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P&O'ERS KUNNEN VEEL  MEER DOEN AAN MOBIL ITE IT

Verdienen op vervoer
Minder kilometers, minder kosten, en toch tevreden
werknemers. Een bed rijfsveruoersplan haalt effectieÍ
de bezem door kostenpost nummer twee: mobiliteit.
'30% kiest helemaal niet voor die lease-auto.'

'Van de bedrijven in ditgebied horen we al jaren klachten dat het per-
soneel niet op hun locatie kan komen. Regulier openbaar vervoer is er
bijna niet, en lang niet iedereen heeft een auto. Bovendien zijn de afstan-
den hier vaak te groot om te fietsen en Íietst het hier ook niet zo com-
Íortabel. 'Aldus Kees Noorman, die vanuit het Gemeenteli jk Havenbedrijf
Amsterdam het project W-bus begeleidt.
Het is nog even wennen voor de 35.000 werknemers van het immense
Westeli jk Havengebied. Sinds begin mei kunnen ze aÍ en toe een luxe tou-
ringcar over hun terrein zien ri jden. Die brengt werknemers gratis van hun
werkplek naar station Sloterdijk, Dag en nacht, want het werk in de
havens houdt nooit op. ldeetje van het Amsterdamse bureau
Verkeer.advies, dat het Havenbedrijf en vijf verschil lende bedrijven over-
tuigde aan dit init iatief mee te doen.
De W-bus is nadrukkeli jk géén openbaar veryoer, aldus Noorman, Strip-
penkaarten zijn dan ook niet nodig. Het is een service van ondernemers
aan hun werknemers.  Een paar begonnen er  met  pendelbusjes, 'maar
toen we uitvogelden hoe dat zat, bleken er veel busjes van verschil len-
de bedr i jven achter  e lkaar  aan te r i jden ' ,  ver te l t  Noorman. 'Dat  moet
anders kunnen, dachten we. VijÍ bedrijven sloegen de handen ineen en
samen maakten we een analyse van de ti jdstippen waarop ze mensen
nodig hadden. Daarmee zijn we naar een aantal vervoerders gestapt met
de vraag: doe maar een aanbod, kun je in deze behoefte voldoen? En
realiseer je: het kan alleen maar groter worden, als meer bedrijven zich
aansluiten. Uiteindeli jk kwam OAD als beste naar voren.'
En zo ri jdt vanaf begin mei de W-bus door Westpoort, en zet dageli jks zo'n
zevenhonderd werknemers voor de deur van het bedrilf aÍ. 'Tot tevre-
denheid van alle parti jen', aldus een trotse Noorman. Het init iatieÍ was
hard nodig, stelt hij. 'Er zijn hier veel bedrijven die met Ílexwerkers wer-
ken, zoals TPG Post. Dat zijn lang niet alt i jd mensen die een auto heb-
ben, en vaak hebben die ook geen zin om een eind te reizen, Voor ons
vestigingsklimaat betekent het dan ook heel veel als we die mensen wél
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iets kunnen bieden, Het is belangrilk dat werknemers in ieder geval bij
je  bedr i j f  k Ínnen komen. '
Noorman heeft grote verwachtingen van het init iatief, waaryan de kos-
ten volledig worden opgebracht door de werkgevers. 'Hoe meer bedrij-
ven meedoen, hoe moeil i jker het wordt om je eraan te onttrekken. Want
dan zeg 1e eigenli jk tegen je werknemers: dit hebben wij niet voor jull ie

over. Als bli jkt dat deze pilot succesvol is, wil len we graag kijken oÍ het
c0ncept  ook voor  andere locat ies toepasbaar is ,  Bereikbaarheid is
immers overal een probleem. We willen ook kiiken waar mensen precies
vandaan komen.  Als b l i jk t  dat  er  v i j f t ig  u i t  A lmere komen,  d ie a l lemaal  op
dezelÍde ti jd beginnen, gaan we daar een bus vandaan laten ri iden.'

