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De Taskforce Ontspits werd in 2008 opgericht op initiatief van
het bedrijfsleven en in samenwerking met overheden en sociale
partners in de Metropoolregio Amsterdam. Gezamenlijke doel
stelling is het aantal autokilometers in de ochtend- en avondspits
eind 2012 met 5% te verminderen en zo de bereikbaarheid van de
Metropoolregio Amsterdam te verbeteren. Eind 2012 houdt de
Taskforce op te bestaan. Op deze pagina's blikken we terug op
belangrijke ontwikkelingen en resultaten in de afgelopen vier jaar.
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Missie, doel en aanpak
Doel Taskforce Ontspits
De partijen ondertekenden in 2008 een Convenant
om ontspitsen in het zakelijke en woon-werkverkeer te
bevorderen bij werkgevers en hun werknemers.
Door maatregelen te treffen die slim werken en reizen
stimuleren kan het aantal autokilometers in de spits
worden verminderd. Denk daarbij aan stimulering van
fiets- en OV-gebruik, de invoering van flexibele werktijden
en tijd- en plaats-ongebonden werken. Hierdoor wordt
een proces op gang gebracht dat de automobiliteit van
werknemers beperkt, met name in de spits. Zie voor de
convenantpartners: www.ontspits.nl
Oorsprong
De oorsprong van de Taskforce Ontspits ligt in de oprichting in 2007 van de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement. Een samenwerking tussen bedrijfsleven,
overheid en sociale partners onder leiding van Lodewijk
de Waal. Doelstelling van de Taskforce Mobiliteits
management was de ministers van Verkeer en Waterstaat
en VROM (nu Infrastructuur en Milieu) en de Tweede
Kamer te laten zien dat werkgevers en werknemers
zelfstandig bereid en in staat zijn om maatregelen te
treffen die het aantal autokilometers in de spits met 5%
verminderen. De invoering van een ministeriële regeling die

van Ontspits. In de eerste twee jaren lag het accent van
de werkzaamheden van de bereikbaarheidsmakelaar op
het bieden van collectieve mobiliteitsoplossingen, zoals
een tijdelijke OV-pas aan werknemers van grote bedrijven
tijdens intensieve werkzaamheden aan de rijkswegen,
stimulering van carpoolen en het bieden van persoonlijke
reisadviezen aan werknemers op een nieuwe werklocatie.
Het niet-doorgaan van een proef met betaald rijden
resulteerde in een koerswijziging in de uitvoering van het
programma van Ontspits.
Eind 2010 is de makelaar zich meer gaan richten op het
lokaal inventariseren van de behoeften en knelpunten bij
werkgevers (vraag) en het organiseren van individuele
en collectieve oplossingen uit de markt (aanbod). Dat
gebeurde in nauwe samenwerking met lokale vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid. Het palet van
oplossingen is sindsdien op basis van de behoeften van
werkgevers en werknemers verder verbreed naar onder
andere stimulering van fietsgebruik, elektrisch vervoer
en invoering van Het Nieuwe Werken (HNW).
Voor het inventariseren van de behoeften van werkgevers
en de maatregelen die zij treffen om slim werken en reizen
te stimuleren, heeft Verkeer advies nul- en één-metingen
gehouden onder werkgevers. De uitkomsten daarvan vormen de basis voor de cijfers in deze rapportage.
Servicecenter Ontspits
Werkgevers die vragen of interesse in deelname hebben
kunnen dagelijks een beroep doen op het Servicecenter
Ontspits. Via de bereikbaarheidsmakelaar van Ontspits
geeft het Servicecenter antwoord op hun vragen en worden
projecten en activiteiten van Ontspits gematcht met hun
behoeften.

