is vooral te beïnvloeden met feiten en
argumenten. Bij geautomatiseerd gedrag werkt dit veel minder goed; u zult
subtiele beïnvloedingstechnieken moeten inzetten óf proberen het
gewoontegedrag te doorbreken.

Terug naar inhoudsopgave
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Prikkels om reisgedrag te beïnvloeden

Een mobiliteitsbudget helpt om mensen bewust te maken van hun reisgedrag
en bewustere keuzes te maken. Peter Werkman van BMC (zie case verderop)
zegt hierover: “De flexibiliteit die een mobiliteitsbudget biedt, is absoluut
winst. Medewerkers realiseerden zich nauwelijks dat ze een keuze hebben in
hun manier van reizen omdat de leaseauto toch voor de deur staat. Het
budget zet aan tot nadenken en ander gedrag.” In vrijwel alle beschreven
cases leest u dat veel aandacht is besteed aan interne communicatie en
bewustwording.
Gedrag: rationeel of irrationeel?
Om er een schepje bovenop te doen: de mens blijkt helemaal niet zo rationeel
te zijn als we vaak denken. We wéten dat het sneller is om op de fiets die paar
kilometer naar een kantoor in de binnenstad te gaan, toch nemen we massaal
de auto. Mensen maken veelal keuzes op basis van sentimenten.
Ook hierbij noemen deskundigen percentages van 95%. Dus áls uw
medewerkers al bewuste keuzes (zouden) maken, dan zijn dat nog niet
automatisch rationele keuzes. Zeker de auto is zoveel meer dan een manier
om van A naar B te reizen!

Gedrag is besmettelijk
We hebben de neiging ons gedrag aan te passen aan het gedrag van ‘de
massa’. Dit gebeurt vrijwel onbewust.
Gedrag blijkt steeds weer besmettelijk. Je kleden volgens de laatste mode is
misschien wel het meest duidelijke voorbeeld.
We doen dingen niet omdat ze zo verstandig zijn, maar omdat we het altijd zo
doen (geautomatiseerd gedrag), omdat het leuk of lekker is (irrationeel) en
vooral: omdat anderen het doen (besmettelijkheid).
Sociale druk en de sociale norm spelen een grote rol bij het veranderen van
gedrag. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet (alleen) om voorbeeldgedrag vanuit
het management (hoewel dat ook belangrijk is), maar vooral om bijvoorbeeld
directe collega’s.

Ons brein registreert
heel selectief
We nemen selectief waar

Vraagt u uw medewerkers naar de redenen waarom ze bepaald (reis)gedrag
vertonen, houd er dan rekening mee dat de uitkomsten waarschijnlijk gekleurd
zijn en niet altijd niet feitelijk juist zijn. Het is immers vaak geen weloverwogen
gedrag. Bovendien hebben we de neiging achteraf ons gedrag ‘goed te praten’.
(“De trein heeft altijd vertraging!”)

Terug naar inhoudsopgave

Het is u vast wel eens opgevallen. Bent u aan het verbouwen, dan ziet u plots
overal advertenties en folders van bouwmarkten. Ons brein registreert heel
selectief. En dat moet ook wel, want de hedendaagse mens wordt bestookt
met informatie.
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Prikkels om reisgedrag te beïnvloeden

We hebben de neiging vooral informatie op te nemen die we verwachten én
die onze eigen patronen en overtuigingen bevestigt. Dit geldt ook voor uw
medewerkers. Veel communicatieboodschappen die u als manager over hen
‘uitstort’ worden niet (of beperkt) opgevangen. Én door uw medewerkers
‘ingekleurd’, zodat ze het kloppend krijgen met hun verwachtingen of
patronen.

Beïnvloedingsprincipes

Uit onderzoek blijkt dat automobilisten een veel negatiever beeld hebben over
de mogelijkheden van de trein dan mensen die geregeld met het openbaar
vervoer reizen. Ze schatten bijvoorbeeld de reistijd langer in, evenals de afstand
naar een station of bushalte en vertragingen. Dé waarheid bestaat niet;
iedereen kijkt door zijn eigen gekleurde bril.

Modellen die uitgaan van
beredeneerd gedrag (zoals het kopen
van een huis) zijn minder goed
bruikbaar om in te zetten voor
reisgedrag. Andere zijn geschikter.
Begrijpelijkerwijs zit er overlap in de
modellen. De een is niet per se beter
dan de ander.

Er is veel onderzoek gedaan naar het
beïnvloeden van gedrag, en dat heeft
geleid tot een aantal modellen en
‘rijtjes’.

Zijn hoogopgeleide mensen moeilijker te beïnvloeden?
Er wordt nogal eens gezegd: “Wij hebben allemaal hoog opgeleide en
eigenwijze medewerkers, zij laten zich niet zo makkelijk beïnvloeden”. Dit leest
u ook in de case van HEVO, verderop in dit rapport. Is dit inderdaad zo? Nee.
Maar ook een beetje wel. Het is ongetwijfeld zo dat bij hoogopgeleide en
goedverdienende medewerkers de (lease)auto een statussymbool is. “De bus
is voor studenten!” De auto biedt comfort, uitstraling en rust en is relatief vaak
nodig voor zakelijke ritten. Maar… ook hoogopgeleide (en eigenwijze) mensen
zijn gewone mensen, waarop psychologische principes van toepassing zijn.
Ook zij nemen selectief waar, zijn irrationeel, hebben het grootste deel van
hun gedrag geautomatiseerd en zijn gevoelig voor hun omgeving. Wanhoop
dus niet! En lees snel verder welke beïnvloedingsprincipes u kunt gebruiken.

Terug naar inhoudsopgave

Ze hebben allemaal hun voordelen en
beperkingen. Een model blijft immers
een model: een vereenvoudigde
weergave van de werkelijkheid.
Beoordeel dus vooral wat u zelf
bruikbaar vindt voor uw organisatie.
In dit rapport behandelen we er
twee: straffen-belonen-verleiden en
de beïnvloedingsprincipes van
Cialdini.

10

4

Prikkels om reisgedrag te beïnvloeden

Model 1: Straffen – belonen – verleiden
Een bekend, eenvoudig en zeer bruikbaar model. Om reisgedrag van
medewerkers te veranderen kunt u inzetten op straffen (verbieden), op
belonen (financieel of anders) of juist op verleiden.

Bij straffen/verbieden kunt u denken aan een boete of maatregel bij bepaald
gedrag: de medewerker moet bijbetalen bij meer dan x privé-kilometers met
de leaseauto (Capgemini) of betaald parkeren bij het bedrijf (Vodafone).
Maar denk bijvoorbeeld ook aan een verbod op het gebruik van de
parkeerplaats (parkeerregulatie) of het reduceren van de reiskostenvergoeding
voor automobilisten (SNS Reaal). Een verbod kan ook andersom verwoord
worden als een verplichting.
Belonen kan zowel financieel als niet-financieel. Door bepaalde keuzes houd je
geld van je mobiliteitsbudget over, fietskilometers worden beloond via
Trappers en/of kilometervergoeding (zie case SNS Reaal), vergoeding voor
thuiswerken (SNS Reaal), een bonus bij een laag brandstofgebruik (PwC) of een
bonus voor de best scorende afdeling. Maar denk ook aan een parkeerplaats
bij de ingang voor carpoolers, complimenten en positieve aandacht.
Onderzoek laat zien dat kleine beloningen vaak effectiever zijn dan grote
beloningen én voor een duurzamere gedragsverandering zorgen. Dat klinkt
misschien vreemd, maar is verklaarbaar. Mensen zullen niet snel (h)erkennen
dat ze bijvoorbeeld vaker de fiets pakken vanwege een kleine
beloning/voordeel. Ze verantwoorden hun nieuwe gedrag (vaak onbewust)
met andere argumenten: “het is goed voor mijn conditie” en “het is bijna net
zo snel als met de auto”. Bij een grote beloning is het vaak duidelijk: “ik ga
liever met de auto, maar voor het geld ga ik nu maar op de fiets.” Zodra de
beloning wegvalt, vallen mensen sneller weer terug in het oude gedrag.

Terug naar inhoudsopgave

Verleiden ligt in het verlengde van belonen en kan op veel
manieren: een interne campagne (bijvoorbeeld rij2op5),
een onderlinge competitie, het inzetten van ambassadeurs of
een mobiliteitsmarkt (PGGM, zie case). Daarnaast kunt u
Verleiden door te faciliteren: goede faciliteiten (douches voor
fietsers), poolauto’s voor zakelijke ritten, een NS-Business Card
voor leaserijders, een probeerperiode voor een E-bike of E-scooter of het
bieden van een renteloze lening voor de aanschaf van een E-bike (MN
Services). Het hebben van keuze en flexibiliteit (zoals met het
mobiliteitsbudget) wordt door veel mensen ook als prikkel ervaren. BMC
noemt dit zelfs de belangrijkste prikkel (zie case BMC).
Binnen veel organisaties is een duidelijke voorkeur voor óf belonen óf
straffen/verbieden óf verleiden, vaak met de overtuiging dat het een
effectiever is dan het ander. Zo wordt soms gedacht dat straffen/verbieden
het enige is dat werkt om (bijvoorbeeld) automobilisten op een andere
manier te laten reizen. Of juist dat belonen (een positieve prikkel) het enige is
dat effectief zou zijn. Er is echter niet één duidelijke waarheid; mits goed
gebruikt, kunnen ze alle drie zeer effectief zijn. PGGM (zie case) koos als
uitgangspunt dat medewerkers beloond moesten worden en niet bestraft.
Vodafone koos vooral voor verleiden in plaats van straffen en belonen.
Het belangrijkste advies daarom: probeer het uit, ga jongleren met straffen
en belonen. Ga voor ‘en-en’ en niet voor ‘of-of’. Parkeerregulering kan
bijvoorbeeld in combinatie met het vrijwillig (en tegen beloning) laten
inleveren van de parkeerpas. Deloitte en PWC hebben een (lease-auto) afzieregeling. Capgemini en PWC hebben een bonus-malus regeling voor
kilometergebruik.
In de beschreven cases in dit rapport leest u wat werkgevers bij de invoering
hebben gedaan op het gebied van straffen, belonen en verleiden.
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Prikkels om reisgedrag te beïnvloeden
Model 2: De beïnvloedingsprincipes van Cialdini

3. Sociale bewijskracht

De Amerikaanse sociaal-psycholoog Robert Cialdini doet onderzoek naar
gedrag en schreef hierover een aantal boeken. Hij onderscheidt zes
basisprincipes die in sterke mate bepalen hoe mensen reageren. Ook het
reisgedrag van uw medewerkers kunt u beïnvloeden door op deze principes in
te spelen.

‘Als iedereen het doet, zal het wel goed zijn’
Zoals we al eerder schreven: de mens is een kuddedier, dat onbewust zijn
mening en gedrag aanpast aan de massa. Sociale bewijskracht is een snelle
route (automatisch denken) naar een goede keuze. Ook binnen uw
organisatie kunt u hier actief gebruik van maken. Laat medewerkers zelf
vertellen op welke wijze zijn hun woon-werk en zakelijke ritten vormgeven en
wat hen dit oplevert. Dit kunt u regisseren (personeelsblad, intranet), maar
gebeurt ook spontaan bij het koffieautomaat. Maak ‘de massa’ expliciet:
“60% van onze medewerkers komt op de fiets naar het werk!” of “70% van
onze leaserijders heeft afgelopen maand de NS Business Card gebruikt!”.

‘Ik doe iets voor jou,

dan doe jij iets voor mij ’
1. Wederkerigheid
‘Ik doe iets voor jou, dan doe jij iets voor mij’
Als iemand een cadeautje geeft of ergens bij helpt, dan zal je sneller geneigd
zijn om iets terug te doen. We zien dat in de praktijk bij bijvoorbeeld diverse
E-bike-acties, waarbij werkgevers hun medewerkers een aantal weken een
E-bike beschikbaar stellen. Veel medewerkers beschouwen de leenfiets echt
als een cadeautje van hun werkgever, en zijn bereidwillig om in te gaan op
verzoeken/aansporingen van diezelfde werkgever.
Geven = krijgen.
2. Commitment & consistentie
‘Wie A zegt, moet ook B zeggen’
We houden ons meestal aan een toezegging die we doen. Zodra we een keuze
maken of een standpunt innemen, leggen we ons zelf een druk op om ons in
overeenstemming daarmee te gedragen. Als werkgever kunt u van dit principe
gebruik maken. Kies voor kleine stapjes, waar men veel makkelijker ‘ja’ tegen
zegt.

Terug naar inhoudsopgave

Ondermeer HEVO en MN Services maakten hiervan bewust gebruik van door
medewerkers en hun ervaringen zichtbaar te maken en een podium te geven.
4. Sympathie
‘Omdat ik je aardig vind’
Voor aardige mensen doen we sneller iets. Dit principe lijkt veel op de
wederkerigheid, die we hiervoor beschreven. Wil je een verzoek of oproep
doen aan medewerkers, bekijk dan bijvoorbeeld goed wie hiervoor de meest
geschikte persoon is. Wie wordt sympathiek gevonden? Mensen vinden
iemand sneller aardig als ze het idee hebben dat hij op hen lijkt.
Ook vinden ze iemand aardiger als ze het gevoel krijgen dat hij
naar hen luistert en hen begrijpt. Deloitte
voorzag daarin door een continue
‘feedbackloop’. Afgezien van empathie en
de juiste gesprekstechnieken, helpt het ook
als u concrete praktijkvoorbeelden
kunt geven van mensen die dezelfde
problemen of vragen hebben gehad
als waar zij nu mee zitten.
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Prikkels om reisgedrag te beïnvloeden
5. Autoriteit
‘Als een expert het zegt, dan zal het wel zo zijn’
Van iemand die deskundig is (of lijkt) op een bepaald onderwerp, nemen we
meer aan. Wat ook (een beetje werkt), is het meeliften op het imago van een
bekende expert of andere bekende persoonlijkheid (namedropping). Laat bij
de invoering van een mobiliteitsbudget en eventuele andere maatregelen
blijken dat u weet waar u het over heeft, dat u de consequenties overziet.
Maak gebruik van referentiecases van toonaangevende bedrijven (“wij hebben
voor A gekozen; bij bedrijf XYZ hebben ze ervaren dat optie B nogal wat
nadelen had.”).
Dit principe verliest overigens steeds meer terrein. De mening van mensen
waarmee we graag optrekken, wordt steeds belangrijker. De opkomst van
sociale media versterken dit effect.

6. Schaarste
Samenvattend
‘Ik wil het niet mislopen!’
Als ergens weinig van is, of als we dreigen iets NIET te krijgen, dan doet dat
iets met mensen. We willen het dan graag hebben. Dit is een van de principes
binnen het mobiliteitsbudget. Door mensen inzicht te geven in ‘hun pot met
geld’, voelt het als iets dat ze kunnen verliezen. En dat sentiment is vaak sterk.
U kunt ook gebruik maken van dit principe door te communiceren dat een
bepaald aanbod bijna op is: “Nog maar enkele E-bikes beschikbaar, meld u nu
aan!” of “Er zijn nog maar een paar plaatsen voor de workshop Het Nieuwe
Rijden!”.