SCHRIKKEN
Hoe mensen van hun huis naar  hun werkplek komen en v ice versa,  is
een ondenrverp dat doorgaans weinig aandacht kritgt van p&o'ers. Vol-
komen onterecht ,  meent  Harm Geels,  adviseur  mobi l i te i t  b i j
Verkeer.advies, dat het W-bus-project bij het Havenbedrijf opzette, Het
bureau,  betaald door  prov inc ie en regio en Kamer van Koophandel ,
ondersteunt bedrijven en bedrijvengebieden gratis bii het verbeteren van
hun locat iebereikbaarheid en ontwikkel ing van hun loopbaanbele id.
'Vervoer is kostenpost nummer twee in veel organisaties, na perso-
neelskosten. Je kunt echter duidell lk merken dat die kosten niet bil ieder-
een even helder op het netvlies staan. Door simpelweg in kaart te bren-
gen waar die veryoerskosten allemaal inzitten, schrikken veel p&o'ers
z ich a l  een ongeluk.  Dan heb je een basis  om op verder te praten ' ,  a ldus
Geels,
De markt voor veryoersmanagement is in twee jaar danig veranderd, wil
hij maar zeggen. Wilden bedrijven toen vooral een goed mobil iteitsbe-
leid om aantrekkeli jk te zijn als werkgever, tegenwoordig is het met name
om kosten te besparen. De lease-auto, lang een bijna vanzelfsprekende
secundaire arbeidsvooruvaarde, staat inmiddels op veel plekken op de
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vervoer zorgt voor 80 procent van hun totale milieuverbruik, zo weet BrightHouse BV inmiddels De

managementconsultants uit  Helvoirt  brachten enkele maanden geleden als eerste onderneming rappott

uit  over hun mil ieuverbruik. Leidraad was de ecologische voetafdruk, een maat om te meten hoeveel

mil ieubelasting iemand produceert.

Met name vervoer bl i jkt een enorme mil ieuslurper te zi jn: transpoft tekent voor 80 procent van het tota-

le mil ieuverbruik van het consultancybedri j f .  De 26 medewerkers reisden in 2001, het jaar van de rap-

poftage, maar liefst 22,2 maal voor de baas de wereld rond. Daarvan was 743.000 kilometer met de

auto, 147.000 met het vl iegtuig en slechts 1265 ki lometer met de trein'

Project- en intelmmanagerJenny Griep, die vanuit BrightHouse de voetafdruk begeleidde' denkt daar-

om dat er nog veel [mil ieu)winst valt  te halen. Zuiniger auto's gebruiken bi jvoorbeeld' oÍ gewoon beter

ki jken of een r i t je wel noodzakeli jk is. 'We zul len ons reisgedrag niet ineens helemaal veranderen' daar

bán ik heel eerl i jk in. We zul len niet al lemaal in de trein stappen als we naar een klant gaan Dat kan ook

niet altijd. Maar het rappod heeft wel een sterke bewustwording teweeggebracht onder onze medewer-

kers. En dat levert al heel veel op, merk ik '
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De vervoersmart<t in Nederland is in een paar iaar enorm gegroeid. Drie opmerkelijke

initiatieven voor een comÍortabel vervoersalternatief zonder op mobiliteit in te leveren'

NS-Business Gard
Met deze kaart geeft u teleÍonisch oÍ via internet door dat u een treinreis enlof taxirit wilt boeken'

ln de trein hoeft u vervolgens alleen nog de kaart te tonen. Bovendien kunnen kaarthouders

gebruikmaken van de speciale Q-Park parkeerplaatsen, die bij steeds meer stations te vinden zijn'

De minimale afname is tien stuks per bedrijí Administratieve rompslomp is er niet meer' want reis-

kosten hoeven niet meer apart gedeclareerd te worden'

www.nsbusinesscard.nl

Mobility mixx
Dit initiatieÍ van OV-bedriif Connexxion combineert trein, taxi en huurauto, en telt al zo'n 50 bedrij-

ven als klant Een eerste evaluatie bij energiebedrijf Nuon en de gemeente Alkmaartoont een flinke

afname van het autogebruik en tóch tevreden medewerkers. Bij de gemeente halveerde het aantal

eigenautokilometersvan T4naar3Tprocentvandedienstreizen,zondermeerkosten,bijNuon
daalde het autogebruik van 95 naar 66 procent

Verschillende producten zijn mogelijk de Mobility Pool [poolauto's), Mobility Expenses leleKroni-

sche kilometerdeclaratiesl, Vtobiity eudget (een mobiliteitsbudget in plaats van een lease-auto) en

de Mobility Card, een reispas voor in de trein, ltrein]taxi en huurauto waarmee u ook kunt parKeren'