werkgevers verplicht om aan mobiliteitsmanagement te
doen zou daarmee kunnen worden afgewend.
Programma
Het programma van Ontspits bestaat uit generieke
projecten en locatiegerichte projecten, ondersteund door
een brede campagne. Generieke projecten richten zich op
slim werken en reizen binnen een specifieke doelgroep,
bijvoorbeeld het MKB. Locatiegerichte projecten hebben
tot doel op een bedrijvenlocatie in de Metropoolregio
collectieve maatregelen voor slim werken en reizen te
realiseren. De campagne heeft als primaire doelgroep de
werkgevers en als secundaire doelgroep de werknemers
en stakeholders.
Een programmamanager is aangesteld om te bewaken dat
Ontspits haar doelstelling nastreeft en behaalt. Hij stuurt
op organisatie, voortgang, monitoring, interne en externe
communicatie. Een bereikbaarheidsmakelaar is verantwoordelijk gemaakt voor het gedeeltelijk uitvoeren van
de projecten in samenwerking met de organisaties van
bedrijfsleven en overheid in de verschillende deelgebieden.
Makelaar tussen vraag en aanbod: Verkeer advies
Om de (latente) vraag van werkgevers naar oplossingen
voor slim werken en reizen te matchen met het beschikbare aanbod in de markt van overheid en bedrijfsleven, is
Verkeer advies aangewezen als bereikbaarheidsmakelaar

Effecten
Uit tal van publicaties blijkt dat het aantal dagelijkse files
en de filezwaarte in de afgelopen jaren sterk zijn afgenomen.
In hoeverre deze afname kan worden toegeschreven aan
maatregelen van Ontspits is moeilijk meetbaar. Ook
de economische en financiële crises hebben een sterke
invloed gehad. De gegevens die bij Ontspits bekend zijn
laten het niet toe om een exacte uitspraak te doen over een
vermindering van het aantal autokilometers in de spits of
de verminderde congestie die dat heeft opgeleverd.
Minder auto's in de spits
Op basis van de gegevens van de werkgevers uit de responsgroep van 59 organisaties die hebben deelgenomen aan
een nul- én één-meting, kan een ruwe schatting worden
gemaakt van het verminderde aantal auto’s in de spits dat
zij voor hun rekening mogen nemen:
• Een vermindering van het aantal auto’s als gevolg van
minder personeel (autonoom effect);
• Een vermindering van het aantal auto’s doordat er bij de
organisaties parkeerplaatsen zijn opgeheven waardoor
er per saldo minder parkeerplaatsen per werknemer
beschikbaar zijn. Een geringer aantal parkeerplaatsen

werkt vrij direct door in het autogebruik;
• Het effect dat is opgetreden als gevolg van de overige
maatregelen die werkgevers hebben getroffen. Over deze
maatregelen, zoals de invoering van HNW, is het een
en ander bekend; van het effect in de Metropoolregio
Amsterdam is alleen een schatting te maken.

ontspits-effect
Effect Ontspits op doelstelling
-5% autokilometers in de spits

auto's in de spits1
%

Dagelijks aantal auto's in de spits 		
50% autogebruik, 80% in de spits,
80% aanwezig

absoluut

22.932

Effect a.g.v. autonome trend afname
van het aantal werknemers

-2,5%

-573

Effect a.g.v. afname parkeercapaciteit
deels autonoom, deels a.g.v. maatregelen

-2,1%

-482

Effect overige maatregelen
aanname: gemiddelde van beide
genoemde effecten

-2,3%

-527

Totaal

-6,9%

-1.582

1

Aantal auto's in de spits op reguliere dag bij 71.664
werknemers uit de responsgroep van 59 organisaties

Op basis van de uitkomsten van de nul- en één-metingen
is becijferd dat het aantal auto’s in de spits met circa 6,9%
is afgenomen (4,4% zonder de autonome effecten) als gevolg
van maatregelen bij de werkgevers in de responsgroep van
dit onderzoek.2
SWSR-effect
Sinds de start van het landelijk Platform Slim Werken
Slim Reizen (SWSR), wordt een sterker verband gelegd
tussen slim werken (HNW) en slim reizen (mobiliteitsmanagement). De doelstelling van het Platform SWSR is
om eind 2012 landelijk 1 miljoen werknemers in staat te
stellen om slim te werken en te reizen.
Net als het Platform SWSR heeft Ontspits zich gericht
op het stimuleren van een integrale benadering van slim
werken én slim reizen. Slim betekent in dit verband:
maatregelen waarmee werknemers in staat zijn om de
spits te vermijden in hun woon-werk- en zakelijk verkeer,
met name per auto.
Wanneer we de landelijke doelstelling vertalen naar de
Metropoolregio Amsterdam, dan bedraagt het regionale
aandeel circa 120.000 werknemers. In deze rapportage

