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Mobiliteitsmanagement is een vorm van
maatschappelijk verantwoord onderne-
men: door als overheid of bedrijf actief aan
de eigen bereikbaarheid te werken, laat u
zien dat u wilt bijdragen aan oplossingen
en kweekt u goodwill. Voorbeelden van
oplossingen zijn: het opstellen van een ver-
voerplan, parkeerplan of parkeerregule-
ring, dienstreizenreglement, reisinforma-
tie, behoefteonderzoek bedrijfsvervoer en
fietsacties op maat. Door de verschillende
verkeersstromen te managen, worden
mobiliteit en de kosten daarvan beheers-
baar: met mobiliteitsmanagement gaat u
‘geregeld’ op weg!
Mobiliteitsmanagement bestaat uit oplos-
singen die zich richten op het verbeteren

Mobiliteitsmanagement:
‘geregeld’ op weg

NIEUWE ONTWIKKELINGEN MAKEN KOSTEN BEHEERSBAAR EN 
VERMINDEREN ADMINISTRATIE

van de doorstroming op het wegennet en
het voorkomen van onnodige mobiliteit.
Het optimaliseren van de bereikbaarheid
van locaties staat hierbij centraal, zónder
meer wegen aan te leggen.

KOSTENVOORDEEL
Diverse (gecombineerde) handige pro-
ductvormen op het gebied van openbaar
vervoer, autohuur, parkeren en fietsen
leveren gemak, keuzevrijheid en flinke
besparingen op. Uiteraard is er het kosten-
voordeel: als er minder (auto)kilometers
worden gemaakt, levert dat meteen geld
op. En als minder mensen met de auto rei-
zen, zijn er minder parkeerplaatsen nodig.
Verder behoren de administratieve hande-

Het slim en bewust managen
van de verkeersstromen naar
locaties levert veel profijt op:

korte reis- en levertijden,
besparing van geld en

parkeerruimte, verbeterde
veiligheid op de weg, minder
files en betere zorg voor het

milieu. Een praktijkcase maakt
de voordelen duidelijk.

Door Frederika Kluiwstra,VCC Oost te Arnhem

K O S T E N B E H E E R S I N G

Mobiliteitsmanagement kent vele mogelijkheden. De Gemeente

Nijmegen heeft poolauto’s beschikbaar gesteld voor zakelijke ritten.

Dat is ook verzekeringstechnisch gezien een betere optie dan

personeel met de eigen auto laten rijden.
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lingen die gepaard gaan met reiskostende-
claraties, bonnetjes en voorschotten in één
klap tot het verleden: u hoeft niet meer bij
te houden wie waar en hoeveel reist. En
mocht u dit toch willen weten, dan kunnen
deze gegevens desgewenst achteraf worden
geraadpleegd dankzij geautomatiseerde
registratie.

Voorbeelden van productvor-
men die de zakelijke reiziger
vrijheid bieden bij de keuze van
vervoermiddelen zijn de NS
Business Card en Mobility Mixx
van LeasePlan.

Ook op het gebied van abonnementen
voor woon-werkverkeer is voordeel te
halen, bijvoorbeeld door het afsluiten van
een grootgebruikovereenkomst. Hierbij
profiteren u en uw medewerkers van fis-
caal voordeel en van de laagst mogelijke
openbaarvervoertarieven. Het tariefvoor-
deel is gelijkmatig over het jaar gespreid:
ook medewerkers die in de loop van het
contractjaar een abonnement nemen,
profiteren hiervan! U wordt bovendien
verlost van een groot deel van de admi-
nistratie.

PARKEREN
Als uw medewerkers niet met de auto naar
het werk komen, merkt u dit aan de bezet-
ting op uw parkeerplaats:
– U houdt meer parkeerruimte over voor

uw relaties of bezoekers.
– U heeft minder ruimte voor parkeren

nodig.
– U spaart kosten van dure parkeerruimte

uit.

Tel uit uw winst: u hoeft geen extra par-
keerhavens aan te leggen of extra ruimte te
kopen, te huren of parkeervergunningen te
regelen. U kunt de uitgespaarde ruimte op
uw terrein voor andere nuttige zaken
gebruiken. Dit voordeel is zowel te behalen
met slimme oplossingen in het woon-werk-
verkeer als voor het zakelijk reizen. Bij
zakelijke ritten met de trein kan de reistijd
bovendien worden gebruikt als werktijd
waardoor de productiviteit stijgt terwijl de
kosten per zakelijke kilometer dalen.