Terug naar inhoudsopgave

Veel (reis)gedrag is geautomatiseerd, men denkt er niet meer over na. De
keuze voor een bepaalde manier van reizen is vooral gebaseerd op
sentimenten, en slechts beperkt op basis van rationele argumenten. We doen
de dingen vooral omdat we ze altijd zo doen, omdat ze leuk of lekker zijn én
omdat anderen het ook zo doen (gedrag is besmettelijk).

Om invloed uit te oefenen op gedrag, is het belangrijk rekening te houden met
psychologische principes. Er zijn diverse modellen die helpen om ‘aan de juiste
knoppen te draaien’.
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Capgemini hanteert als
arbeidsvoorwaarden een
mobiliteitsbudget waarbij de
medewerker zelf kan kiezen voor
besteding aan leaseauto of eigen
vervoer. Bij de keuze voor een
leaseauto geldt daarbij een bonusmalus leasebudget en is daarmee
één van de eerste organisaties die
hun leaserijders prikkelt tot ander
reisgedrag. Goedkoper tanken,
minder privékilometers rijden en
zuiniger rijgedrag wordt beloond.
Onzuinig rijgedrag wordt bestraft.
Een gesprek met Manager
Facilities Jack Knol hierover.

Terug naar inhoudsopgave

Organisatie

Motivatie

Doelstelling en uitgangspunten

Capgemini is een multinational die
wereldwijd in meer dan 40 landen
consulting-, technologie- en
outsourcingdiensten levert. In
Nederland werken circa 5000
medewerkers, verdeeld over het
Utrechtse hoofdkantoor en 7
andere vestigingen. Consultants
vormen veruit de grootste groep.
Het merendeel van de tijd voeren zij
projecten uit op klantlocaties.
Mobiliteit is bij Capgemini dan ook
een belangrijk thema. Iedere
medewerker krijgt een
mobiliteitsbudget en kan hier een
leaseauto vanuit aanschaffen. Er zijn
3.500 leaserijders, 1.200
medewerkers zien af van een
leaseauto.

Capgemini voerde een
kwantitatieve analyse uit. Hieruit
bleek dat de kosten voor de
leaserijders hoger lagen dan die
voor de houders van een
mobiliteitsbudget. Per leaserijder
leverde Capgemini zo'n €1.500,- per
jaar in. €750,- was direct te
relateren aan het rijgedrag van
leaserijders (onzuinig rijden, duur
tanken, veel privékilometers met
leaseauto rijden). De leasebegroting
werd dan ook overschreden en daar
wilde Capgemini iets aan doen.

De doelstelling is om tot een
eerlijker regeling te komen. Nu
heeft de onzuinige leaserijder meer
voordeel dan de bewuste
leaserijder. De nieuwe regeling
moet de kosten beheersbaar maken
en een bijdrage leveren aan de
ambitie om het CO2-gebruik te
reduceren met 30%.
Capgemini stelde de volgende
uitgangspunten op:

• Geen benadeling van
werknemers die leaseauto veel
zakelijk gebruiken
• Eerlijke verdeling
arbeidsvoorwaarden (toekennen
in plaats van uitnutten)
• Prikkels opnemen die kosten- en
milieubewuste keuzes en gedrag
stimuleren
• Leasekosten beheersbaar maken
• BTW-correctie voor privégebruik
blijft buiten schot en wordt door
Capgemini betaald
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Proces
In totaal is Capgemini twee jaar bezig
geweest om haar beleid aan te passen.
Capgemini begon met een
kwantitatieve analyse (wat kost de
leaserijder ons?). Vervolgens is op
basis van deze analyse de directie
overtuigd. De directie kreeg drie
scenario's voorgelegd:
1) Volledig stoppen met de
leaseregeling
2) Sterk versoberen van de
leaseregeling
3) De leaseregeling ombouwen tot een
bonus-malus regeling waarin de kosten
eerlijker worden verdeeld. De vervuiler
betaalt en de schone/zuinige rijder
wordt beloond
De directie besloot tot optie 3.
Vervolgens is in een
arbeidsvoorwaardentraject met de OR
gesproken. Zij waren snel overtuigd
dat de oude regeling niet meer
houdbaar was. Op hoofdlijnen was er
snel overeenstemming over de nieuwe
regeling.

Terug naar inhoudsopgave

Over de details is echter lang
onderhandeld. Nadat de OR
ingestemd had met de regeling is
gezocht naar een aanbieder die het
traject goed kon invullen. Dit is
Mobility Concept geworden.

Weerstanden zaten voornamelijk bij
de OR in de zin dat men niet alleen
op basis van reeds gemaakte
afspraken over uitgangspunten en
hoofdlijnen tot uitvoering wilde
overgaan, maar ook een additioneel
traject wilde voor alle details die
men als bepalend zag voor het
uiteindelijke akkoord. Capgemini
koos daarom voor korte lijnen met
de OR en betrok hen actief bij de
totstandkoming van de regeling.
Daarnaast is er altijd eerlijk en
transparant gecommuniceerd.

Implementatie en administratie

De regeling

De administratie rondom het
mobiliteitsbudget was niet zo'n
probleem. In alle leaseauto's wordt
een blackbox ingebouwd. Deze
registreert de kilometers en maakt
onderscheid tussen zakelijke- en
woon-werk kilometers. Andere
informatie komt via de tankpas. Een
probleem is wel dat alle informatie
in 'de cloud' beschikbaar is.
Medewerkers hebben altijd en
overal toegang tot deze gegevens.
Hier liep Capgemini tegen
privacyvragen aan die werden
opgelost. Als het ergens op het web
staat, moet het wel op een veilige
plek zijn. Het opstellen van een
veiligheidsprotocol en een
cloudoplossing die hierbij past,
betekende veel werk.

Medewerkers krijgen een bonus /
malus op basis van hun gedrag:
1) keuze voor een duurdere of
goedkopere/ zuiniger
leaseauto
2) zuiniger rijden
3) goedkoper tanken.
4) budget voor het aantal
privékilometers. Meer /
minder kilometers worden
beloond / financieel bestraft.
Capgemini verstrekt aan alle
medewerkers een NS-Businesscard.
Verder is er een fietsplan, organiseert
Capgemini natransport vanaf P+Rterrein en biedt ze faciliteiten als
poolauto's.
De hoogte van de bonus / malus is zo
hoog als de werkelijke
besparing/meerkosten. Dus stel, een
leasekilometer kost €0,25 per
kilometer (incl. brandstof) en een
medewerker rijdt bijvoorbeeld slechts
7.000 privékilometers in plaat van
10.000 dan krijgt hij 3.000 x €0,25 =
als bonus uitgekeerd.
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Financiële prikkels (straffen,
belonen, verleiden)

De mobiliteitsregeling van
Capgemini is gericht op financiële
prikkels. Zuinig, of onzuinig
reisgedrag voelen medewerkers
direct in de portemonnee. Hierdoor
worden medewerkers zich niet
alleen kostenbewust, maar is de
verwachting dat zij ook hun
reisgedrag aanpassen.
Niet financiële prikkels (straffen,
belonen en verleiden)
• Verleiden: ontzorgen in het
gebruikmaken van
vervoersalternatieven,
bijvoorbeeld reizen met OV met
de NS-Business Card.

Betrokken partijen

Leerervaringen

Mobility Concept heeft Capgemini
begeleid bij de inrichting van het
rekenmodel. Daarnaast is dit ook de
organisatie die het implementeert.

• Van te voren beter de tijd inschatten die het traject kost.

Resultaten
Doordat de regeling nog niet
geëvalueerd is, is dit nog niet
inzichtelijk. De regeling zou de
kosten zo'n €3.000.000 per jaar
kunnen terugbrengen. Daarnaast zal
het de CO2-uitstoot verlagen.

• Nog nauwer samenwerken met de OR. Lastig tijdens het traject was de verkiezing
van een nieuwe OR. Hierdoor moest de nieuw samengestelde OR zich weer volledig
het dossier eigen maken. Dat kostte tijd.
• Administratie van het mobiliteitsbudget is geen probleem. Dit zou ook voor andere
organisaties het struikelblok niet mogen zijn.

Meer informatie
www.capgemini.nl
www.mobilityconcept.nl

• Verleiden: via duidelijke
communicatie aan medewerkers.
• Verleiden: in de toekomst wil
Capgemini gaming principes
hanteren.

Terug naar inhoudsopgave

16

5

Casebeschrijvingen

Met name de wijze waarop PGGM
tot de nieuwe mobiliteitsregeling
is gekomen, is bijzonder. Ze heeft
in een werkgroep met OR,
vakbonden, HR, facility, een
leaserijder, een fietser en een ovreiziger een nieuwe regeling
ontwikkeld. Een gesprek hierover
met Astrid Romijn, expert adviseur
arbeidsvoorwaarden en
arbeidsrecht.

Terug naar inhoudsopgave

Organisatie

Doelstelling en uitgangspunten

PGGM is een coöperatieve
pensioenuitvoeringsorganisatie.
Respect voor mens en omgeving en
open & eerlijk zijn belangrijke
kernwaarden. Bij PGGM werken
1250 medewerkers. Er zijn 260
leasegerechtigden.

De doelstelling is niet
gekwantificeerd. Maar de
organisatie wil dat haar
kernwaarden zichtbaar zijn in al het
handelen. Om die reden is de
kernwaarde “respect voor mens en
omgeving” leidend geweest bij het
vaststellen van een nieuw
mobiliteitsbeleid. Dat leidde
concreet tot het faciliteren van
keuzevrijheid voor de medewerker
(respect voor mens) en CO2-uitstoot
beperken (respect voor omgeving).
Daarnaast wil ze het autogebruik
beperken zodat ook de directe
omgeving van het kantoor hier
minder last van heeft. PGGM kent
sinds februari 2011 Het Nieuwe
Werken,waardoor medewerkers de
mogelijkheid hebben om tijd en
plaats onafhankelijk te werken.
Hierdoor kan er ook gekozen
worden om regelmatig thuis te
werken. Dit past goed bij
bovenstaande uitgangspunten. Er is
daarmee sprake van een
samenhangend en elkaar
versterkend beleid.

Motivatie
PGGM heeft in 2010 een nieuwe
visie opgesteld. Respect voor mens
en omgeving is een van de
kernwaarden. Deze kernwaarde is
van groot belang geweest bij het
herijken van de verschillende
mobiliteitsregelingen. Vertrekpunt
was om de verschillende regelingen,
zoals reiskosten en lease regeling,
meer te integreren om zo tot een
overkoepelend mobiliteitsbeleid te
komen.

Op basis van voorgaande is er
gekozen voor belonen en niet voor
bestraffen van duurzaam gedrag.
Dat is doorgevoerd in het
mobiliteitsbeleid. Een voorbeeld
hiervan is het niet voeren van een
strikt parkeerbeleid (hierbij speelt
ook mee dat PGGM geen
parkeerprobleem kent).
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Proces

Weerstanden

PGGM heeft een ondernemingscao.
De mobiliteitsregeling maakt hier
onderdeel van uit. Om tot een
nieuwe mobiliteitsregeling te
komen, moest PGGM dit afkaarten
in het cao-overleg. Voorbereidend
hierop is PGGM een traject
ingegaan met adviesbureau
&Morgen en het Kenniscentrum
Werk & Vervoer. In dit traject is een
werkgroep opgestart met OR, HR,
leaserijder, OV-reiziger, fietser,
facility en vakbonden. Deze
werkgroep heeft met open vizier
gewerkt aan een conceptregeling.
De werkgroep is gevoed met een
postcode-analyse (“Waar wonen de
medewerkers en hoe verhoudt zich
dat tot de mogelijkheid om met
openbaar vervoer naar het kantoor
te komen?” ) en best practices van
andere werkgevers. Dit hielp erg om
tot een breed gedragen
conceptregeling te komen.
Vervolgens is de concept regeling
ingebracht in het cao overleg,
hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot
een definitief mobiliteitsbeleid.

In de werkgroep waren weinig
weerstanden. Maar toen de regeling
eenmaal in concept af was, bleken er
onder medewerkers weerstanden te
ontstaan. Veel medewerkers zouden
er in de nieuwe regeling op achteruit
gaan. Insteek was namelijk een
striktere beperking in de vergoeding
voor woon-werk kilometers. Er werd
zelfs door de vakbonden
gesuggereerd om alles maar bij het
oude te houden. Hier heeft PGGM de
rug recht gehouden en is de
onderhandelingen aangegaan.
Tijdens de cao-onderhandelingen is
er het een en ander aangepast ,
zodat medewerkers er in de nieuwe
regeling niet op achteruit zouden
gaan. Reden hiervoor was dat de
mobiliteitsregeling niet als doel had
om een achteruitgang te
bewerkstelligen maar om
medewerkers te stimuleren om
bewuste keuzes te maken voor
duurzaam woon-werk verkeer. Met
een achteruitgang in de
vergoedingensfeer zou er een slechte
start gemaakt worden met het
mobiliteitsbeleid.

Terug naar inhoudsopgave

Implementatie en administratie
PGGM is erg tevreden over de tot
stand gekomen regeling. Deze
draagt bij aan de visie van PGGM
en medewerkers zijn ook
enthousiast. PGGM communiceert
heel duidelijk en nadrukkelijk over
haar kernwaarden waaronder "
respect voor mens en omgeving".
Hier heeft ze haar mobiliteitsbudget
aan opgehangen. Dit heeft enorm
geholpen in de acceptatie van de
regeling. Van belang is dat doel en
samenhang van beleid duidelijk zijn
voor de medewerkers.

Op 1 februari 2012 waren de caoonderhandelingen afgerond. PGGM
voerde op 1 juni 2012 het nieuwe
mobiliteitsbeleid in. Deze
tussenliggende tijd benutte PGGM
o.a. om de backoffice met de NS
goed te organiseren. Daarnaast
communiceerde PGGM uitgebreid
over de regeling naar de
medewerkers. Tijdens de
introductie van de regeling
organiseerde PGGM eind mei een
mobiliteitsmarkt voor alle
medewerkers waar ze zich
uitgebreid konden laten voorlichten
over verschillende manieren van
reizen. Hier werd de regeling
toegelicht door zowel HR als ook de
vakbonden maar ook stond er een
lokale fietsendealer en waren NS en
Connexxion aanwezig.
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De regeling
• Iedereen krijgt een
mobiliteitsbudget en kan
daarmee een keuze maken voor
een bepaalde vervoerswijze. Wat
mensen besparen en dus
overhouden van het budget,
mogen ze houden.
• De hoogte van het budget is voor
de leaserijders gebaseerd op het
norm-leasebedrag.
• Voor de niet-leaserijders is dit
gebaseerd op de afstand vanuit
huis tot het werk. Dit is
opgedeeld in een aantal
afstandscategorieën.
• Medewerkers die een
goedkopere leaseauto leasen
dan hun budget als mogelijkheid
biedt, krijgen het restbedrag
uitgekeerd.
• Om het reizen met het openbaar
vervoer te stimuleren, worden
de kosten voor het openbaar
vervoer volledig vergoed.
Autokosten worden slechts
gedeeltelijk vergoed (tot 30
kilometer enkele reis).