Belangrijk voordeel voor de werkgever: geen losse declaraties meer' maar snel volledig inzicht'

www.mobilitYmixx.nl

WisselWerk Nederland
op de site van wageninger Herman Dijkman kunnen mensen aangeven van baan te willen ruilen

om zo dichter bij hun werk te wonen. Onderscheiden met de Bovag Loftrompet, als origineelste

idee om de Íiles te lijf te gaan.

ook verzon Dijkman Mobilflex. In dit mobiliteitspakket lease je standaard een sman-auto voor het

woon-werkverkeer, die je kunt inruilen voor een grotere auto wanneer dat nodig is voor bijvoor-

bee|dvakantie,enkuntaanvu||enmeteenNS-BusinessCardvooreenstadsbezoek
www.wisselwerknederland.nl

tocht. Niet zo veruvonderli jk, want er bli jken enorme besparlngen moge-

| i j k .Zoword tvaak .ve rge ten 'da tdegepa rkee rdeau toVaneenkan too r -
we rke rmeer ru im te inneemtdand iensgemidde |dzes t i env ie rkan te
meter grote werkplek, maar het t ikt wel aan op het huisvestingsbudget

FLEXIBILISERING
.Kostenbesef is het s|eute|woord,, a|dus Daan van EgeraaI, directeur van

adv iesbu reauDynaV is ionu i tWassenaa r ' 'Wehebbeneenmodu leon t -
wikkeld waarmee ie in tien minuten kunt uitrekenen hoeveel een lease-

wagenpark je eigenli jk kost. Dan kun ie dus ook meteen zien waar de

bes-paringsmogeli jkheden liggen. leder jaar blind verlengen van je lease-

contract zul je dan wel uit ie hoofd laten'

Volgens Van Egeraat is er jarenlang verkeerd naar mobil iteit gekeken

Ons belangrijkste uitgangspunt is: laat mensen zelf kiezen MaaK lease-

aUtO,S en andere vormen Van Vervoer onderdee| van het CaÍetariamode|'

E n w a t b | i j k t d a n ? 3 O p r o c e n t v a n d e m e n s e n k i e s t h e | e m a a I n i e t V O O r
die lease-auto 'Diehebbenl ievermeervr i jedagen,eenÍ ietsofeenbeter
pensioen. Tenruij l werkgevers nog steeds van die leasewagen uitgaan'

DynaVision adviseerde verschil lende bedrijven over hun vervoersbeleid.

ráttens bleek een reductie van 30 procent autokilometers haalbaar.'Een

lease-auto kost je al gauw 1O.OOO euro per iaar' Daar kun je ook ande-

re leuke dingen mee doen Als je mensen geen vaste parkeerplaats meer

geeft maar á per keer laat betalen voor de ruimte die ze gebruiken' dan

kun jeooknaa reenbe te rebenu t t i ngvand ie ru im te toe 'Pe rsa Idokom
!e dan voor iedereen voordeliger uit Als 1e maar dle koppeling maakt naar
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de Í |ex ib i I i se r i ngvandea rbe idsvoo rwaarden : j emOetmenSenzé | f l a ten
klezen.
D iee r r l a r i nghee f tF ransSaminmidde |sook .samlsbe le idsmedewerKer
personeelsvenoer bij de Schiphol Group, waar hil vervoersplannen maakt

voor het merendeel van de 55,000 werknemers van alle bedrijven op het

Schipholterrein. Daarbij merkt hij steevast één ding: 'Je kunt mensen

niet dwingen. Individuele vri lheid is belangrijk Maar we ze$flen wel: 0e

ene facil i teit is aantrekkeli jker dan de andere En ook wil len we álle kos-

ten in rekening brengen.'
DenoodzaakOmhetaUtoverkeerophet lUchthaventerre interugtedr in.
gen, heeft een aantal oorzaken. Een daarvan is de keus' begin laren

iegentig, om het vliegverkeer te laten groeien 'Toen hebben we aÍge-

.DE KOSTEN ZIJN VAAK VERSLUIERD. OPLEIDINGS'

KOSTEN ZIJN VOOR VIERVIJFDE REISKOSTEN'

sproken dat  er  door  het  verkeer  op het  land minder u i ts toot  mocht

komen vertelt Sam, Als p&o'er bij de Schiphol Group werd hij gevraagd

he tpe rsonee l sve ryOerOppo ten teZe t ten ' , | k | i e tmerkenda t i kWis thoe
laat de bus vertrok, Toen was ik meteen de expert" vertelt hij lachend.