DE TREIN IS VOORDELIG
In tegenstelling tot wat velen denken, is

reizen met de trein echt voordelig! Zelfs in
vergelijking met het rijden met een kleine
en zuinige auto. Een automobilist betaalt
gemiddeld 28 cent per kilometer, een
treinreiziger 15 cent (bronnen: NS en
ANWB). In figuur 1 ter illustratie een prijs-
vergelijking.

VERVOERPLAN
De invoering van mobiliteitsmanagement
vindt, met name bij grotere bedrijven, vaak
plaats door het opstellen van een vervoer-
plan. Dit plan bestaat uit een concreet
maatregelenpakket op het gebied van zake-

lijk reizen en woon-werkverkeer. In de
praktijk huren wat grotere ondernemingen
hiervoor een externe partij in. De onder-
bouwing van een dergelijk plan bestaat uit:
– een onderzoek naar de huidige bereik-

baarheid;
– het reisgedrag van het personeel;
– de vervoersbehoefte van het desbetref-

fende bedrijf of bedrijventerrein.

BEDRIJVENTERREINEN
Mobiliteit is van economisch belang voor
een succesvol bedrijventerrein. De gebrui-
kers moeten immers optimaal van en naar

Prijs van retourrit Utrecht Centraal-Rotterdam Centraal (112 km)

Jaartrajectkaart NS 2e klas met reisaftrek 7,81
Treinkaartje 2e klas daltarief (40% voordeelurenkorting) 9,50
Jaartrajectkaart NS 2e klas 10,45
Jaartrajectkaart NS 1e klas met reisaftrek 14,39
Treinkaartje 1e klas daltarief (40% voordeelurenkorting) 15,50
Treinkaartje 2e klas 15,80
Jaartrajectkaart NS 1e klas 17,30
Daihatsu Cuore 23,97
Chevrolet (Daewoo) Matiz 26,77
Treinkaartje 1e klas 25,80
Volkswagen Golf 1.6 FSI 54,10
Mercedes C 180 K 74,48

Figuur 1. Een prijsvergelijking in euro’s

Toelichting: de basis voor de kilometerprijzen van de auto’s is een nieuwe

auto die na vier jaar 60.000 kilometer op de teller heeft staan en die op

benzine rijdt. Behalve de rente zijn alle kosten inbegrepen (bron: ANWB).

De kosten van een NS-jaartrajectkaart Utrecht Centraal-Rotterdam

Centaal bedragen 2403 euro (2e klas; prijs 1e klas is 3917 euro). De ritprijs

is berekend op basis van vijf reisdagen gedurende 46 weken. De prijs bij

reisaftrek (aftrekpost binnen de inkomstenbelasting) is berekend op

basis van een belastingdruk van 38 procent.

MOBILITEITSADVIESCENTRA (VCC’S) IN NEDERLAND

Het bedrijfsleven en overheden kunnen voor advies en ondersteuning op het gebied van
mobiliteitsmanagement terecht bij regionale mobiliteitsadviescentra. We hebben ze hier
voor u op een rijtje gezet. 

Regio Naam VCC Telefoon Internet
Den Haag VCC Den Haag 070-379 65 43 www.vccdenhaag.nl
Noord-Holland Verkeer.Advies 020-430 25 99 www.verkeeradvies.nl
Schiphol VCC Schiphol 020-653 12 64    www.vcc-schiphol.nl
Midden-Holland Bureau Mobiliteit op Maat 0172-51 58 35  www.mobiliteitopmaat.nl
Rotterdam e.o. VCC Rijnmond 010-400 02 44 www.vccrijnmond.nl
Zuid-Holland Zuid VCC Zuid-Holland Zuid 078-648 06 90 www.vcczhz.nl
Utrecht VenM Midden Nederland 030-258 25 42 www.venmadvies.nl
Oost-Nederland VCC Oost 026-353 76 80 www.vccoost.nl
Noord-Nederland VCC Noord 050-318 33 18 www.vccnoord.nl
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Bij een ziekenhuis is bereikbaarheid van groot belang en
soms zelfs van levensbelang. Ambulances, bezoekers, pati-
ënten, leveranciers en personeel veroorzaken flink wat ver-
keer van en naar het ziekenhuis. Het Slingeland Ziekenhuis in
Doetinchem ontwikkelde daarom begin 2004 in samenwerking
met VCC Oost een vervoerplan. Doelstelling was de toene-
mende mobiliteit in goede banen te leiden.