Terug naar inhoudsopgave

• Gebruik van het openbaar vervoer
stimuleert PGGM door afspraken
te maken met NS over collectieve
abonnementen . Medewerkers
kunnen via intranet een OVabonnement aanvragen. PGGM
en NS regelen de rest.
• Daarnaast biedt PGGM een
fietsregeling via het cafetariaplan.
Ter introductie van het nieuwe
mobiliteitsbeleid was er in de
maanden mei en juni een extra
kortingsactie voor degenen die
toen een fiets aanschaften via het
cafetariaplan. In 2013 gaat
PGGM over op de
Werkkostenregeling. Hier heeft ze
nog rest-ruimte in. Deze wil ze
voor een deel benutten voor het
extra verduurzamen van het
mobiliteitsbeleid, bijvoorbeeld
door het aantrekkelijker te maken
voor medewerkers om een e-bike
aan te schaffen.
• Voor het aanschaffen van lease
auto’s geldt een strikt CO2-beleid.

Financiële prikkels (straffen,
belonen, verleiden)

Niet financiële prikkels (straffen,
belonen en verleiden)

• Straffen: PGGM straft haar
medewerkers niet bij ‘nietduurzaam’ gedrag. Dit vindt ze
niet passen bij een volwassen
arbeidsrelatie en haar visie
• Belonen: medewerkers voor wie
het mobiliteitsbudget niet
toereikend is voor een OVabonnement, krijgen dit
abonnement toch volledig
vergoed.
• Belonen: medewerkers
behouden een eventueel restant
bedrag van hun
mobiliteitsbudget, bijvoorbeeld
wanneer medewerkers een
goedkopere leaseauto (en dat
gaat meestal samen met een
meer duurzame auto met lage
bijtelling) aanschaffen, het
restbudget wordt dan
uitgekeerd.

Verleiden: mobiliteit leuk maken.
Door bijvoorbeeld deelname aan
fietsstimuleringsactie rij2op5,
deelname aan Spitsvrij en de
mobiliteitsmarkt die ze
organiseerde.
Verleiden: PGGM ontzorgt door het
medewerkers zo makkelijk mogelijk
om van duurzame alternatieven als
fiets en OV gebruik te maken.
Verleiden: voorbeeldgedrag,
gerichte communicatie en altijd
aansluiting zoeken bij de
bedrijfsidentiteit.
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Betrokken partijen

Leerervaringen

&Morgen en het Kenniscentrum
Werk & Vervoer hebben PGGM
begeleid bij de vormgeving van de
regeling.

PGGM is erg tevreden over het traject. Ze kan elke organisatie een dergelijk traject aanbevelen. Het is
wel van belang bij een dergelijke ingrijpende verandering medewerkers vanaf het begin te betrekken en
te informeren over de achterliggende redenen om tot een nieuw mobiliteitsbeleid te komen.

Resultaten

Meer informatie

De regeling is pas net
geïntroduceerd. In de zomer van
2013 volgt een evaluatie. De input
wordt dan gebruikt voor de
volgende cao-onderhandelingen. De
regeling zal dan waarschijnlijk op
duurzaamheids accenten verbeterd
worden.
De medewerkers (ook de
leaserijders) zijn erg enthousiast.
PGGM weet nog niet in hoeverre
het fiets- en OV-gebruik zijn
toegenomen. Hiervan vindt medio
2013 een evaluatie plaats.

www.pggm.nl
www.enmorgen.nl
www.werkenvervoer.nl

Terug naar inhoudsopgave

zie ook de PGGM-case op Slimreizen,
specifiek over Spitsvrij.
Astrid Romijn, astrid.romijn@pggm.nl

20

5

Casebeschrijvingen

Organisatie
SNS Reaal pakt mobiliteit integraal
aan. Vanuit de kosten die ze
besparen met de
‘afzieleaseregeling’ is een verhoging
van de fietskilometervergoeding
gerealiseerd. Deze ligt nu
beduidend hoger dan de
autokilometervergoeding. In
gesprek met Gerrit van Heusden
adviseur arbeidsvoorwaarden.

SNS Reaal is een Nederlandse
bankverzekeraar die geldzaken
eenvoudig en begrijpelijk wil maken.
Tot het concern behoren nog een
aantal bekende merken zoals
Zwitserleven, ASN Bank en Route
Mobiel. Er werken 7.000
medewerkers onder wie 950
leaserijders.
Motivatie
SNS Reaal wil in 2015 tot de top 3
van meest duurzame
bankverzekeraars van Nederland
behoren. In 2009 stelde ze daarom
een nieuwe visie op. Duurzaamheid
speelt daarin een belangrijke rol. Dit
brengt SNS Reaal in kaart via het
Greenhouse Gas Protocol. Daarbij
kijken ze naar:
1) Energieverbruik, eigen vervoer
2) Woon-werkverkeer
3) HNW uitstoot van thuiswerkers
(medewerkers werken 2 dagen per
week thuis)

Terug naar inhoudsopgave

80 tot 90% van de ondervraagden
die binnen een straal van 5 km
wonen, bleken op de fiets te
komen. Van de medewerkers die
verder weg wonen, kwam een groot
gedeelte echter met de auto. SNS
Reaal besloot het voor
medewerkers met een reisafstand
tussen 5 en 15 km het
aantrekkelijker te maken om op de
fiets te komen.
Een werkgroep met daarin de
directeur, P&O, facility, fiscalist, OR,
en HR boog zich over de nieuwe
regelingen en pakte het stapsgewijs
aan. Ze keken eerst vooral naar
waar ze op korte termijn successen
konden behalen. Daarna volgde het
traject met de OR. De OR stond
helemaal achter de plannen
aangezien niemand er op achteruit
ging. Daarbij speelde mee dat van
oudsher de reiskostenvergoedingen
laag zijn.

Vervoer bleek voor bijna 80% van
de CO2-uitstoot te zorgen, dat wil
SNS Reaal verlagen met minstens
4%. In 2015 moet de maximale
uitstoot van leaseauto’s
teruggebracht zijn naar gemiddeld
130 gram. Dit vereist dus
aanscherping van de
mobiliteitsregeling. Tevens wilde
SNS Reaal overstappen van allerlei
verkokerde regelingen naar één
integrale regeling.
Proces
Er werd eerst een nulmeting
uitgevoerd op basis van een
postcode-analyse. Dit leverde
verbazingwekkende conclusies op.
Zo bleek dat ondanks dat 40% van
de medewerkers binnen 20 km van
het werk te wonen er toch veel
auto's in de parkeergarage stonden.
In 2011 volgde een nader
onderzoek door middel van een
deurenquête op alle grote
vestigingen. Iedereen die
binnenkwam, kreeg een paar vragen
over woonplaats en manier van
reizen.
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Implementatie en administratie

De regeling

Stapsgewijs zijn de nieuwe
regelingen geïmplementeerd. De
communicatieafdeling was hier
nauw bij betrokken en maakte een
eigen site op het intranet. Hier staat
alle informatie op rondom reizen en
werken zoals tips en de regeling.
Ook gingen medewerkers langs alle
vestigingen om persoonlijk uitleg te
geven over de regeling. Dit verhaal
koppelden ze aan één van de
kernwaardes van SNS Reaal: GEEF!
(geef om resultaat, maatschappij,
klant, elkaar). Dit maakte invoering
van de nieuwe regeling voor de
medewerkers logisch en duidelijk.
De NS doet de administratie rond
het gebruik van de NS-Business
Card. De verdere administratie doet
P&O. Jaarlijks bekijkt P&O in
november aan de hand van een
momentopname uit het
personeelsinformatiesysteem
(modal split) de zakelijke
declaraties, het aantal overstappers
en het aantal fietsers.

Uitgangspunt van de nieuwe
regeling: medewerkers gaan meer
met het OV, stappen vaker op de
fiets en komen minder met de auto.

Terug naar inhoudsopgave

Leaserijders
Medewerkers die gebruik maken
van de leaseregeling krijgen een
normleasebedrag plus extra budget.
Leaserijders kunnen gebruik maken
van een afzieleaseregeling of
compensatieregeling. Zij krijgen dan
het normleasebedrag inclusief het
brandstofbudget uitgekeerd.
Zakelijk reizen kan met het OV met
de NS Business Card die alle
leaserijders hebben. Voordeel van
de afzieregeling voor SNS Reaal:
geen variabele kosten meer zoals
schades, brandstofkosten en
onderhoud. Ook is er geen handling
nodig. Daarnaast ook een besparing
op de vaste kosten: de gemiddelde
leaseauto kost per 5 jaar €60.000,-.

OV

Bij gebruik van de
compensatieregeling krijgt de
medewerker €48.000,- uitgekeerd.
Deze besparing op de leasekosten
maakt het voor SNS Reaal mogelijk
om fietsers extra te belonen.

Het reizen met openbaar vervoer
wordt 100% vergoed, ongeacht de
reisafstand. Steeds vaker worden
NS-Business Cards verstrekt.
Daarnaast is het vestigingsbeleid
van SNS Reaal gericht op zoveel als
kan bij stationslocaties. Ten slotte
heeft SNS Reaal een interne
mobiliteitscampagne (Reis eens
anders) met als doel "meer met het
OV, vaker op te fiets en minder met
de auto".

Fietsregeling

• Fietsers krijgen een vergoeding
van €0,09 per kilometer.
• Daarnaast kunnen ze via de
beloningsactie Trappers sparen
voor cadeaus.
• Medewerkers kunnen ook
gebruik maken van een renteloze
lening om een nieuwe
(elektrische) fiets te kopen. Dit
lossen ze af via hun
reiskostenvergoeding.
• De extra fietskosten worden
betaald uit de kostenbesparing
op leaserijders.
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Financiële prikkels (straffen,
belonen, verleiden)

Niet financiële prikkels (straffen,
belonen en verleiden)

• Belonen: €10,- per maand voor
het gemiddeld aantal dagen dat
per week werd thuisgewerkt.
• Belonen: bij afzien van leaseauto
wordt het bedrag van de
leaseauto en dieselvergoeding
uitgekeerd.
• Belonen:
fietskilometervergoeding is met
€0,09 per km + trappersbeloning
hoger dan de
autokilometervergoeding die
€0,09 bedraagt.
• Belonen: in 2013 uit WKR hogere
vergoeding voor aanschaf fiets
(1.500 euro).

• Straffen: strenger parkeerbeleid
in nabije toekomst.
• Verleiden: leaserijders
aanspreken op reisgedrag op
moment van een grote wijziging
zoals bij een verhuizing of als de
leaseauto moet worden
vervangen (wijzen op
afzieregeling). Nieuwe
medewerkers wijzen op alle
alternatieve reismogelijkheden.
• Verleiden: drempels worden
zoveel mogelijk weggenomen, zo
krijgen (bijna) alle medewerkers
een NS-Business Card.
• Verleiden: alternatieven voor de
leaseauto eenvoudig en
aantrekkelijk maken.
Bijvoorbeeld door het mogelijk
te maken ook e-scooters en ebikes uit te proberen.
• Verleiden: interne
gedragscampagne ‘Reis eens
Anders’
• Belonen: Trappers

Terug naar inhoudsopgave

Betrokken partijen

Leerervaringen

• Trappers.
• NS.

• SNS Reaal wil nog strikter gaan
sturen en bijvoorbeeld kijken
naar de mogelijkheden voor een
strikter parkeerbeleid.
• SNS Reaal past de
werkkostenregeling (WKR) toe.
De ruimte is beperkt maar SNS
Reaal bekijkt of het mogelijk is
de medewerker te laten
profiteren als hij een goedkopere
leaseauto uitkiest (de helft zou
dan naar de medewerker gaan).
• SNS Reaal heeft nu alles
stapsgewijs ingevoerd maar
vraagt zich af of het resultaat
anders was geweest bij invoering
in één keer.

Resultaten
• Het aantal fietsers is gestegen
met 300
• Kostenbesparing op leaserijders
door compensatieregeling (zie
eerdere uitleg).
• Gebruik OV licht stijgend.

Meer informatie
www.snsnreaal.nl/verantwoordondernemen.html
www.trappers.net
www.ns.nl/zakelijk
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HEVO, een Brabants adviesbureau
voor bouwmanagement, verhuisde
in 2011, mede uit
duurzaamheidsoverwegingen, naar
een locatie vlakbij station Den
Bosch. CO2-reductie en
kostenbesparing vormden de
aanleiding te starten met een proef
rond invoering van een
mobiliteitsbudget. Een gesprek
hierover met HR-manager Vincent
Balsters.

Terug naar inhoudsopgave

Organisatie

Doelstelling en uitgangspunten

HEVO maakt deel uit van de TBI
Holding B.V. Het bedrijf heeft 100
medewerkers, voornamelijk
adviseurs. 65 medewerkers zijn
lease-gerechtigd.

Doelstellingen vanuit twee thema's:
CO2-reductie en kostenbesparing.
De kosten moeten met 5% naar
beneden. Deze uitgangspunten
kunnen strijdig zijn met elkaar en
het belang van kostenbesparing is in
de huidige economische situatie
groter dan het belang van
duurzaamheid. De kunst is ze bij
elkaar te brengen.
Voor het mobiliteitsbudget is het
uitgangspunt dat het goed moet
passen bij de werknemer en dat het
een minimum aan administratieve
moeite kost. HEVO verwacht van
deelnemers aan de pilot dat ze
meer met het OV reizen dan met de
(eigen) auto om de duurzame
component te behouden. Het is
namelijk lastig om eisen te stellen
aan energiezuinigheid van privé
auto.

Motivatie
HEVO verhuisde met het oog op
duurzaam ondernemen van een
snelweglocatie langs de A2 naar een
locatie vlakbij het centraal station
van Den Bosch. De verhuizing
vormde tevens de start voor het
aanbieden van een
mobiliteitsbudget in de vorm van
een pilot. Het mobiliteitsbudget is
een geldelijk bedrag dat ter
beschikking wordt gesteld in plaats
van de leaseauto waarmee de
medewerkers in zijn
mobiliteitsbehoefte moet voorzien.

Voor de herziening van de
leaseregeling is het lostrekken van
de arbeidsvoorwaardelijke
component het uitgangspunt. De
huidige regeling is behoorlijk luxe
(geen eigen bijdrage + vergoeding
brandstofkosten buitenland, hoge
normbedragen). De labelkeuze is
beperkt tot A en B. HEVO is nu bezig
om het mobiliteitsbudget en de
(vernieuwde) leaseregeling te
integreren in één
mobiliteitsregeling. Uitgangspunt
hierbij is één logisch en duurzaam
pakket aan te kunnen bieden
waarmee HEVO de doelstellingen
qua kostenbesparing en CO2reductie kan behalen.
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Proces

Implementatie en administratie

Het mobiliteitsbudget is door de HRdirecteur zelf vormgegeven en hij
heeft zelf deelnemers voor de pilot
geworven. Deze persoonlijke
aanpak is een voordeel van een
klein bedrijf. Hij laat zich verder
begeleiden door Athlon.

Bedacht, getoetst en bewust in pilot
van ruim één jaar om zo de beste
'mix' te vinden. Tweemaal per jaar
wordt de balans opgemaakt. Er is
geen actief budgetbeheer.

Weerstanden

De hoogte van het
mobiliteitsbudget bestaat uit de
leasenorm inclusief brandstof.
Met het mobiliteitsbudget worden
de verschillende vervoerskosten
verrekend:

Weerstanden ondervangen door
niks af te dwingen, te luisteren naar
de medewerkers en het gewoon te
doen, dit geldt ook voor de HRdirecteur zelf. Voor de jongere
medewerkers is een
mobiliteitsbudget het best passend
en is er weinig weerstand. Daar
waar de weerstand zit (met name
bij de oudere garde) bewust nog
niet te hard pushen. De verwachting
is dat deze over het algemeen toch
niet van een leaseauto af willen en
het is ook een lastige groep om te
sturen.