2

Op basis van dit onderzoek valt niet te zeggen of het
aantal autokilometers in de Metropoolregio Amsterdam
eveneens met circa 6,9 % is afgenomen.
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leest u dat deze doelstelling alleen al ruimschoots is behaald door de responsgroep van 156 werkgevers met 257
vestigingen in de Metropoolregio Amsterdam. Uit de
metingen bij deze organisaties blijkt dat 131.581 werk
nemers in staat zijn om slim te werken en slim te reizen.
Het werkelijke aantal werknemers in de Metropoolregio
Amsterdam dat in staat is om slim te werken én reizen
ligt vermoedelijk hoger, omdat het onderzoek zich primair
richtte op organisaties met meer dan 200 werknemers.
￼
Toegang werknemers
tot slim werken én slim reizen

36.445
12.145

119.436

veel
redelijk
weinig of geen

Projecten, resultaten, bereik
6

Onderstaand leest u meer over de resultaten van de projecten en campagnes die zijn uitgevoerd in het kader van
Ontspits.
Locatiegerichte projecten
De locatiegerichte projecten van Ontspits zijn uitgevoerd
in zes toonaangevende bedrijvengebieden in de Metropoolregio Amsterdam.
De projecten richtten zich op vermindering van autogebruik
in de spits door stimulering van slim werken, OV- en
fietsgebruik. Dit is - afhankelijk van de behoeften en het
draagvlak van werkgevers - ter plaatse uitgewerkt in onder
meer:
• besloten busvervoer tussen OV-halte en kantoor;
• zakelijke car- en bikesharing;
• e-bikes en -scooters;
• kennisuitwisseling over slim werken en slim reizen;
• optimalisatie van huisvesting.
Op basis van het onderzoek onder 156 werkgevers hebben
in de gebieden in totaal 116 werkgevers met 92.494 werknemers actief bijgedragen aan het stimuleren van slim
werken en reizen. Bij deze werkgevers is geïnventariseerd
wat de knelpunten en mogelijkheden zijn voor slim werken
en reizen in het gebied, welke maatregelen de werkgevers
zelf treffen en waar individueel en collectief nog winst te
behalen valt. In de praktijk is het bereik van de locatiegerichte projecten van Ontspits groter: werkgevers die
betrokken zijn geweest bij de projecten maar niet hebben
deelgenomen aan het onderzoek, zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Bereik locatiegerichte projecten
Locatiegerichte aanpak

werkgevers

werknemers

Amsterdam Teleport

21

11.035

Amsterdam Zuidoost

43

48.183

Amstel Business Park

17

9.853

Amsterdam Rieker
Business Park

4

3.055

Amsterdam Zuidas

17

13.668

Hilversum Arenapark

14

6.700

116

92.494

Totaal

Generieke projecten
Binnen het programma van Ontspits zijn drie generieke
projecten uitgevoerd die onderling sterk verschillen voor
wat betreft doelgroep en thema. Deze projecten hebben
bij 178 werkgevers gezamenlijk 3.330 deelnemers voor
maatregelen weten te werven, die in staat zijn gesteld om
de autospits te vermijden. Onderstaand schema biedt hier
een overzicht van.

Generieke
projecten

Schiphol
Forenskaart

Digitale
Mobiliteit
MKB

Westpoort
Bus
(W-bus)

werk- werkthema’s
gevers nemers

13

142

23

1.670 OV-pas voor medewerkers
op Schiphol. Kenmerkend
is dat parttime medewer
kers niet fulltime hoeven
te betalen voor OV-gebruik.
1.510 Een selectie van gemotiveerde MKB-bedrijven
een half jaar ervaring
laten opdoen met HNW,
inclusief begeleiding en
ICT- en mobiliteitsdiensten.
150 In antwoord op OVbezuinigingen de diensten
van de Westpoort Bus
tijdelijk uitbreiden en promoten om werknemers
in Amsterdam Westpoort
en -Teleport te stimuleren
tot OV-gebruik.