I n m i d d e I s i s e r e e n s c a l a a a n a C t i v i t e i t e n o p d e I u c h t h a v e n : m e d e w e r .
kers kunnen korting kri lgen op scooteftjes en op hun treinabonnement'

er is een apafte fietsplattegrond, er zijn nieuwe busli jnen bijgekomen' en
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carpoolers kri jgen voorrang op een parkeerplaats. 'Als je zoeK naar alter-
natieven, is er nooit één panacee', zegt Sam.
Makkeli jk gaat het evenwel niet. De hooggespannen verwachtingen woÊ
den maar met moeite waargemaakt. Ondanks alle inspanningen komen
nog steeds 5,5 op de tien werknemers met de eigen auto naar de lucht-
haven. Sam wijt dat vooral aan het halfslachtige overheidsbeleid. 'Als je
tegen mensen zegt: we hebben liever niet dat u met de auto komt, maar
ze leggen vervolgens wel allerlei wegen aan en kleden het openbaar ver-
voer uit, vind je het dan gek dat ze toch met de auto komen?' Ook de fis-
cus is in zijn ogen inconsequent.'Als een werkgever een treinabonnement
aanschaft, zi jn dat ineens loonkosten. Maar als een medewerker een gra-
tis parkeerplaats krijgt, zwijgt de belastingdienst. N4aar dat is toch ook
su bsidie?'

GEVOELIG
Hoeveel besparing mogeli jk is met een goed vervoersplan, durft Sam niet
te zeggen.'De kosten zitten vaak heel verslulerd in de bedrijÍsvoering.
Neem opleidingskosten. Die bestaan vaak voor slechts een vijÍde uit cur-
susgeld en voor Ongeveer viervijfde uit reiskosten. 0Í neem het verzuim
dat door fi les ontstaat. We vinden het heel normaal dat iemand een halÍ
uur te laat op een vergadering verschijnt vanwege een fi le. Maar wie
betaalt dat dan?'
Hij weet ook wel dat vervoersplannen 'heel gevoelig' l iggen. 'We hebben
hier bijna een staking gehad over de parkeerplaatsen. 0p het moment
dat je aan iemands parkeerplaats komt, heb je het over een product met
een hoge emotionele waarde, Voor de grap zeg ik wel eens: je kunt man-
nen hun vrouw afnemen oÍ hun parkeerplaats. Bij het eerste zijn ze mis-
schien nog bli j , bij het tweede weet je zeker dat ze op hun achterste
benen staan. Maar iedereen begrijpt dat parkeerplaatsen veel geld kos-
ren.
De Schiphol Group heeft aparte parkeerterreinen voor werknemers, die
vervolgens met busjes naar hun werkplek worden vervoerd. Voor die voor-
ziening stuurt het luchthavenbedrijÍ een factuur naar de werkgevers. 0Í
die dat vervolgens doorberekent aan zijn werknemers, daar houdt Sam
zich niet mee bezig. 'Dat moeten ze zelf weten. Maar de neiging is wel
steeds meer om dat bij werknemers neerte leggen. Bij KLM doen ze dat
bijvoorbeeld al een ti ldje. Maar ze hebben wel tegeli jkerti jd de woon-
werkvergoeding verhoogd voor álle medewerkers. Daardoor hebben ze
er draagvlak voor weten te houden, en houden mensen die niet met de
auto komen er mooi iets aan over,'

CONDITIE
Dat is ook precies wat Kees der Weduwe wil horen. Hij is clustermanager
van de campagne'Fiets naar je werk', die deze maand van staft is gegaan.
Het is de zoveelste poging van de overheid om mensen op de fiets in
plaats van in de auto te kri jgen.
Opvallend genoeg is dit keer het ministerie van Volksgezondheid de ini-
tiatiefnemer, 'Het gezondheidsaspect van fietsen wordt ten onrechte vaak
onderschat', stelt Der Weduwe. 'Maar het is wel wetenschappeli jk aan-
getoond dat dageli jks een halÍ uurtje Íietsen genoeg beweging is om in
goede conditie te bli jven. Bovendien is f ietsen goed tegen overgewicht.
Daardoor neemt het ziekteverzuim aÍ en dalen de ziektekosten. Dat zal
met name het hooÍd p&o toch moeten aanspreken.'
Voor de campagne is daarom een groot aantal bedrijven aangeschreven.
In die mail ing wordt niet alleen gewezen op de voordelen voor gezond-
heid en milieu, maar ook op het kostenaspect. Nog steeds wonen zeven
op de tien werknemers minder dan tien kilometer van het werk. Zij kun-
nen dus makkeli jk de fiets pakken, is Der Weduwes gedachte. Daarmee
spaart een bedrijÍ niet alleen woon-werkvergoeding uit of een lease-auto,
maar ook parkeerruimte.' lk ken zelÍs al bedrijven die hun eigen par-
keergarage verhuren aan derden.' Maar dan moet de werkgever het f iet-
sen wel aantrekkeli jk maken, benadrukt hij. Door een goede, interne fiet-
senstall ing en een douche bijvoorbeeld. 'Zodaï er ook geen smoesjes
voor de werknemer meer over ziin om níet op de fiets te komen.' *