Terug naar inhoudsopgave

De regeling

• NS trajectjaarkaart (declareren);
• €200,- per maand voor poolauto
(wordt in mindering gebracht van
budgetbedrag);

• parkeerkosten P&R (declareren);
• verbruik via de NS-Business Card;
• maximaal 4 weken shortlease
‘vakantie-auto’.
Er is geen direct inzicht in
budgetverbruik, dat moet de
medewerker zelf bijhouden. De
administratie houdt het (ook) bij
en

Men werkt gemiddeld 1 dag per
week thuis. Ook hier is geen sturing
en geen evaluatie. Er geldt geen
parkeerbeleid. Kosten voor de
parkeerplaatsen zijn ze toch kwijt en
er is geen gebrek aan
parkeerplaatsen.

levert twee maal per jaar een
budgetoverzicht aan.
Er is (nog) geen besluit genomen
wat te doen met restbudgetten of
budgetoverschrijdingen.
Huidige leaseregeling: A+B label,
geen eigen bijdrage. NS-Business
Card op aanvraag: 8 personen
gebruiken die actief.
De niet-leasegerechtigden krijgen
een 'standaard'
reiskostenvergoeding op basis van €
0,19 per km. Zij mogen voor
(incidentele) zakelijke ritten gebruik
maken van de poolauto of van de
afdelings-NS-Business Card.
Er start binnenkort een pilot met
een elektrische deelauto, samen
met buurbedrijven.

Financiële prikkels (straffen,
belonen, verleiden)
• Belonen: voorstel
mobiliteitswerkgroep om aan het
einde van het kalenderjaar het
resterende bedrag van het
mobiliteitsbudget als
salariscomponent uit te betalen.
• Straffen: er ligt bij de OR een
dwingende voorstel om met
ingang van 1 januari 2013 alle
leaserijders een eigen bijdrage
van 10% te laten betalen voor
gebruik van de leaseauto. Dit
met als doel om kosten te
besparen.
• Straffen: zakelijker “optreden”
bij het innen van eigen risico bij
schade aan de leaseauto.

Geen sturing op bijvoorbeeld
zuiniger rijden. Medewerkers zijn
hoog opgeleid en wellicht een
beetje eigenwijs,
gedragssturinginstrumenten zijn
voor die groep lastig in te zetten.
HNW: thuiswerkfaciliteiten, inclusief
videoconferencing, worden
maximaal aangeboden.
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Niet financiële prikkels (straffen,
belonen en verleiden)
• Verleiden: luisteren naar
medewerkers
• Verleiden: communiceren: intern
door medewerkers op podium
zetten via testimonials. Extern
via bedrijfsblad.
• Verleiden: voorbeeldgedrag MT.
Betrokken partijen
Leasemaatschappij Athlon helpt in
de ondersteuning. Tevens gebruik
gemaakt van MKB-voucherregeling
(ook via Athlon).
Resultaten
Pilot leverde inzicht in vormgeven
totale regeling en inzicht in kosten
versus duurzaamheid.

Leerervaringen
De pilotervaringen van het
mobiliteitsbudget en het kritisch
bekijken van de leaseregeling in
relatie tot de doelstellingen op het
gebied van kostenbesparingen en
vergroening, leidt tot:
De intentie is om het
mobiliteitsbudget te verlagen en het
brandstofvoorschot niet meer in het
mobiliteitsbudget op te nemen.
Labelkeuze beperken tot A.
Regeling meer op kostenkant
beoordelen.
Voor het proces is geleerd om zich
harder op te stellen richting OR en
meer integraal te kijken naar
mobiliteit door ook HNWcomponenten mee te nemen.

Meer informatie
www.hevo.nl
Vincent Balsters, vincent.balsters@hevo.nl

Terug naar inhoudsopgave
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Organisatie
Het Amersfoortse advies- en
managementbureau BMC telt
ongeveer 1000 leaserijders. Een
gesprek hierover met manager HRM
& Organisatie Peter Werkman over
de pilot rond de invoering van een
mobiliteitsbudget.
“De flexibiliteit die een
mobiliteitsbudget biedt, is absoluut
winst. Medewerkers realiseerden
zich nauwelijks dat ze een keuze
hebben in hun manier van reizen
omdat de leaseauto toch voor de
deur staat. Het budget zet aan tot
nadenken en ander gedrag.”

Terug naar inhoudsopgave

BMC ondersteunt overheden,
onderwijs- en zorginstellingen en
andere non-profitorganisaties bij
het oplossen van complexe
vraagstukken. BMC is met 1.250
adviseurs en interim-managers
marktleider binnen de publieke
sector. Het bureau is onderdeel van
de BMC Groep waar nog zes
bureaus bij aangesloten zijn.
Ongeveer 1.000 adviseurs hebben
een leaseauto.
Motivatie
“We willen graag de slag maken
naar slimmer werken en slimmer
reizen”, vertelt Werkman.
Meerdere overwegingen spelen een
rol bij de wens om de huidige
leaseregeling om te vormen naar
een mobiliteitsbudget:
Aantrekkelijk werkgeverschap: “We
willen een aantrekkelijke werkgever
zijn en zo makkelijker nieuwe
mensen werven en onze huidige
medewerkers aan ons binden.
Tegenwoordig is een leaseauto geen

De regeling
pré meer maar meer keuzevrijheid
en flexibiliteit wel.”
Milieudoelstellingen, minder CO2uitstoot
Kostenbesparing
Gedragsverandering: “We willen
onze medewerkers graag ervan
bewust maken dat reizen lang niet
altijd nodig is.”
Parkeerproblemen zijn er niet bij
BMC en vormen dus ook geen
motivatie. “Onze adviseurs werken
grotendeels bij de klanten,
verspreid over het hele land.”

De werkgroep besteedt vervolgens
veel tijd aan het maken van een
mobiliteitsregeling. “Uitgangspunt
hierbij vormde de kale leaseprijs.
Heb je bijvoorbeeld de goedkoopste
leaseauto? Dan is je vaste
mobiliteitsbudget maandelijks zo’n
€ 300,-. Heb je de duurste auto, dan
is dat zo’n €1.200,-. Daarnaast krijg
je een x bedrag als vergoeding voor
alle zakelijke kilometers die je rijdt
en een x bedrag voor maximaal
12.000 jaarlijkse privékilometers.
Die drie bronnen samen vormen
jouw totale mobiliteitsbudget. Rij je
minder privékilometers of kies je
een goedkopere leaseauto? Dan
hou je geld over. Je kunt dat geld
bijvoorbeeld besteden aan een NSBusiness Card of een fiets of wat je
maar wilt. Je kunt ook helemaal
afzien van een leaseauto en volledig
kiezen voor bijvoorbeeld de trein.”

Proces tot de pilot

“We raakten in gesprek met BNV
Mobility. Zij besloten naar
aanleiding van onze ideeën een
nieuwe organisatie op te richten,
Annaways, en samen met ons een
pilot mobiliteitsbudget binnen BMC
op te zetten. Intern richtten we een
projectgroep op met
vertegenwoordigers uit de OR, P&O,
de fleetmanager, financiën, ICT en
Annaways. Annaways nam de hele
administratie en techniek op zich.”
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Implementatie pilot

Uitvoering

Resultaten

BMC werft 50 vrijwilligers voor
deelname aan de pilot, verspreid
over alle afdelingen. “Vrijwilligers
vinden was geen enkel probleem.
We vertelden ze dat ze voor spek en
bonen meededen en dat het hen
dus niks zou kosten. Integendeel:
deelnemers mochten eventueel
bespaarde reiskosten tijdens de
pilot zelf houden, evenals een
eventueel aangeschafte NSBusiness Card én een iPhone.” Die
iPhone is nodig voor de speciaal
voor BMC gebouwde Annaways app
die gekoppeld is aan de agenda van
medewerkers. Deze app registreert
alle woon-werkverkeer en zakelijke
ritten.

De pilot start in oktober 2011 en
vanaf het begin lopen gebruikers
tegen problemen aan. “Er zaten
bugs in de app, hij was niet
gebruiksvriendelijk en ook de
helpdesk bood geen uitkomst”.
BMC zet de pilot stop en spreekt
met Annaways af door te gaan als
de problemen opgelost zijn. 1
Februari 2012 herstart de pilot maar
nog steeds zijn er bugs. “Het was
nog te technisch en teveel gericht
op kilometerregistratie. Terwijl dat
juist niet belangrijk is voor ons. We
vertrouwen onze mensen. We
hadden het alleen nog maar over
bugs en techniek terwijl het
allemaal gewoon moet werken
zonder dat je er veel bij na hoeft te
denken.” BMC besloot al snel
helemaal te stoppen met de pilot.

• “We weten nu wat we wel en
niet willen.”
• “We willen onze medewerkers
laten nadenken over slimmer
werken en reizen, hen de keuze
en de flexibiliteit bieden en dit
ook makkelijk maken. Moet ik
wel in de auto stappen of kan ik
dit rapport ook thuis of bij
Seats2Meet schrijven? Het
bieden van keuzemogelijkheden
is de belangrijkste prikkel tot
slimmer werken en reizen. Ook
al hou je niks over van je
mobiliteitsbudget, je hebt wél
zelf de keuze.”
• “Deelnemers aan de pilot
ervoeren het als een eye-opener
en een luxe dat ze ’s ochtends de
keuze hadden tussen auto en
trein. En dat een treinreis heel
relaxed is, dat je onderweg kunt
werken en dan thuis niet meer
achter je laptop hoeft te kruipen.
Dat geeft rust en is goed voor de
balans tussen werk en privé.”

Terug naar inhoudsopgave

Leerervaringen/ tips voor andere
werkgevers
“We hadden de hoogte van het
mobiliteitsbudget niet moeten
koppelen aan de leaseautoklasse.
Dat is namelijk niet relevant als je
met de trein reist. Je krijgt dan
vragen waarom de één meer krijgt
dan de ander terwijl ze net zoveel
reizen en de treinreis net zo duur is.
Als je mensen uit de auto wilt
krijgen, moet je daar anders naar
kijken.”
“We hebben geleerd niet teveel op
de techniek te gaan zitten, dat
maakt kwetsbaar.”
“We gaan niet meer mee
ontwikkelen, het moet gewoon
werken.”
“We wilden misschien teveel in één
keer, hadden beter klein kunnen
beginnen met een eenvoudige
vraag en daarna uitbreiden.”
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Hoe verder?

Wensenlijstje

Medewerkers kunnen voorlopig als
tussenoplossing bij het aflopen van
hun leasecontract kiezen voor een
vervoersbudget. BMC is nog steeds
op zoek naar 1 partij die hen kan
helpen met een mobiliteitsbudget/
mobiliteitskaart. Ze zijn met
aanbieders (Mobility Mixx, Radiuz)
in gesprek en ook Annaways mag
met een goed aanbod komen. Ook
praat BMC met haar
leasemaatschappij Noordlease.

• “Een app is prima maar maak deze leuk en handig! Dat je een seintje krijgt
als je eerder moet vertrekken naar je volgende afspraak omdat er file staat,
waar je de goedkoopste benzinepomp in de buurt vindt, wanneer je beter
met de trein kunt gaan.”
• “Ik wil graag 1 card en/of app die heel veel faciliteiten biedt of kan bieden
en in de toekomst zelfs als betaalmiddel kan dienen. Waarom zou ik niet
een kop koffie ermee kunnen afrekenen onderweg?”

• “We willen ook meer naar autopools toe in combinatie met een
mobiliteitsbudget. Want waarom heeft eigenlijk iedereen een eigen auto
nodig? Wij zorgen voor het juiste vervoermiddel voor de opdracht waar je
aan werkt en je boekt dit af op je mobiliteitsbudget. Dat willen we graag
maar tot nog toe kunnen leasemaatschappijen ons niet helpen. Een pool
met auto’s hier voor de deur in Amersfoort is geen probleem maar onze
adviseurs werken door het hele land en dan wordt het een stuk lastiger.”
• “We willen alle arbeidsvoorwaarden zo flexibel mogelijk maken. Waarom
zou je je NS Business Card niet kunnen gebruiken om in het weekend je
kinderen mee te nemen? Of in de vakantie een grotere auto kunnen huren?
Helaas is dit fiscaal nog niet mogelijk.”

Meer informatie
www.bmc.nl
Peter Werkman,
peterwerkman@bmc.nl

• “Kunnen we niet met een aantal grote werkgevers in een vergelijkbare
situatie (veel leaserijders) een gemeenschappelijke aanbesteding doen voor
een mobiliteitsbudget/ mobiliteitskaart/ autopools? Wellicht via contacten
B50?”

Terug naar inhoudsopgave
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Interessant bij Vodafone is dat zij
het mobiliteitsbudget in combinatie
met een OV-kaart invoerden als
alternatief voor de leaseauto. Dit
deden zij vanwege de verhuizing
(bewust geen parkeerplaatsen bij
het nieuwe pand beschikbaar) en
vanwege invoering van mobiel
werken of Het Nieuwe Werken
(maakt reizen minder noodzakelijk).
Deze case is gebaseerd op een
interview hierover met HP
Soldaat en een eerder interview
met Johan de Vreeze, head of
Compensation & Benefits.

Terug naar inhoudsopgave

Organisatie

Motivatie

Doelstelling en uitgangspunten

Vodafone Nederland maakt deel uit
van de Vodafone Group, één van de
grootste communicatiebedrijven ter
wereld. Vodafone Nederland
bestaat uit 2 organisaties; Vodafone
Retail (winkels) en Vodafone
Libertel. Deze case richt zich op
Vodafone Libertel dat circa 3.000
medewerkers in Nederland heeft,
verspreid over 3 vestigingen;
Amsterdam, Eindhoven en
Maastricht. Duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord
ondernemen staan hoog in het
vaandel bij Vodafone.
Vier jaar geleden had Vodafone
meer dan 300 functionele
leaseauto's en 200
arbeidsvoorwaardelijke leaseauto's.
Anno 2012 zijn dat nog ongeveer
250 functionele leaseauto's en 70
arbeidsvoorwaardelijke leaseauto's
en hebben zo’n 250 oudleasegerechtigden een
mobiliteitsbudget

De belangrijkste reden waarom
Vodafone overstapt naar een
mobiliteitsbudget is dat de
organisatie bedrijfsmatig een groot
belang heeft bij meer mobiel
werken. Vodafone vindt dat zij zelf
als ‘best practice’ moeten dienen
richting klanten en andere
bedrijven. Directe aanleiding was de
visie op hoe Vodafone haar werken
zou moeten inrichten en op de
toekomstige medewerker,
gebaseerd op het gebruik van haar
eigen technologie en services om zo
in staat te zijn de ervaring over te
brengen naar klanten. De verhuizing
van het hoofdkantoor van
Maastricht naar Amsterdam was de
geplande push tot deze
verandering.