Kopgroep Ontspits
De Taskforce Ontspits heeft als doelstelling het aantal
autokilometers in de ochtend- en avondspits eind 2012
met 5% te verminderen. De Kopgroep Ontspits – een platform van beeldbepalende werkgevers in de regio – streeft
naar het dubbele resultaat: 10% minder autokilometers
tijdens de spits eind 2012. Zie voor de werkgevers in de
Kopgroep Ontspits: www.ontspits.nl
De Kopgroep Ontspits is een initiatief van VNO-NCW
Metropool Amsterdam en is eind 2008 gestart met 16
werkgevers met circa 78.500 werknemers. Anno 2012
bestaat de Kopgroep uit 28 werkgevers met in totaal circa
99.500 werknemers in de Metropoolregio Amsterdam.
Deze beeldbepalende werkgevers in de regio hebben via
overleg, themabijeenkomsten en conferenties tal van best
practices en informatie uitgewisseld zodat oplossingen op
het gebied van slim werken en slim reizen steeds massaler
en effectiever konden worden ingezet bij hun organisaties.
Deze en andere best practices zijn beschreven op www.
verkeeradvies.nl. Een greep hieruit is nader beschreven
in Rapportage Taskforce Ontspits: www.ontspits.nl

Kopgroep
Ontspits

Kopgroepleden

Conferenties

werkgevers

werknemers

thema’s

16

78.500 2009
(start Ontspits)

28

99.500 2012
(einde Ontspits)
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november 2008,
maart en november 2010,
augustus en oktober 2011 en
november 2012

Thema
HNW
bijeenkomsten presentaties van Microsoft, HP, IBM
en
best practices Smart Work Centers
presentatie van Cisco
OV-jaarkaart
presentatie van ING
Groene lease
presentatie van Rabobank
Persoonlijk budget
presentaties van Nuon en Telewerkforum
Relocatie
presentaties van Philips, KPN, HP
Young professionals
presentatie van HP

Beeld uit de campagne Tel uit je winst

Campagne Ontspits

aanpak

bereik

thema’s

Tel uit je winst

offline
outdoor-billboards + print
via doelgroep media

Kopgroep en
100+ bedrijven.

Ontspits levert winst op voor
werkgevers, werknemers
en persoonlijk.

online
ontspits.nl + banners +
LinkedIn

NDSM

print
Z-cards met Ontspitsreistips voor werknemers
van bedrijven die net zijn
verhuisd naar het NDSMterrein Amsterdam

5 bedrijven,
1.500 werknemers.

Routes en reistijden vanaf
CS naar NDSM, per OV,
pont en/of fiets, als goed
alternatief voor de auto
naar de nieuwe locatie.

Nieuwsbrief
Ontspits

online
(ontspits.nl)
11-2009, 05-2010,
10-2010, 07-2011,
04-2012, 06-2012,
12-2012

500 stakeholders,
partners en organisaties.

Nieuws over Ontspits en
gerelateerde thema’s m.b.t.
slim werken en reizen regio
Amsterdam.

offline
free publicity (PR) + print
(flyer) via 8 werkgevers in
de Kopgroep met 25.500
werknemers

20.000 downloads, 3.000
frequente gebruikers in de
Metropoolregio Amsterdam
(11.000 in Nederland) bij
meting in december 2011.