SPRAAKVERWARRING

Weet É het nog? lk doel op de verwarring rond de begrippen
hrm Íhuman resource management) en p&o [personeelsma-
nagement en organisatleontwlkkelingl. lk kom hierop door een
uitspraak van hoogleraar Rob Vinke in HRD Mogazine van mei,
waarin hij stelt dat binnen het hele p&o-gebied slechts 5 [!] pro-
cent bezig is met hrm. HiJ definieert hrm daarbij als: de factor
mens zo inzetten dat de strategische doelen van een organisatie
worden gehaald. We mogen de administratieve fase volgens
Vinke dan hebben verruild voor die van personeelsmanagement,
die van hrm is nog ver weg.
Binnen de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsma-
nagement & organisatieontwikkelingJ is lang discussie gevoerd
over wat nu de lading is die wij als beroepsvereniging wll len
dekken, NVP stond altijd voor Nederlandse Vereniging voor Per-
soneelbeleid, maar aan de nieuwe ondertitel hierboven kunt u
afleiden dat dit verleden tijd is.
Ondertussen noemen massa's beroepsgenoten zich p&o-
manager of hrm-manager, maar houden zij zich nog alti jd niet
bezlg met de vertaalslag van de mens lals bron) als sleutel tot
het succes van de organisatie oÍ om met Vinke te spreken, de
mens zo in te zetten dat de organisatiedoelen worden gehaald.
Het zou te gemakzuchtig zijn om de schuld bij de beroepsgroep
neer te leggen. Natuurlljk mag en moet je verwachten dat die
een aanzet geeft en in elk geval de discussie hierover binnen de
eigen organisatie start. Maar de eerlijkheid gebied mij ook te
zeggen dat dit denken [de mens als bron] nog lang geen
gemeengoed is onder leidinggevenden binnen organisaties. Nog
altiJd wordt er slordig en onzorgvuldig omgegaan met de factor
mens. De zieKecijfers liegen er niet om, net als de gemeten
werknemers'tevredenheid'. Laat u niet misleiden door de huidige
terugloop van verzuim, verloop of WAO-|nstroom, want dat heeft

,NOG ALTIJD WORDT ER SLORDIG EN ONZORG.

VULDIG OMGEGAAN MET DE FACTOR MENS'

meer te maken met de recessie dan met meer tevredenheid.
Dan kom ik toch weer bij de vaststelling van Vinke terug. P&o
zou zich inderdaad meer gelegen moeten laten liggen aan het
gebied dat hrm {volgens de definitie van Vinkel bestrijK. Juist
nu! lk hoor u al roepen dat daaruoor de tijd ontbreekt, juist van-
wege de malaise. Dat u druk bezig bent met uitstroom, ontslag-
rondes, enzovoorts.
Toch bliJf ik zeggen: juist nu! Omdat op een recessie automa-
tisch een periode van herstel en groei volgt. Maar ook, en vooral,
omdat tl jdens een recessie juist de mensen binnen de organisa-
tie die organisatie er weer bovenop moeten helpen. Juist nu
gaat het erom de factor mens zo in te zetten dat het strategi-
sche hoofddoel wordt gehaald. En of dat nu herstel, overleven,
bescheiden groei of extra winst is, de factor mens bliJft de sleu-
tel tot dat succes en behoeft alle aandacht van leidinggevenden.
Zij op hun beurt dienen te worden aangemoedigd, gesteund en
bovenal aangesproken door de beroepsgroep p&0.
Binnen het vakgebied p&o mag dan misschien sprake zijn van
spraakverwarring, over de primaire taakstelling van p&o kan, wat
mij betreft, geen verschil van mening bestaan.

I
Daan Fousert is als zelfstandig adviseu. 

I *
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