De externe doelstelling is om een
voorbeeld en een inspiratiebron te
zijn voor andere bedrijven om HNW
in te voeren. De interne doelstelling
is een beleid dat aantrekkelijk is
voor de medewerkers met
onderkenning van de diversiteit aan
doelgroepen in de eigen organisatie
en daaruit afgeleid de diversiteit
aan behoeften op het gebied van
werken en reizen.
Eén van de uitgangspunten is dat er
heel weinig verankerd is in
regelingen. Met name op het gebied
van thuiswerken. Uitgangspunten
bij het mobiliteitsbeleid zijn onder
andere dat er geen
arbeidsvoorwaardelijke leaseauto’s
en geen parkeerplaatsen meer
worden gefaciliteerd en dat de
regelingen worden vereenvoudigd
(bijv. door iedereen een gelijk
budget te geven).
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Proces

Weerstanden

Implementatie en administratie

Het nieuwe mobiliteitsbeleid was
onderdeel van een veel groter
geheel, namelijk de verhuizing naar
Amsterdam en het verder
doorvoeren van HNW in de
organisatie. In dit grotere plan, waar
ook een sociaal plan onderdeel van
uitmaakte, zijn de directie en de OR
nauw en vroegtijdig betrokken
geweest. In dat plan zaten
gelijkwaardige prikkels om in alle
vrijheid de keuze te maken om mee
te gaan met het werk of om het
bedrijf te verlaten. Het resultaat is
een forse cultuuromslag geweest en
een meer divers
werknemersbestand.

De weerstand zat vooral bij het niet
meer kunnen parkeren. In
Amsterdam waren er sowieso
nauwelijks parkeerplekken en in
Maastricht is Vodafone gestopt met
het betalen van de parkeerplaatsen
bij Q-Park. Eén van de manieren om
deze weerstand tegen te gaan is dat
het voltallig GMT (General
Management Team) hun leaseauto
omruilde voor een OV-jaarkaart en
een mobiliteitsbudget. Daarnaast is
het heel belangrijk gebleken om de
rug recht te houden, door alle
geledingen heen.

De implementatie van de
regeling(en) vond plaats als
onderdeel van de verhuizing. De
leaserijders die naar Amsterdam
gingen, konden direct hun leaseauto
inleveren en kiezen voor een
mobiliteitsbudget. De kosten van
het voortijdig inleveren van de
leaseauto bij de leasemaatschappij
betaalde Vodafone. In die fase was
het op basis van vrijwilligheid. Later
is het in 2010 voor nieuwe
medewerkers verplicht geworden
om voor het mobiliteitsbudget te
kiezen. De leaserijders die niet mee
naar Amsterdam verhuisden,
konden eerst hun leasecontract
uitrijden. Zij kregen wel een aanbod
om vervroegd in te leveren, maar
dat hing af van de resterende
looptijd en de extra kosten.
Vodafone past twee modellen van
het mobiliteitsbudget toe, die
verschillend zijn wat administratieve
verwerking betreft.

Terug naar inhoudsopgave

1. Een mobiliteitsbudget van €800
per maand plus een OVjaarkaart. Het mobiliteitsbudget
bestaat uit een vast bedrag per
maand, ongeacht het aantal
zakelijke- en woonwerkkilometers dat men reist.
De enige administratie is het
vastleggen van een vaste netto
woon-werkvergoeding op basis
van de afstand en het toestaan
dat men zakelijke kilometers
declareert uit het budget (net
als bij de nietleasegerechtigden). Gedurende
het jaar vindt er een
verrekening met en uitkering
van het bruto restbudget plaats.
2. Een mobiliteitsbudget van €800
per maand plus de reguliere
woon/werk vergoeding en een
mogelijkheid om de privé auto
te gebruiken voor zakelijk reizen
tegen declaratie van €0,19 per
km. Hier vindt helemaal geen
verrekening met het
mobiliteitsbudget plaats. Dit is
te allen tijde een bruto
loonvergoeding.
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Niet financiële prikkels (straffen,
belonen en verleiden)

De regeling

• Het mobiliteitsbudget als
alternatief voor de leaseauto
bestaat uit een OV-jaarkaart 2e
klas (alleen GMT krijgt 1e klas) en
€800 bruto per maand of uit de
reguliere woon-werk en zakelijke
kilometervergoeding en €800
per maand.
• Iedereen krijgt een gelijk bedrag.
• Vodafone betaalt in het eerste
model het woon-werkdeel netto
uit en daarnaast kunnen de
medewerkers hun zakelijke
reizen netto tegen €0,19 per km
declareren. Het restant budget
wordt bruto uitgekeerd.
• Geen parkeerplaats meer.
Medewerkers moeten zelf
parkeerabonnementen sluiten
en betalen.
• De woon-werkvergoeding werd
omgezet in een vaste vergoeding
op basis van €0,19 per km tot
maximaal 60 km enkele reis. Dit
geldt voor alle werkdagen,
ongeacht of men thuiswerkt.

Terug naar inhoudsopgave

• Ook de woon-werkvergoeding
voor de niet-leasegerechtigden is
simpel. Een vaste vergoeding op
basis van afstand, ongeacht of
men thuiswerkt.
Financiële prikkels (straffen,
belonen, verleiden)

• Belonen: kiezen medewerkers
voor een mobiliteitsbudget in
plaats van een leaseauto en
houden ze geld over van hun
budget, dan is dit bedrag voor
hen.
• Belonen: ook thuiswerkers
krijgen reiskostenvergoeding
voor woon-werkverkeer.
• Straffen: wie met de auto komt,
moet parkeerkosten zelf betalen.
• Verleiden: met ov-jaarkaart.

Resultaten

• Verleiden: voorbeeldrol voor
GMT, door hen allemaal direct
de leaseauto te laten inleveren.
• Verleiden: niet teveel regels. Dit
heeft met name betrekking op
alles rondom HNW. Het gevoel
van vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid is in de
praktijk een belangrijke prikkel.
• Verleiden: Vodafone gelooft
meer in het faciliteren van
voorzieningen dan in harde
reglementen. Dus meer in het
verleiden dan in het straffen en
belonen.

Er is nog geen uitgebreide evaluatie
geweest. Het resultaat is wel dat nu
nog maar 60 tot 70 medewerkers
een arbeidsvoorwaardelijke
leaseauto hebben van de
oorspronkelijke 200. Er lijkt de
laatste tijd echter een kentering in
de organisatie (maar ook in de
maatschappij) plaats te vinden die
ervan uitgaat dat autorijden 'toch
niet zo slecht is'. De files worden
minder, de auto's worden steeds
schoner waardoor de 'milieudruk'
ook lijkt af te nemen. Daarnaast is
het lastig om het management team
(GMT) achter het gekozen beleid te
houden, omdat het GMT veelal uit
buitenlanders bestaat die iedere 3
jaar doorstromen naar andere
landen. Inmiddels heeft Vodafone
een bijna geheel andere
samenstelling van het GMT dan
toen het nieuwe beleid werd
ingevoerd.

Betrokken partijen
Vodafone heeft geen gebruik
gemaakt van een externe
marktpartij.
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Leerervaringen
Eén van de aanpassingen is dat men
de vaste woon-werkvergoeding
voor de niet-leasegerechtigden gaat
afschaffen, deze wordt gebaseerd
op de werkelijke reizen. Zeker nu
men steeds meer thuiswerkt.
Vodafone heeft hiervoor onder
andere gesprekken gevoerd met de
NS om de kijken in hoeverre de
reisdata hiervoor gebruikt kunnen
worden. Bij de NS stuit Vodafone op
zaken als privacy en een bepaalde
inflexibiliteit. Inmiddels voert
Vodafone gesprekken met een
sofware bedrijf om een eigen
applicatie te ontwikkelen die
gekoppeld wordt aan het
toegangspassensysteem van
Vodafone en de
salarisadministratie.
Er vindt nu een pilot plaats met een
functionele leaserijder, die in
Amsterdam woont en ook als
werkgebied Amsterdam heeft.

Terug naar inhoudsopgave

Deze persoon heeft zijn leaseauto
omgeruild voor een OV-jaarkaart en
een Greenwheels abonnement.
Tot slot is men aan het onderzoeken
of het haalbaar is om de functielaag
net onder de lease-gerechtigden
ook een OV-jaarkaart te geven in
plaats van een woon-werk
vergoeding.
Volgende stap in
beleidsontwikkeling: aanpak van
verleiden en niet straffen (wellicht
belonen). Omdat wordt uitgegaan
van absolute noodzakelijkheid is de
benadering van salesmensen op dit
gebied met insteek ‘gebruik van
meer mobiliteitsopties dan alleen
de eigen leaseauto’.

Meer informatie
www.vodafone.nl
Lees ook de uitgebreide case over invoering van mobiel werken bij
Vodafone op de site Slimreizen.nl
HP Soldaat
hp.soldaat@vodafone.com
HR Benefit Manager Vodafone-Libertel BV
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MN Services verhuisde onlangs
naar een nieuwe locatie met weinig
parkeerruimte. Terwijl twee derde
van de medewerkers met de auto
kwam. Dat vroeg om rigoureuze
maatregelen. Hoe krijg je mensen
uit de auto en blijf je tegelijkertijd
aantrekkelijk als werkgever? MN
koos voor een integrale en
innovatieve aanpak. De
medewerkers hebben keuze uit een
breed pakket dat hen verleidt de
auto voortaan vaker te laten staan.
Het mobiliteitsbudget is een
belangrijk onderdeel. In gesprek
met drs. Thomas van Dijk, HR
beleidsadviseur.

Terug naar inhoudsopgave

Organisatie

Doelstelling en uitgangspunten

Proces

Al meer dan 60 jaar kunnen
pensioenfondsen bij MN Services
terecht voor hun
pensioenuitvoering. In de MN
kantoren in Den Haag, Londen en
Amsterdam maken zo’n 1.100
betrokken medewerkers zich
dagelijks sterk voor begrijpelijke en
betaalbare pensioenen voor bijna 2
miljoen Nederlanders. Op het
kantoor in Den Haag zijn er 125
leasegerechtigden.

De primaire doelstelling is
aantrekkelijk werkgeverschap vanuit
de visie dat er in de nabije toekomst
een 'war on talent' zal plaatsvinden
onder de schaarse hoogopgeleide
jongeren. Secundaire doelstelling is
MVO en duurzaamheid wat zich
vertaalt naar CO2-reductie.
Uitgangspunt was dat het nieuwe
mobiliteitsbudget voldoende ruimte
biedt aan de medewerkers voor
flexibiliteit en keuzevrijheid op het
gebied van woon-, werk - en
leefpatronen. Daarnaast was het
belangrijk de nieuwe regeling
kostenneutraal uit te voeren.
Kostenbesparing is dus geen
uitgangspunt.

MN Services haalde eerst kennis uit
de markt (via externen) en stelde
een intern team samen bestaande
uit een beleidsmaker, iemand van
de HR-administratie en de
projectleider Het Nieuwe Werken.
Samen bepaalden zij via
brainstormen het bredere kader,
visie en beleidskader. Daarna volgde
de praktische invulling. In een vroeg
stadium zorgden ze voor draagvlak
bij en commitment van de top.
Vervolgens betrokken ze de OR
erbij.

Motivatie

Rond de oude Rijswijkse kantoren
was parkeren geen probleem. Dit is
op de nieuwe Haagse locatie (aan
het einde van de A12) heel anders.
Daar moeten de 900 medewerkers
het samen met bezoekers doen met
160 parkeerplaatsen. Terwijl twee
op de drie werknemers met de auto
naar kantoor kwam in Rijswijk. Ook
is de A12 bekend om zijn dagelijkse
files.
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Weerstanden

Implementatie en administratie

Weerstanden zaten met name
tijdens de brainstorm- en visiefase,
waarin nog teveel gedacht werd in
beperkingen vanuit de huidige
operationele/administratieve
processen. Oplossing was om steeds
terug te gaan naar doel van
visievorming en beleidskaders
bepalen en nog niet in te gaan op
praktische details. Bovenal was er
veel weerstand tegen het
restrictieve parkeerbeleid. Een deel
van het management vond het
bijvoorbeeld lastig om echt achter
de keuze en het beleid te staan en
het aan medewerkers uit te leggen.
Deze weerstand is mede
overwonnen door rugdekking van
de Raad van Bestuur. Verder was
opvallend dat bij hoger opgeleide
staf- en
vermogensbeheerdersfuncties de
bezwaren het sterkst waren. Vanuit
hen ontstond de grootste druk op
het parkeerbeleid. Autogebruik en
parkeren worden daar vaker
ervaren als arbeidsvoorwaarde.

Er was veel communicatie
voorafgaand aan de verhuizing en
de invoering van de nieuwe
regelingen:

Terug naar inhoudsopgave

• Vragen werden op individueel
niveau beantwoord via een
speciale mailbox. Belangrijk is
om transparant en duidelijk te
zijn over de nieuwe maatregelen.
‘Agree to disagree’.
• Speciaal periodiek e-magazine
gemaakt over mobiliteit wat veel
positieve reacties opleverde.
• Projectsite rondom verhuizing
met onder andere reiswijzer met
alle maatregelen plus uitleg. Er is
een aantal medewerkers
gevraagd om voorafgaand aan
de verhuizing een aantal keren
naar het nieuwe pand te reizen
en eerlijk verslag te doen over
hun ervaringen. Deze interviews
kwamen op de website.

• Voorafgaand aan de presentatie
van het nieuwe beleid was er
een bijeenkomst voor
leidinggevenden zodat zij vragen
van medewerkers konden
beantwoorden.
• Meest gestelde vragen en
antwoorden steeds plaatsen/
bijwerken op het intranet.
• Alle medewerkers ontvingen een
brief over de nieuwe
reiskostenvergoeding en een
verwijzing naar de helpdesk waar
men persoonlijke ondersteuning
kon krijgen in het bepalen van de
beste manier van reizen en de
keuze tussen de verschillende
opties in de reiskostenregeling.
• Gedurende een bepaalde
periode was er ook nog de
mogelijkheid van een
inloopspreekuur op kantoor.
• Mobiliteitspoll op intranet.
Hiermee kon de werkgroep
regelmatig ‘de thermometer’ in
de organisatie stoppen.
• Tevredenheidsonderzoek na
verhuizing.

Om keuze voor het
mobiliteitsbudget te stimuleren,
bood MN Services iedereen aan om
het lopende leasecontract open te
breken en te kiezen voor het
mobiliteitsbudget. De extra kosten
als gevolg van het vroegtijdig
inleveren van de leaseauto nam MN
Services op zich.
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De regeling
1. Reiskostenregeling voor nietleasegerechtigden
• Keuze tussen standaard
autokilometervergoeding (max.
30 km enkele reis) van €0,19 per
km of volledige vergoeding voor
reizen met OV (2e klas).
• Een combinatie tussen auto
(max. 30 km enkele reis), fiets en
OV is nu ook mogelijk. Dan krijg
je een kilometervergoeding van
€ 0,19 per km voor het deel van
de reis dat met auto of fiets
wordt afgelegd en een OVabonnement voor het OVgedeelte.
• Ook als je thuiswerkt, krijg je een
reiskostenvergoeding.
• Dienstreizen: met eigen auto is
de kilometervergoeding hiervoor
€ 0,19 per km. OV heeft echter
nadrukkelijk de voorkeur (1e klas)
en er zijn poolauto’s beschikbaar
voor dienstreizen.