FileWekker app
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Mobiele app die een seintje
geeft wanneer de persoon
lijke route filevrij is, zodat
werknemers hun tijd ondertussen nuttig kunnen
besteden.

online
filewekker.com +
ontspits.nl + influencer
blogs + banners

Rapportage Ontspits
(maart 2012)

Eindrapportage
Ontspits

Campagnes
Om daadwerkelijk een gedragsverandering te realiseren
bij werkgevers en werknemers, zoals Ontspits zich ten doel
heeft gesteld, is marketing en communicatie onontbeerlijk.
Immers, mensen zijn pas tot verandering van gedrag
bereid wanneer zij een intrinsieke drijfveer hebben en hun
kennis en positieve grondhouding hen aanzetten tot het
gewenste gedrag.
Ter communicatieve ondersteuning van de Taskforce
Ontspits, de locatiegerichte en generieke projecten en
de Kopgroep Ontspits, zijn diverse campagnes ontwikkeld
en uitgevoerd onder coördinatie van het programma
management en de werkgroep communicatie bestaande
uit vertegenwoordigers van de convenantpartners.
Overkoepelend thema van alle campagnes was: Tel uit je
winst. Met als onderliggende boodschap dat er zowel voor
werkgevers als voor werknemers zakelijke én persoonlijke
winst te behalen is met slim werken en reizen. Deze
campagne-boodschap is ook volledig verwerkt in de opzet
van de website: www.ontspits.nl.
FileWekker
Met de lancering van de FileWekker app in 2011 is die te
behalen winst nog eens concreet gemaakt. De FileWekker
helpt forenzen bij het mijden van de spits. De app geeft
vanzelf een seintje zodra de vaste woon-werkroute filevrij
is. Zodat werknemers niet in de file staan en bovendien
hun tijd nuttig kunnen besteden, bijvoorbeeld door thuis
of op kantoor nog even door te werken.￼
Met behulp van de campagnes heeft Ontspits veel publiciteit
en daarmee een groot bereik weten te realiseren bij de
doelgroepen werkgevers en werknemers.
Op de linker pagina treft u een overzicht aan van de
belangrijkste marketing- en communicatieactiviteiten
gericht op duurzame gedragsverandering en informatievoorziening richting de doelgroepen en stakeholders
van Ontspits.

print + online
(ontspits.nl) o.b.v. nul
metingen bij 87 werkgevers,
148 vestigingen, 108.250
werknemers

250 stakeholders,
partners en organisaties.

print + online
(ontspits.nl) o.b.v. nul- en
één-metingen bij 156 werkgevers, 272 vestigingen,
168.026 werknemers

500 stakeholders,
partners en organisaties.

Status slim werken en
reizen regio Amsterdam,
maart 2012.

Toekomst SWSR in
Metropoolregio Amsterdam
De Taskforce Ontspits heeft in de afgelopen vier jaar veel
werkgevers kunnen motiveren om slim werken en reizen
te stimuleren binnen hun organisatie. Daarmee is de
zelfredzaamheid van werkgevers en werknemers bij het
oplossen van knelpunten in de bereikbaarheid en mobiliteit toegenomen. Bovendien is de markt van aanbieders
van oplossingen voor slim werken en reizen zich sterker
gaan richten op de behoeften en wensen van werkgevers
en werknemers. Zo heeft de Schiphol Forenskaart ertoe
bijgedragen dat de OV-bedrijven een door werknemers
gewenste propositie in hun assortiment hebben opgenomen. Ook hebben aanbieders van HNW-oplossingen
steeds meer producten die ook in het MKB toepasbaar
zijn en bieden autoleasemaatschappijen tegenwoordig
een veel breder keuzepalet van mobiliteitsdiensten aan
voor werknemers.
Bewijsvoering nodig over SWSR
Om de markt van slim werken en reizen in de toekomst
nog beter te laten functioneren is meer bewijsvoering
nodig over wat goed werkt én wat het oplevert voor werkgevers en werknemers.
Mede daarom zijn in deze rapportage twee cases opgenomen
van werkgevers die via scans op zoek zijn gegaan naar
concretere bewijsvoering over hun huisvestingskeuzen,
de locatiebereikbaarheid en de mogelijke effecten van slim
werken en reizen.
Einde Taskforce Ontspits: veel bereikt
Eind 2012 loopt het Convenant af en eindigt de Taskforce
Ontspits. De convenantpartners zijn ervan overtuigd
dat er in de afgelopen vier jaar veel is bereikt en dat de
gezamenlijke inspanningen hebben bijgedragen aan de
integratie van slim werken en slim reizen - ontspitsen in het dagelijkse handelen van veel werkgevers en werk
nemers in de Metropoolregio Amsterdam.
Investeringen SWSR
Het streven is om de publiek-private samenwerking op
het gebied van slim werken en reizen voort te zetten via
de bestaande overlegorganen en binnen het programma
Beter Benutten.
Dat is belangrijk, want de intensieve benadering van
Ontspits heeft werkgevers vertrouwd gemaakt met slim
werken en slim reizen. In deze 'kennismaking' is stevig
geïnvesteerd. Het plukken van de vruchten van deze
investeringen vereist dat slim werken en reizen – na
afloop van Ontspits – niet van de ene op de andere dag
van de radar van de benaderde werkgevers verdwijnt.
Dan zou de in gang gezette beweging bij veel van de
organisaties tot stilstand kunnen komen.
Om de vruchten van het programma te blijven plukken
moeten werkgevers blijvend worden ondersteund bij het
stimuleren van slim werken en reizen.