Het Slingeland is een regionaal ziekenhuis met 448 bedden waar
vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Er zijn ongeveer
1550 medewerkers. Ook hier staat de ontwikkeling niet stil: er komt
onder meer uitbreiding voor psychiatrische zorg en het aantal dag-
behandelingen en specialismen groeit. Hierdoor trekt de zieken-
huislocatie meer bezoekers, patiënten en personeel en zal de vraag
naar parkeerruimte groeien. Een belangrijke doelstelling van het
vervoerplan van het Slingeland Ziekenhuis is het terugdringen van
het autogebruik, mede door het verbeteren van het parkeerbeheer.
De beschikbare parkeercapaciteit dient in de eerste plaats opti-
maal ten goede te komen aan patiënten en bezoekers en in de
tweede plaats aan het personeel en mensen die op het zieken-
huisterrein werkzaam zijn. Het ziekenhuis stimuleert daartoe diver-
se alternatieven voor het vermijdbaar individueel gebruik van de
auto in het woon-werkverkeer en bij zakelijke ritten.

Fase 1: het personeel

In 2004 startte de eerste fase van het vervoerplan, gericht op het
personeel. Dankzij de maatregelen uit deze fase is de druk op de
parkeerplaats inmiddels verminderd. De invoering van het vervoer-
plan geschiedde budgetneutraal.
De maatregelen in het vervoerplan richten zich op het stimuleren
van carpoolen, fietsen en het gebruik van de scooter en het open-
baar vervoer. Zo krijgt personeel dat carpoolt een gratis parkeer-
plek. Personeel dat wil carpoolen, wordt ‘gematcht’ via het carpool-
systeem van VCC Oost. Voor personeel dat overstapt van de auto
naar de fiets of de scooter is er een bonus van 50 euro. Daarnaast is
er voor fietsers een prima fietsplan met fiscaal voordeel bij de aan-

schaf van een nieuwe fiets. En bij de aanschaf van een scooter kan
het personeel gebruikmaken van een privé-leaseplan. Wat het open-
baar vervoer betreft, werd de informatieverstrekking verbeterd en
ging het ziekenhuis de abonnementen voorfinancieren zodat de
medewerkers niet zelf het hele bedrag ineens hoeven op te hoesten.
Dit wordt dan achteraf in termijnen ingehouden op het salaris.

Parkeerbeleid

Een ander uitgangspunt van het vervoerplan is de invoering van een
eenduidig parkeerbeleid met bijbehorend reglement. Dit had tot
gevolg dat parkeren niet meer gratis is. Personeel betaalt een
bescheiden jaarlijkse bijdrage voor een parkeerpas. Dit geeft het
ziekenhuis ook wat meer financiële armslag bij het stimuleren van
het gebruik van de fiets, de scooter, het openbaar vervoer en car-
poolen.

Stroomlijning goederenlogistiek

Ook met het stroomlijnen van logistieke vervoersbewegingen zijn
voordelen behaald. Het efficiënt vormgeven van zaken als inkoop en
voorraadbeheer leidt ten eerste tot grote kostenbesparingen. Ten
tweede levert het efficiënt inrichten van het logistieke proces een
positieve bijdrage aan de mobiliteit bij het ziekenhuis, bijvoorbeeld
door reductie van het aantal bevoorradingen (en dus transportbewe-

gingen) en daardoor een daling van de transportkilome-
ters. Dit kan oplopen tot vijftien procent.

Organisatie bedrijfsprocessen

De organisatie van de bedrijfsprocessen beïnvloedt de
vervoersvraag en de verplaatsingsbehoefte. Uitbreidin-
gen en fusies bijvoorbeeld hebben een schaalvergro-
ting laten zien, die grote gevolgen heeft voor het ver-
plaatsingsgedrag van ziekenhuispersoneel, patiënten
en bezoekers. Daarnaast is de vraag van de patiënt in
de ontwikkelingen van de visie op ziekenhuiszorg en
zorgorganisatie een steeds belangrijkere rol gaan spe-
len. Dit heeft gevolgen voor het logistieke proces in
zowel de ziekenhuisorganisaties als het gehele zorg-
proces.
Voorbeelden van maatregelen die onnodige verplaat-
singen voorkomen of anderszins de vervoersvraag rond
ziekenhuizen beïnvloeden:
– het elektronisch patiëntendossier;
– het instellen van decentrale prikposten;

– realisatie van één centraal goederenmagazijn.