Terug naar inhoudsopgave

2. Tweewielerregeling
• Medewerkers krijgen een netto
bijdrage van €250,- van het
bedrijf wanneer zij een
tweewieler aanschaffen ten
behoeve van het woonwerkverkeer.
• Via een renteloze lening kan elke
medewerker de rest van het
aanschafbedrag voor een
tweewieler voor woonwerkverkeer financieren.
Voorwaarde is wel dat de
medewerker minimaal de helft
van het aantal werkdagen op de
fiets komt. Er zit een limiet aan
het bedrag van de lening.
• Terugbetaling loopt via het
inhouden van de
fietskilometervergoeding over
een periode van 3 jaar vanuit de
onbelaste reiskostenvergoeding.
Fiets je bijvoorbeeld dagelijks 10
kilometer van huis naar werk,
dan los je dagelijks 10 x €0,19 af.
Het eventuele restant van de
lening wordt na 3 jaar op je
salaris ingehouden.

• Bij deze regeling is rekening
gehouden met de nieuwe
werkkostenregeling en is fiscaal
het meest gunstig.
• Alle tweewielers vallen onder
deze regeling, dus ook
bakfietsen, e-bikes, scooters, escooters, brommers enz.
• MN Services heeft een
overeenkomst gesloten met de
fietswinkels van Profiel waardoor
medewerkers (en hun
gezinsleden) met 15% korting
een tweewieler aan kunnen
schaffen (10% op een E-bike). De
fietsverzekering is gratis. Deze
regeling staat voor iedereen
open, dus ook voor leaserijders
of voor medewerkers die de fiets
voor voor- of natransport
gebruiken.

3. Leaserijders
Nieuwe medewerkers die
leasegerechtigd zijn, kunnen kiezen
of ze wel of geen leaseauto willen.
Leaserijders kunnen hun leaseauto
inruilen voor een persoonlijk
mobiliteitsbudget. Dit is gebaseerd
op 100% normleasebedrag inclusief
brandstof. MN Services faciliteert
de budgethouder door eerst netto
de woon-werk vergoeding en
zakelijke kilometers uit te keren en
de rest bruto.
Leaserijders krijgen standaard een
NS-Business Card (1e klas) om hen
te stimuleren de auto af te wisselen
met de trein. Ze kunnen deze voor
woon-werkverkeer en voor zakelijk
verkeer gebruiken. Met de NSBusinesscard kunnen medewerkers
gebruik maken van trein, OV-fiets,
NS-scooters en gratis fietsenstalling
op stations als aanvulling op de
auto.
Leaserijders hebben alleen recht op
een parkeerplek , als ze daar op
basis van het parkeerbeleid recht op
hebben.
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3.Leaserijders (vervolg)

4. Parkeerbeleid

• Leaserijders hebben alleen recht
op een parkeerplek , als ze daar
op basis van het parkeerbeleid
recht op hebben.
• Iedereen, inclusief de
mobiliteitsbudgethouders
mogen kosteloos gebruik maken
van de poolauto's voor zakelijke
ritten.
• Er is een financiële stimulans
voor leaserijders om een A-label
auto te kiezen. Dan mag men
een 10% duurdere auto dan de
norm kiezen en betaalt MN
Services zowel de overschrijding
als de hogere bijtelling.

De verhuizing naar een pand met
veel minder parkeerruimte noopt
tot het invoeren van een streng
parkeerbeleid.

Terug naar inhoudsopgave

• Medewerkers met een
ambulante functie houden recht
op een parkeerplek, evenals
carpoolers, minder validen,
bezoekers en medewerkers met
een medische indicatie.
• Het verschil tussen de reistijd
met auto en met openbaar
vervoer bepaalt of je recht hebt
op een parkeerplek. Is het
openbaar vervoer meer dan 25
minuten langzamer dan de auto?
Dan mag je parkeren op het
eigen terrein. Wonen
medewerkers op minder dan 10
kilometer afstand van kantoor?
Dan hebben ze sowieso geen
recht op een parkeerplek.

• Autokilometers worden vergoed
(tot maximaal 30 km enkele reis)
en men krijgt voor het OVgedeelte een abonnement of
vervoersbewijzen.

• Vipre berekent dit op basis van
de nieuwe NS dienstregeling en
houdt bij de autoreistijd rekening
met de gemiddelde
filevertraging op dat traject tot
maximaal een half uur.
• Er is een clausule voor
schrijnende gevallen zoals
medewerkers met een medische
indicatie of mensen die met het
halen en brengen van kinderen
zitten. Maar: ook in deze
gevallen is een parkeerplek niet
gegarandeerd. De oplossing kan
ook liggen in meer thuiswerken,
telewerken of flexibeler
werktijden.
• Medewerkers die toch met de
auto willen blijven komen, maar
geen recht hebben op een
parkeerplek, kunnen voor eigen
rekening uitwijken naar een QPark garage in de buurt.
• Ook wordt medewerkers die
toch met de auto willen komen,
aangeraden gebruik te maken
van een P+R en van daaruit met
het OV naar kantoor te reizen.

Financiële prikkels (straffen,
belonen, verleiden)
• Belonen: duurzamer reizen en
werken vanuit het
mobiliteitsbudget. Wanneer je
zuiniger rijdt, voor reizen met OV
of fiets kiest of meer thuiswerkt,
hou je geld over van je budget
wat je zelf mag houden.
• Belonen: financieel bevoordelen
van OV (volledige afstand wordt
vergoed) en fietsgebruik
(kortingsregeling en
aanschafpremie).
• Verleiden: keuze voor
duurzamere leaseauto. Auto mag
dan 10% meer kosten en de
kosten hiervan zijn voor MN
Services.
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Niet financiële prikkels (straffen,
belonen en verleiden)
• Straffen: een belangrijke niet
financiële prikkel (‘straf’) is het
parkeerbeleid (zie hierboven).
• Verleiden: het verspreiden van
ervaringsverhalen van collega’s.
• Verleiden: goede communicatie
vooraf (inloopspreekuur,
mobiliteitspolls, etc)
Betrokken partijen
Voor de operationele uitvoering en
handling is gekozen voor Vipre.
Deze organisatie geeft advies, helpt
bij de implementatie en neemt een
aantal werkzaamheden uit handen
zoals onder andere op maat en
alternatieve manieren om te reizen.
Vipre zoekt ook uit wat het
voordeligste vervoersbewijs is voor
iemand. Vipre bemant de helpdesk
en het administratieve beheer van
de OV abonnementen.

Terug naar inhoudsopgave

Resultaten
Sinds de introductie van het nieuwe
beleid steeg het aantal
medewerkers dat voor een
mobiliteitsbudget koos, van 19 naar
33 .
Het aantal medewerkers dat met de
auto (als hoofdvervoersmiddel)
komt, is gedaald van ca. 65% naar
25%.
Het aantal medewerkers dat van de
eenmalige fietsbijdrage gebruik
heeft gemaakt was in 2011: 28 en in
2012: 57. 26 Medewerkers maakten
in 2011 gebruik van de renteloze
lening tegen 33 medewerkers in
2012.

Meer informatie
www.mn.nl
Drs. Thomas van Dijk,
thomas.van.dijk@mn.nl
Zie ook de uitgebreide case op
www.slimreizen.nl

Leerervaringen/ toekomstplannen

• Interesse in nieuwe ontwikkelingen rond mobiliteitsbudget die verantwoord
gedrag stimuleren, al staat dit niet bovenaan prioriteitenlijst.
• MN Services evalueert of het vaste mobiliteitsbudget op basis van
normkilometrage nadelen met zich meebrengt. Dit als onderdeel van de
evaluatie van het hele vervoers- en parkeerbeleid.
• Overwegen aanpassing parkeerbeleid vanwege onderbezetting parkeergarage:
uitgave van meer passen dan nu (hogere factor aantal passen versus aantal
plaatsen). Die extra passen zouden dan op afdelingsniveau worden uitgegeven
zodat de afdelingen zelf beleid kunnen maken voor deze extra plaatsen. Dit is
onder andere bedoeld voor mensen die veel thuiswerken en geen eigen
parkeerpas nodig hebben.
• Bij de uitrol is gebleken dat er onevenredig veel aandacht en energie is gegaan
naar het ontwikkelen en uitleggen van het parkeerbeleid. Let van tevoren goed
op wat je wilt bereiken. Een geavanceerder systeem leidt niet automatisch tot
meer draagvlak.
• Doorlopende en duidelijke communicatie. Transparantie over de overwegingen
en redenen voor beleid. Consequent zijn. Zorgen (vanaf het allereerste beging)
voor commitment bij management.
• Sluit (indien mogelijk) aan bij een natuurlijk moment waarop het voor iedereen
duidelijk is dat er iets moet gebeuren. Bij ons was dat de verhuizing van het
bedrijf.
• Aandacht voor individuele situaties. Medewerkers willen gehoord worden en
moeten gefaciliteerd worden om de juiste keuzes te kunnen maken.
• Er gaat eind november 2012 een uitgebreid effectonderzoek van start. Daarin
vraagt MN Services exact naar reispatronen, reistijden, appreciatie van de
verschillende onderdelen, redenen waarom mensen voor bepaalde
vervoersmodaliteiten kiezen, etc.
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Deloitte voerde de zogenaamde
“bruto cashoptie” in uit
duurzaamheids- en
kostenoverwegingen. Daarnaast is
keuzevrijheid voor de medewerker
ook een belangrijke leidraad. In
gesprek met
arbeidsvoorwaardenspecialist
Maarit Vermeijden van Deloitte.

Organisatie

Doelstelling en uitgangspunten

Proces

Deloitte Nederland gaat uit van een
multidisciplinaire aanpak. Vanuit de
diensten accountancy,
belastingadvies, consulting,
financiële advisering en risk
management bedient Deloitte de
Nederlandse markt. Deloitte heeft
18 vestigingen in het hele land met
het hoofdkantoor in Rotterdam en
er werken 4.600 mensen.

Deloitte hanteert vier principes bij
het vormgeven van het
mobiliteitsbeleid: veiligheid,
flexibiliteit in keuzes, de
medewerker heeft de regie en
duurzaamheid. Belangrijke
doelstelling van de
leaseautoregeling is verduurzaming
door reductie van de C02-uitstoot. In
deze tijd is het kostenaspect echter
nadrukkelijk een meer prominente
rol gaan spelen.
Daarnaast was het belangrijk dat de
nieuwe regeling minimale
administratieve impact heeft en dat
dezelfde regeling voor alle
geledingen van de organisatie geldt.
Deloitte wil bij voorkeur dat
medewerkers die de auto zakelijk
veel gebruiken, dat in een leaseauto
doen. Zo heeft Deloitte grip op de
representativiteit, veiligheid en
uitstoot van de auto, iets wat niet
het geval is bij privé-auto’s. Toch wil
Deloitte ook graag medewerkers
tegemoet komen die geen behoefte
hebben aan een leaseauto. Dit
gebeurt met drie vormen van afzieregelingen.

Het in te richten proces wordt van
te voren goed uitgewerkt in
systemen en processen,
ondersteund door leveranciers als
NS, Leaseplan en Fleetsupport.
Vervolgens is het een kwestie van
(intern) communiceren, uitrollen en
monitoren.

Motivatie
De bruto cashoptie is een extra
keuzemogelijkheid als alternatief
voor de lease-auto. Dit wordt
bewust aangeboden om tegemoet
te komen aan de wensen van de
medewerkers.

Terug naar inhoudsopgave

Weerstanden
Weerstanden gaat Deloitte uit de
weg door de uitvoering van
regelingen goed te beleggen en uit
te voeren zodat de medewerker er
zo min mogelijk 'last' van heeft.
Daarnaast is een continue
‘feedbackloop’ ingebouwd waarbij
signalen van medewerkers via het
interne communicatieplatform,
servicedesk, HR desk en (eventueel)
de proceseigenaar goed
opgevangen en afgehandeld
worden. Leerervaringen worden
meegenomen door bijvoorbeeld
FAQ's aan te passen. Daarnaast zijn
er evaluaties met de OR.
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Implementatie en administratie

De afzie-regelingen

Leaseregeling

NS Business Card

Bedenken, toetsen, en
implementeren. Lijkt iets niet goed
te werken? Dan vindt een evaluatie
plaats en wordt de regeling of het
proces indien nodig op het
betreffende punt herzien.
Uitgangspunt is dat het
administratief (vooral ook voor de
medewerker) zo min mogelijk tijd
en inspanning kost. Alles moet via
de centrale (SAP)-systemen lopen.

Er bestaan drie soorten afzieregelingen waaruit de
leasegerechtigde medewerker kan
kiezen:

De leaseregeling heeft een
financieel, op duurzaamheid
sturend component. Bij de keuze
van een auto is er namelijk een
bonus-malus van kracht op de
afwijking van norm-CO2-uitstoot.
Concreet: een leasecategorie heeft
een gemiddeld normleasebedrag en
een gemiddelde C02-uitstoot. Als je
een x % schonere auto kiest,
ontvangt de werknemer een bonusbedrag waardoor meer ruimte
ontstaat in het leasebudget . De
medewerker kan dan bijvoorbeeld
binnen zijn norm blijvend meer
extra opties nemen, of het verschil
laten uitbetalen. Daarnaast zijn er
vooral in de lagere categorieën
voorkeursauto's. Dit zijn zeer
schone, voordelig ingekochte
auto's. Daarmee rijd je dus als
medewerker 'veel (schone) auto
voor weinig'.
Tot slot is er nog een harde
maximale CO2-uitstoot van op dit
moment 175 gr/km. Dit maximum
wordt periodiek naar beneden
bijgesteld.

Alle medewerkers hebben de
beschikking over een NS Business
Card, bedoeld voor zakelijke reizen.
Deze mag in geen geval voor woonwerkverkeer of privé gebuikt
worden.

.

Terug naar inhoudsopgave

1.Het budget is de cashoptie. De
hoogte ervan bedraagt 80% van de
norm + gemiddeld
brandstofgebruik. Dit wordt voor
het woon-werkverkeer
geoptimaliseerd (netto gemaakt).
De rest wordt bruto (maandelijks)
uitgekeerd. Het zakelijk verkeer
wordt jaarlijks achteraf op basis van
een door de medewerker overlegde
kilometeradministratie
geoptimaliseerd.
2.Kilometerdeclaraties. Voor het
woon-werkverkeer wordt
maandelijks het forfaitaire bedrag
uitgekeerd (€ 0,19 per km). Zakelijke
kilometers zijn te declareren maar
zijn wel gebonden aan een
maximum.
3.De OV-jaarkaart (1e klas) wordt
verstrekt en volledig vergoed op
basis van een staffel met betrekking
tot een parttime dienstverband.
Verder geen declaraties mogelijk.

Fietsplan
Iedere medewerker die aangeeft
minimaal de helft van het aantal
werkdagen (een deel) van zijn
woon-werkritten of zakelijke reizen
te fietsen, mag deelnemen aan het
fietsplan. Zo'n 450 medewerkers
maken reeds gebruik van dit in 2010
geïntroduceerd plan.
Dienstvoertuigen
Een lease-scooterregeling is
beëindigd vanwege relatief teveel
gedoe er omheen (veel schades en
onderhoudsperikelen). Op
meerdere locaties is een elektrische
deelauto beschikbaar. Omdat de
deze weinig worden gebruikt, zal dit
poolsysteem waarschijnlijk stoppen.
Hetzelfde geldt voor Greenwheelsauto’s.
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HNW

Deloitte faciliteert zeer actief het
nieuwe werken: het nieuwste van
het nieuwste op het gebied van
hard- en software is voor de
medewerkers aanwezig om
daarmee plaats- en
tijdsonafhankelijk te kunnen
werken. Videocalls zijn eenvoudig
op te zetten en in bijna alle
vergaderruimte staat wel een 'spin'
(handsfree conference set) op het
bureau. Hoewel niet direct zo
bedoeld, zorgen deze ICT-middelen
ervoor dat er minder gereisd wordt
waardoor de jaarkilometrages van
leaseauto’s dalen. Dit minder reizen
betreft met name het reizen tussen
vestigingen dat tot het absoluut
noodzakelijke wordt beperkt. Ook
het woon-werkverkeer vermindert,
niet alleen door ICT maar ook
doordat medewerkers duidelijke
afspraken met hun leidinggevende
maken over thuiswerken.
. Meer informatie
www.deloitte.nl

Terug naar inhoudsopgave

Financiële prikkels (straffen,
belonen, verleiden)

Betrokken partijen

Leerervaringen

Belonen: de leaseregeling heeft een
financieel, op duurzaamheid
sturend component. Bij de keuze
van een auto is er namelijk een
bonus-malus van kracht op de
afwijking van norm-CO2-uitstoot.
Simpel gezegd: hoe schoner de auto
die je kiest, hoe meer auto je voor je
geld krijgt of hoe meer je aan geld
overhoudt.

NS-Business Card neemt veel werk
uit handen qua declaraties van losse
OV- en parkeerkaartjes. De
afhandeling van de OVabonnementen is uitbesteed aan
VCCR. Data van Leaseplan en NS
worden periodiek beoordeeld.
Fleetsupport levert
kwartaalrapportages over kosten,
kilometers en CO2-uitstoot.

Niet financiële prikkels (straffen,
belonen en verleiden)

Resultaten

• De algemene leerervaring is dat
het complete mobiliteitsbeleid
goed werkt, het voorziet in een
brede behoefte. Deloitte
onderneemt verschillende acties
om het beleid te blijven
verbeteren:
• Meten is weten: data van
Leaseplan, NS en Fleetsupport
worden periodiek beoordeeld.
Met dit inzicht kan beoordeeld
worden of de trends en
ontwikkelingen de goede kant op
gaan en kan eventueel worden
bijgestuurd.
• Deloitte volgt de
marktontwikkelingen
(bijvoorbeeld op het gebied van
mobiliteitsbudgetten) en haakt
aan als deze goed aansluiten bij
de eigen doelstellingen.
• Bij impactvolle (aanpassingen
van) regelingen worden
soundingsessies gehouden. Dit
zijn klankboordsessies waarbij in
ieder geval één of meerdere
medewerkers betrokken zijn.

Verleiden: Deloitte biedt veel
keuzemogelijkheden zodat voor een
medewerker altijd een passende
optie beschikbaar is.
Verleiden: makkelijk gebruik van de
trein door iedereen een NS Business
Card te geven.
Verleiden: fietsen aantrekkelijker
maken door aanbieden van het
fietsenplan.
Verleiden: net als bij andere
regelingen worden zaken duidelijk
via diverse interne
communicatiekanalen onder de
aandacht gebracht.

Van de 4.600 medewerkers hebben
3.270 medewerkers een leaseauto
en zagen 700 medewerkers af van
een leaseauto. Van die 700 kozen er
440 voor de cashoptie, 10 voor een
OV-jaarabonnement en 250
medewerkers declareren hun
gereden kilometers. De resterende
medewerkers zijn nietleasegerechtigd en hebben een OVtrajectkaart 2e klas (150
medewerkers), de rest ontvangt een
vaste maandelijkse vergoeding op
basis van €0,19 per km.
Zo’n 450 medewerkers maken
gebruik van het fietsplan.
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Maastricht Bereikbaar kwam voor
KEMBIT precies op het goede
moment met de Slim Leasen proef.
Een gesprek hierover met Freek
Goedhart, directeur Consultancy bij
KEMBIT.

Organisatie

Doelstelling en uitgangspunten

Proces

IT-adviesbureau KEMBIT heeft twee
vestigingen in Zuid-Nederland. De
meeste IT-consultants werken voor
langere periodes op
detacheringsbasis bij klanten. De
service-professionals werken bij
meerdere klanten tegelijk op
kortstondige basis. Het bedrijf heeft
90 medewerkers, 80 van hen
hebben een leaseauto. De andere
10 werken op kantoor en hebben
geen leaseauto. 10 leaserijders
doen mee aan de pilot Slim Leasen
van Maastricht Bereikbaar.

Het belangrijkste doel is
medewerkers ervan bewust te
maken dat autorijden duur is, dat
het niet vanzelfsprekend is dat de
baas alles maar betaalt en dat ze
zelf invloed kunnen uitoefenen op
een deel van de kosten. Daarbij gaat
het vooral om zuiniger rijden en
goedkoper tanken.
In deze fase is het echt nog een
proef. De huidige uitgangspunten
zijn dan ook om zoveel mogelijk
leerervaringen op te doen en de
deelnemende medewerkers er in
ieder geval niet op achteruit te laten
gaan. Deelname gebeurt op basis
van vrijwilligheid. De intentie is wel
om de regeling definitief te maken
als het allemaal werkt en deze te
laten gelden voor alle leaserijders.
In die fase kan het zijn dat enkele
medewerkers er wel op achteruit
gaan. Dat kan voor enige weerstand
zorgen maar zal zorgvuldig opgelost
worden.

Mobility Concept heeft de hele
regeling vormgegeven en
uitgewerkt in het kader van de Slim
Leasen proef. Mobility Concept
heeft het verhaal duidelijk uit de
doeken gedaan waarna KEMBIT
feitelijk alleen maar 'ja' hoefde te
zeggen.

Motivatie
Het besef dat de leasekosten na de
salarissen de grootste kostenpost
vormen. KEMBIT had behoefte om
meer grip op deze kosten te krijgen
en erop te kunnen besparen. Op dat
moment kwamen ze in contact met
Maastricht Bereikbaar die hen
vertelde over de Slim Leasen proef.
Deelname daaraan leek niet meer
dan logisch. Een andere motivatie
was dat klanten vragen stelden over
het MVO-beleid van KEMBIT.

Terug naar inhoudsopgave

Weerstanden
Nu zijn er nog geen weerstanden:
deelname aan de proef is vrijwillig.
10 Medewerkers doen mee, met de
motivatie dat ze het leuk vinden
maar ook het inzicht en potentieel
voordeel ontdekken is een
beweegreden om mee te doen.
Straks bij verplichte uitrol zullen er
wel weerstanden komen. Die zijn
weg te nemen door uit te leggen dat
een medewerker het echt zelf in de
hand heeft en dat ze tot nu toe een
redelijk luxe leaseregeling hebben,
vooral omdat privé-gebruik
onbeperkt toegestaan is.
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Implementatie en administratie

De regeling

Implementatie: tijdens
voorlichtingsbijeenkomsten op
beide vestigingen hebben de
deelnemers zichzelf opgegeven.
Administratie: loopt geheel via
Mobility Concept. In iedere auto is
een kastje ingebouwd dat
kilometers registreert en doorgeeft
aan een centraal systeem. Iedere
medewerker heeft inzicht in zijn
eigen gegevens via een
internetportal. Kosten (brandstof)
en vergoedingen zijn daar ook
zichtbaar. De eigen administratie
van KEMBIT verwerkt de gegevens
voor verrekening.

• Het budget is even hoog als het
leasenormbedrag dat
gerelateerd is aan een
functieklasse. Je mag maximaal
20% boven de norm leasen. Dat
wordt echter nauwelijks meer
gedaan. Medewerkers zijn
vanwege de bijtelling steeds
goedkoper, en schoner, gaan
leasen.
• De basis van het Slim Leasenconcept is dat een deel van de
leasekosten variabel wordt
gemaakt, ook richting de
leaserijder. Deze heeft een
budget (hier het
leasenormbedrag) tot zijn
beschikking waar maandelijks
een vast bedrag vanaf gaat voor
de vaste kosten. Vervolgens
worden daar de afgelegde
kilometers maal x cent per km
van afgetrokken, op basis van
het daadwerkelijk gebruik. Bij die
kilometers wordt onderscheid
gemaakt tussen zakelijk- en
privégebruik. Het aantal
privékilometers wordt bij

Terug naar inhoudsopgave

Financiële prikkels (straffen,
belonen, verleiden)
• Belonen: hoe minder
privékilometers, hoe meer geld
je overhoudt.
• Straffen: ga je over het
maximum aantal
privékilometers? Dan betaal je
bij.

bijvoorbeeld gemaximeerd op
1.000 km per maand. Kom je
daarboven, dan betaal je bij.
Blijf je eronder, dan krijg je het
resterende bedrag uitgekeerd.
Dat werkt bij KEMBIT tijdens de
proef nog niet zo, maar is bij
definitieve uitrol wel een van de
opties. Het budget voor de
zakelijke kilometers wordt niet
gemaximeerd, het budget
'ademt' dus mee al naar gelang
de zakelijke behoefte. Het kastje
in de auto houdt de kilometers
bij en alles is online op
• In het Slim Leasen-pakket zit ook
een NS-Business Card. Het
gebruik hiervan is via dezelfde
portal inzichtelijk. De werkelijke
kosten worden parallel aan het
budget verrekend. Met andere
woorden: de kilometerkosten
van de trein worden niet
'verrekend' met de
kilometerkosten van de
leaseauto. Je hebt er als
budgethouder (financieel) geen
baat bij of schade van als je met
het OV gaat.

Niet financiële prikkels (straffen,
belonen en verleiden)
• Verleiden: het inzicht an sich is al
een prikkel voor medewerkers
om bewuster te gaan rijden.
• Verleiden: ook speelt het
milieuaspect voor enkele
medewerkers een rol. Dat
gecombineerd met het gemak
van de NS Business Card zijn
'prikkels' om meer met de trein
te gaan.
• Verleiden: daarnaast is
'voorbeeldgedrag' ingezet: 3 MTleden doen mee. De verwachting
is dat daardoor de acceptatie bij
de uitrol zal toenemen.
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Betrokken partijen

Leerervaringen

Mobility Concept
Maastricht Bereikbaar

Eind 2012 vindt de eindevaluatie
plaats. Het ziet er positief uit: er is
goed inzicht en er zijn besparingen
mogelijk. Het besef is er wel dat
Maastricht Bereikbaar nu de kosten
voor het systeem van Mobility
Concept dekt vanwege deelname
aan de Slim Leasen proef. Straks zal
KEMBIT hier zelf voor op moeten
draaien. Deze kosten moeten dan
wel lager zijn dan de verwachte
besparingen.
KEMBIT moet nog bepalen hoeveel
van het 'voordeel' naar de
medewerker gaat en hoeveel als
besparingen is in te boeken.

Resultaten
Inzicht, bewustwording en
besparingen. En als aangename
extra: waardering van klanten dat
KEMBIT bewust en dus duurzaam
met mobiliteit omgaat.

Meer informatie
www.KEMBIT.nl
Slim Leasen
Freek Goedhart,
fgoedhart@KEMBIT.nl

Terug naar inhoudsopgave
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PwC kijkt al geruime tijd verder dan
de lease-auto als het om mobiliteit
gaat. Een gesprek hierover met Erik
Vis, manager HR Center bij PwC.

Organisatie

Doelstelling en uitgangspunten

Proces

PWC is één van de vier grootste
accountancy- en
consultingorganisaties ter wereld.
Het bedrijf heeft meerdere
vestigingen in Nederland met een
hoofdkantoor in Amsterdam. Van
de 4.200 medewerkers zijn er 3.800
leasegerechtigd. Daarnaast zijn er
215 partners.

De doelstellingen liggen met name
op het gebied van duurzaamheid en
het verlagen van de CO2-footprint.
PwC onderkent zijn rol in de
maatschappij en de impact die zij
heeft op haar omgeving en wil op
het gebied van zakelijke mobiliteit
CO2-neutraal zijn.
Uitgangspunten: De afzien-autoregeling dient kostenneutraal te zijn
ten opzichte van de leaseregeling.
Er is geen actieve sturing richting
één van de regelingen. Er is
gebleken dat dit toch niet werkt
met de (hoogopgeleide)
medewerkers van PwC.
Zo nu en dan speelt wel de discussie
dat binnen de afzie- auto-regeling
geen invloed uit te oefenen is op de
keuze van de eigen auto. Met als
gevolg dat er medewerkers zijn die
met een oude, niet-representatieve
en (sterk) vervuilende auto gaan
rijden. Voor PwC UK is dit de reden
geweest de afzien- auto-regeling af
te schaffen. In Nederland gebeurt
dit vooralsnog niet: zelfredzaamheid
en keuzevrijheid zijn hier
belangrijker.

Zowel de duurzame leaseregeling
als de afzien- auto-regeling zijn door
PWC zelf ontwikkeld. Er is immers
meer dan genoeg kennis in huis om
een en ander door te rekenen en
fiscaal te toetsen.

Motivatie
PwC richtte alweer een jaar of acht
geleden een afzien- auto-regeling in
omdat zij "employer of choice" wil
zijn. PwC was met deze regeling
toentertijd onderscheidend ten
opzichte van concurrenten op de
arbeidsmarkt. De afzien-autoregeling biedt keuzevrijheid en daar
is vraag naar. Met name voor
'starters' die in de stad wonen,
dichtbij een vestiging. Of
medewerkers van wie de partner al
een auto van de zaak heeft.

Terug naar inhoudsopgave

Weerstanden
Die zijn er niet geweest. De
regelingen zijn immers gunstig. In
de jaarlijkse overleggen met de OR
komen de mobiliteitsregelingen aan
bod. Meestal betreft het kleine
aanpassingen.
Implementatie en administratie

Administratie: PwC besteed veel
aandacht aan het goed inregelen
van nieuwe processen in de huidige
systemen. Door leveranciers
aangeleverde data kan dan
eenvoudig verwerkt worden tot
voor PwC bruikbare data en
vervolgprocessen zoals betalingen
of boekingen.
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De regelingen

Afzie-auto-regeling
1. De hoogte van het afzien-autobudget is het normleasebedrag
plus de gemiddelde
brandstofkosten (benzine) van
de betreffende leasecategorie,
op basis van 30.000 km per jaar.
Kostenneutraal dus. Er zijn 2
opties voor de uitkering van het
budget. Er wordt bij beide
varianten van uitgegaan dat
daarmee alle kosten gedekt zijn.
Aanvullende
reiskostendeclaraties zijn niet
mogelijk. Deze groep krijgt dan
ook geen NS Business Card.
2. Woon-werk variant: op basis
van de woon-werkafstand en €
0,19 per km wordt het
reiskostenforfait bepaald en
netto uitgekeerd. Het
restantbedrag krijgt de
medewerker bruto uitgekeerd.
Een risicoloze variant zonder
gedoe voor die medewerker die
weinig zakelijk verkeer
verwacht.

Terug naar inhoudsopgave

3. Zakelijke variant: via
voorcalculatie wordt het aantal
zakelijke- en woonwerkkilometers ingeschat. Deze
krijgt de medewerker
maandelijks netto uitgekeerd a
€ 0,19 per km, de rest van het
budget wordt bruto uitgekeerd,
belast dus. De budgethouder
houdt werkelijke woon-werken zakelijke kilometers bij en
aan het eind van het jaar wordt
bepaald hoe het werkelijke
gebruik zich verhoudt tot de
opgave. Heeft een
budgethouder minder zakelijk
gereden, dan wordt het teveel
onbelast uitgekeerde bedrag
alsnog belast. Heeft hij meer
gereden, dan leid dat niet tot
een correctie. De medewerker
kan dan niet met
terugwerkende kracht een deel
van zijn belaste vergoeding
onbelast krijgen.