Een belangrijk onderwerp hierbij is de mate van concentratie van
functies op een centrale locatie. Door het instellen van meerdere
posten voor bloedprikken in de wijk vermindert de verkeersdruk op
de centrale ziekenhuislocatie. Het betrokken ziekenhuispersoneel
moet misschien een extra reis maken, maar de patiënt kan dichter
bij huis worden geholpen.
Slimme maatregelen kunnen bijdragen aan transportpreventie of
vermindering van de frequentie waarop een patiënt naar het zieken-
huis hoeft te komen. Dit kan bijvoorbeeld door er via het afspraken-
systeem voor te zorgen dat verschillende afspraken aansluitend op
dezelfde dag worden gepland.

PRAKTIJKCASE: SLINGELAND ZIEKENHUIS

Het Doetinchemse Slingelandziekenhuis heeft een

afspraak gemaakt met de jonkheer van de

nabijgelegen havezathe om een deel van diens grond

als parkeerplaats voor het personeel te gebruiken.



het gebied kunnen reizen voor de uitvoe-
ring van hun werkzaamheden en dien-
sten. Ook individueel hebben bedrijven
belang bij een goede afwikkeling van de
mobiliteit. Dit heeft zijn voordelen bij:
werving en behoud van medewerkers,
bereikbaarheid voor klanten en bezoe-
kers, snel laden en lossen door leveran-
ciers.
Op het gebied van mobiliteitsmanagement
valt te denken aan het gezamenlijk vervoe-
ren van goederen en personen: het combi-
neren van vrachten, gezamenlijk busver-
voer van personeel, gezamenlijke coördi-
natie carpoolers, gezamenlijke deelauto’s,
deelfietsen en deeltaxi’s. Andere mogelijk-
heden zijn bijvoorbeeld een gezamenlijke
parkeervoorziening voor auto’s, transferia
(overstapplaatsen) en vrije busbanen.
Samenwerking op het gebied van mobi-
liteit is te organiseren via parkmanage-
ment. Bij de regionale mobiliteitsadvies-
centra (zie kader) is hierover kennis
aanwezig.

HET WERKT
Uit onderzoek (2005,VCC Oost) blijkt dat
mobiliteitsmanagement wérkt. Bij organi-

saties met een vervoerplan is sprake van
een ander vervoermiddelengebruik, ten
gunste van openbaar vervoer en carpoolen.
Het gebruik van het openbaar vervoer is
daar bijna verdubbeld. En het aandeel van
de auto neemt, met ruim één tiende, dui-
delijk af. Omdat veel bedrijven, ook die
zonder vervoerplan, wel een fietsactie heb-
ben, treden er wat betreft fietsgebruik wei-
nig verschillen op.
Een zeer grote meerderheid van de werk-
gevers (90 procent) vindt een goede afwik-
keling van het woon-werkverkeer van
belang voor de eigen bedrijfsvoering. Bijna
zes van de tien werkgevers blijken in meer
of mindere mate problemen te ondervin-
den met de bereikbaarheid. Daarnaast
hebben vier op de tien werkgevers parkeer-
problemen.

SNEL AAN DE SLAG
Mobiliteitsmanagement kent vele moge-
lijkheden. Wat het beste werkt, is afhanke-
lijk van de kenmerken en situatie van uw
bedrijf.Wilt u snel aan de slag? Dan zijn de
volgende maatregelen snel inzetbaar:
– personeel en bezoekers reisinformatie

(openbaar vervoer) bieden via posters,

borden, internet, intranet en dergelijke;
– letten op de keuze van de locatie bij bij-

eenkomsten (reisafstand, reismogelijkhe-
den per openbaar vervoer);

– voorkomen van verplaatsingen: telefo-
nisch vergaderen of videoconferentie;

– zorg voor een fietsenstalling en let op de
locatie daarvan (nabij ingang);

– bied dienstfietsen aan voor korte ritjes;
– faciliteer een fiets van de zaak (fiets-

plan);
– stel een regeling vast voor thuis- en/of

telewerken;
– wijs medewerkers op de mogelijkheden

van carpoolen en carpoolmatching;
– stel een huurauto of poolauto beschik-

baar voor zakelijke ritten. (Dit is ook ver-
zekeringstechnisch gezien een betere
optie dan personeel met de eigen auto
laten rijden.)
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advertentie