Leaseregeling
De klimaatneutrale leaseregeling
bestaat uit 3 elementen:
1. Sturing op keuze van schone
auto met financiële prikkel
Binnen een leasecategorie is
niet alleen een normbedrag
vastgesteld, maar ook een norm
CO2-uitstoot. De medewerker
krijgt een bonus op basis van
een verdeelsleutel als een auto
wordt gekozen die minder
uitstoot dan de norm. Deze
bonus kan hij verzilveren door
bijvoorbeeld meer opties te
kiezen voor zijn auto, het
bedrag uit te laten keren of om
de eigen bijdrage te verlagen. Is
de auto vuiler dan de norm?
Dan is er een malus op het
normleasebedrag oftewel
bijbetaling van toepassing.

2. Beïnvloeding van rijgedrag /
brandstofverbruik
Jaarlijks kan een medewerker
een bonus verdienen als hij
minder brandstof heeft
verbruikt dan de theoretische
norm van zijn auto. Deze
theoretische norm is overigens
niet de fabrieksopgave (die is in
de regel onhaalbaar
optimistisch), maar de
fabrieksopgave met een
opslagpercentage op basis van
ruime benchmarkdata. Ook hier
kan een malus van toepassing
zijn: verbruik je veel meer
brandstof dan de theoretische
PwC-norm, dan betaal je bij.
Overigens is de marge voor de
bonus lager dan die voor de
malus. Liever belonen dan
bestraffen dus.
3. De CO2 van het wagenpark
Alle gereden kilometers
(exclusief de privékilometers)
worden gecompenseerd met
diverse maatregelen.

46

5

Casebeschrijvingen

Het privégebruik van de leaseauto is
zonder aanvullende eigen bijdrage
maximaal 20.000 kilometer per jaar.
Iedere leaserijder krijgt een NSBusiness Card. Deze is vanaf een
bepaald functieniveau te gebruiken
voor 1e klas. Deze pas mag ook voor
woon-werkverkeer gebruikt
worden. Overigens mogen
leaserijders kosten voor het hele
openbaar vervoer declareren,
bijvoorbeeld bus, tram en metro die
(nu nog) niet via de NS Business
Card 'af te rekenen' zijn.

Registratie

Overige regelingen

Zowel leaserijders als afzien-autobudgethouders moeten een
kilometerregistratie bijhouden. Al
was het maar omdat bij veel
klantafspraken de werkelijke
kilometers doorbelast kunnen
worden. Deze kilometerregistratie is
tevens één van de bronnen van het
persoonlijke dashboard. Iedere
medewerker kan online bekijken
wat zijn persoonlijke footprint is,
plus die van directe collega's en
gemiddelden van andere
afdelingen.

PwC biedt voor de 700 nietleasegerechtigden een fietsregeling
aan die de fiscale ruimte die
geboden wordt benut. Ten aanzien
van thuiswerken: dit is een
arbeidsvoorwaardelijk recht.

Partnerregeling
De partnerregeling voor de 215
PwC-partners met eigen BV’s is
opmerkelijk groen. De hoogte van
de kilometervergoeding die zij in
deze regeling kunnen declareren (of
beter gezegd: factureren) is
afhankelijk van de vervoerswijze:
hoe schoner hoe hoger de
kilometervergoeding. Daarnaast
betaalt iedere partner jaarlijks een
vast bedrag voor CO2-compensatie.

Terug naar inhoudsopgave

Niet financiële prikkels (straffen,
belonen en verleiden)

Verleiden: via gelijkwaardigheid, de
partnerregeling is ook heel groen.
Verleiden: via het dashboard: inzicht
in eigen gebruik en kijken hoe
anderen het doen
Verleiden: door transparantie: ook
naar buiten toe heel duidelijk zijn
hoe het gaat op het gebied van
duurzaamheid. Zakelijke mobiliteit
is een onderdeel van het
maatschappelijk jaarverslag.

Financiële prikkels (straffen,
belonen, verleiden)
• Belonen: keuze voor schonere
auto of bij een relatief laag
brandstofverbruik.
• Belonen: budgethouders kunnen
geld overhouden bij de juiste
eigen te maken keuzes op het
gebied van mobiliteit.
• Straffen: keuze voor meer
vervuilende auto of bij relatief
vervuilend rijgedrag.

Betrokken partijen
De operationele uitvoering van de
leaseregeling ligt bij
leasemaatschappij Alphabet.

47

5

Casebeschrijvingen

Resultaten
Tevreden medewerkers, goed
inzicht en transparantie naar buiten
toe. 3.000 Medewerkers hebben
een auto van de zaak en er zijn 800
budgethouders die gebruik hebben
gemaakt van een afzien-autoregeling. 700 Medewerkers zijn
niet-leasegerechtigd, dat is met
name ondersteunend personeel.
Tot slot zijn er 215 partners die met
hun eigen BV's bij elkaar de
eigenaren van PwC Nederland
vormen. Zij hebben een eigen
reiskostenregeling.
Door de jaren heen blijkt de
verhouding tussen leasegerechtigde
medewerkers die kiezen voor een
auto van de zaak en
leasegerechtigde medewerkers die
kiezen voor het afzien van de auto,
constant te zijn evenals het
gemiddelde jaarkilometrage. Dit
ondanks schommelingen in
personeelsbestand, verhuizing van
kantoor en wisselende economische
omstandigheden.

Terug naar inhoudsopgave

Meer informatie
www.PwC.nl
Erik Vis
erik.vis@nl.PwC.com
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Overzicht Aanbieders

beeld van
het huidige aanbod.
Er zijn steeds meer aanbieders actief op het gebied van
mobiliteitsbudgetten. Deze aanbieders zijn divers en bestaan o.a. uit
gespecialiseerde adviesbureaus, leasemaatschappijen die aanvullende
diensten bieden, organisaties die het volledige budgetbeheer uit handen
kunnen nemen en aanbieders die producten en diensten leveren, die
onderdeel van het mobiliteitsbudget kunnen vormen.
Op basis van de beschreven cases en de kennis van de werkgroep is een
eerste overzicht gemaakt. Zowel de categorisering als de lijst pretendeert
niet volledig te zijn, maar geeft wel een eerste beeld van het huidige
aanbod.
Op www.slimwerkenslimreizen.nl zal dit overzicht verder aangevuld en
actueel gehouden worden door de aanbieders zelf.
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Leasemaatschappijen

Adviesbureaus
Bureaus gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties naar het vormgeven
en invullen van mobiliteitsbudgetten of andere mobiliteitsconcepten.
&Morgen
Advier
ALD Mobility Consult
Athlon Mobility Consultancy
Conquaestor
DTV Consultants
Fleetsupport
Mobility Concept
Mobilys
Royal Haskoning DHV
Syndesmo
Yoradius
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http://www.enmorgen.nl/
http://www.advier.nl/
http://www.aldautomotive.nl/
http://www.aldautomotive.nl/
http://www.conquaestor.nl/
http://www.dtvconsultants.nl/
http://www.fleetsupport.com/
http://www.mobilityconcept.nl/
http://www.mobilys.nl/
http://www.royalhaskoning.com/nl-NL/
http://www.syndesmo.nl/
http://www.yoradius.com/

Leasebedrijven die naast het leaseproduct ook aanvullende producten en
(advies)diensten aanbieden om organisaties te ondersteunen in hun totale
mobiliteitsbehoefte, waaronder mobiliteitsbudgetten.
ALD Automotive
http://www.aldautomotive.nl/
Alphabet
http://www.nl.alphabet.com/
Athlon Car Lease
http://www.athloncarlease.com/athlon-nl/
Leaseplan
http://www.leaseplan.nl/

Aanbieders integrale mobiliteitsoplossingen
Organisaties die o.a. het volledige mobiliteitsbudget beheer uit handen kunnen
nemen.
AnnaWays
Mobility Mixx
Uwaygo
Workaway
MobilityConcept
Yoradius

https://www.annaways.com
http://www.mobilitymixx.nl/
http://www.uwaygo.nl
http://www.workaway.nl/
http://www.mobilityconcept.nl/
http://www.yoradius.com/
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Aanbieders ondersteunende producten en faciliteiten
Voor de invulling van mobiliteitsbudgetten zijn ondersteunende producten en faciliteiten nodig om medewerkers in hun vervoersbehoefte te voorzien. Daar kunnen de
volgende aanbieders een rol in spelen.
Alphabet, Noordlease, Athlon, etc.
http://www.nl.alphabet.com/
(Diverse aanbieders van Privé Lease)
http://www.noordlease.nl/
http://www.athloncarlease.com/athlon-nl/
AlphaCity
http://www.nl.alphabet.com/alphacity
(Zakelijk deelautosysteem)
Chevin Fleet Solutions
http://www.chevinfleet.com/be/vlootbeheer_software.asp
(Aanvulling op fleetmanagement software om mobiliteitsbudgetbeheer toe te passen)
Co-maker
http://www.co-maker.nl/
(Platform voor leasemaatschappijen om mobiliteitsbudget beheer toe te passen)
ForenZo
https://www.forenzo.nl/
(Ontzorging voor duurzame forenzenmobiliteit)
GoAbout
http://www.goabout.nl/
(Integrale reisplanner)
Greenwheels
http://greenwheels.nl
(Deelautosysteem)
Mobility Mixx
http://www.mobilitymixx.nl/
(Mobiliteitskaart: Mobility Card, deelautosysteem, mobilitybudget en declaratieverwerking)
Mobilys
http://www.mobilys.nl/
(Diverse flexibele mobiliteitsoplossingen)
NS Zakelijk
http://www.ns.nl/zakelijk
(Mobiliteitskaart: NS Business Card)
Snappcar Business
http://www.snappcar.nl/
(Deelauto systeem)
TC&O
http://www.tco-mvm.nl/
(Regie- en uitvoering mobiliteitsregelingen)
VCCR
http://vccr.nl/website/
(Regie- en uitvoering mobiliteitsregelingen)
Vipre
http://www.vipre.nl/
(Regie- en uitvoering mobiliteitsregelingen)
Wantogo
http://www.radiuz.nl/
(Mobiliteitskaart: Radiuz)
Xximo
https://www.xximo.com/
(Mobiliteitskaart: Xximo)
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Het mobiliteitsbudget is een containerbegrip geworden dat veel
verschijningsvormen kent. Deze rapportage poogt niet om tot een eensluidende
definitie of een uitputtend overzicht van de verschillende soorten te komen. In de
Rapportage Slim Reisbudget (zie www.slimreizenslimwerken.nl) zijn wel de
basisprincipes van een goed mobiliteitsbudget beschreven.
Leaserijders en mobiliteitsbudget
Mobiliteitsbudget voor de niet-leaserijder
Ondanks dat het mobiliteitsbudget nu vooral een instrument voor de leaserijder lijkt
te zijn, zijn er in de cases ook een aantal inspirerende voorbeelden terug te vinden
voor de niet-leaserijder. Mn Services heeft bijvoorbeeld een creatieve oplossing
gevonden om met financiële prikkels het fietsgebruik te stimuleren.
Daarbij is niet te vergeten dat in veel reiskostenregelingen voor de niet-leaserijder
al diverse financiële incentives verwerkt zitten om ‘anders reizen’ te stimuleren.
Neem bijvoorbeeld SNS Reaal die de kosten van de OV-reis volledig vergoedt, terwijl
werknemers die met de auto komen slechts tot een bepaalde reisafstand een
vergoeding krijgen.

Binnen de categorie ‘leaserijders’ tekenen zich aan de hand van de cases wel drie
basisvormen van het mobiliteitsbudget af:
1. Het ‘afzie-budget’, een mobiliteitsbudget als alternatief voor de lease auto. Dit
wordt steeds meer gemeengoed bij werkgevers, die nu lease auto’s als
arbeidsvoorwaarde aan hun werknemers aanbieden. Er worden verschillende
toepassingen hiervan in de cases behandeld. (zie bijv. Vodafone, PWC, Deloitte,
Capgemini en Mn Services)
2. Het ‘autokeuze-budget’, een mobiliteitsbudget dat werknemers financieel
stimuleert om een goedkopere of schonere lease auto te kiezen (zie bijv.
Capgemini, PwC en Deloitte).
3. het ‘gebruiks-budget’. Dat stimuleert werknemers om minder, zuiniger en
goedkoper te rijden met de lease auto (zie Hevo, BMC, PGGM, Capgemini en
KEMBIT)

Naast deze wat grove driedeling is belangrijk te constateren dat iedere case uniek is.
Iedere organisatie is verschillend en kiest voor een specifieke vorm van het
mobiliteitsbudget, dat het beste past bij hun doelstellingen en randvoorwaarden.
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Mobiliteitsbeleid
Verder valt op dat het mobiliteitsbudget altijd onderdeel is van een integraal beleid.
Het is nooit een op zichzelf staande regeling, maar wordt juist vaak in combinatie
met een pakket van maatregelen ingevoerd. Bijvoorbeeld in combinatie met een
verhuizing, een nieuw parkeerbeleid (MN Services) of met de invoering van Het
Nieuwe Werken (Vodafone).
Aantrekkelijke werkgever

Het verbaast niet dat het mobiliteitsbudget vooral wordt ingezet om met financiële
prikkels het reisgedrag en daarmee de reiskosten en/of de CO2-voetafdruk te
beïnvloeden. Er zijn echter ook uitzonderingen. In een aantal gevallen zetten
werkgevers het mobiliteitsbudget in om hun werknemers meer keuzevrijheid te
geven en spelen gedrag en kosten veel minder een rol (PWC). Aantrekkelijk
werkgeverschap is dan het bovenliggende motief.
Administratie geen bezwaar

Tot slot nog een 5-tal aanbevelingen en aandachtspunten bij de invoering van een
mobiliteitsbudget

1. Ontwerp het mobiliteitsbudget vanuit doelstellingen en randvoorwaarden en
niet vanuit de huidige administratieve of organisatorische beperkingen (Mn
Services).
2. Betrek in een vroegtijdig stadium de belangrijkste stakeholders erbij, waaronder
de OR (Capgemini en PGGM).
3. Maak het mobiliteitsbudget integraal onderdeel van het totale
mobiliteitsbeleid. Het is bijvoorbeeld gebleken dat een restrictief parkeerbeleid
in combinatie met een mobiliteitsbudget zeer effectief kan zijn. (Vodafone)
4. Leer van de fouten en successen van andere bedrijven.(B50)
5. Stem goed af met de betrokken aanbieders wat nog in ontwikkeling en wat een
‘proven concept’ is. Dit voorkomt verkeerde verwachtingen. (BMC)

Wat verder opvalt is dat de administratieve afhandeling van een mobiliteitsbudget
weinig belemmeringen meer kent. Door de komst van slimme ICT-oplossingen, onboard en off-board ritregistratiesystemen, de OV-chipkaart en aanbieders die
bedrijven hierin ontzorgen hebben de geïnterviewde bedrijven de administratieve
lasten weten te beperken.
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