Status slim werken en
reizen regio Amsterdam,
november 2012.

Beeld van de website www.FileWekker.com
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Benchmark en effectmeting slim werken en

slim reizen Metropoolregio Amsterdam

De conclusies en aanbevelingen in deze infographic die
deel uitmaakt van de Eindrapportage Taskforce Ontspits,
zijn tot stand gekomen op basis van een enquête onder
156 organisaties met in totaal 168.026 werknemers in de
Metropoolregio Amsterdam. Doel van de enquête was
inzicht te verkrijgen in de mate waarin deze organisaties
maatregelen hebben genomen om slim werken en slim
reizen (SWSR) te stimuleren.

Effectmeting parkeercapaciteit

Op basis van de enquête zijn twee
afzonderlijke analyses verricht:
1. Een effectmeting bij 59 organisaties
die een jaar eerder al hebben
meegedaan aan dezelfde enquête.
2. Een benchmark op basis van alle 156
enquêtes bij organisaties.

39.480

weinig of geen toegang
bieden tot maatregelen die
SWSR stimuleren.

9%
0,49

0,45

0,40

1-meting

Flexibele lease

84% van alle medewerkers werkt bij een
werkgever die actief beleid voert om
fietsgebruik te stimuleren.

De overheid loopt voorop in het aanbod
van middelen die het gebruik van de fiets
stimuleren, zoals douchefaciliteiten en
een overdekte fietsenstalling.

Commerciële bedrijven bieden de meeste
maatregelen die het mogelijk maken om een
leaseregeling te combineren met het OV.

24%

Commercieel

Commercieel

100%

71.664

32.434

0-meting

1-meting

Iets minder mensen en fors minder
parkeercapaciteit: actief beleid.

Middelen fietsgebruik

100%

34.050

0,45

werknemers waarvoor de
betreffende maatregel niet
van toepassing is.

-3%

-5%

Niet Kopgroep

-11%

Fietsbeleid

16%

-1%
39.230

0-meting
redelijke toegang bieden
tot maatregelen die SWSR
stimuleren.

Totaaloverzicht
parkeercapaciteit
73.530

Kopgroep Ontspits

De enquêtes en uitkomsten van de
analyses bieden alleen feitelijke
informatie over de mate waarin
maatregelen zijn genomen.

Werknemers van organisaties die...
veel toegang bieden tot
maatregelen die SWSR
stimuleren.

Hoe minder parkeerplaatsen per werknemer, hoe sterker de ontmoediging om met de auto
naar het werk te komen.

-2%
0,45

0,44

0-meting

1-meting

Parkeercapaciteit gedaald met 2%: sterke
indicator voor verminderd autogebruik.

OV-maatregelen

Slim werken (HNW) beleid

Slim werken (HNW) middelen

Ruim tweederde van de werknemers heeft
redelijk of veel toegang tot maatregelen die het
gebruik van het OV stimuleren zoals een
OV-jaarkaart.

75% van alle medewerkers werkt bij een
werkgever die actief beleid voert op het
gebied van HNW.

Commerciële bedrijven lopen voorop als het
gaat om voorzieningen die HNW mogelijk
maken zoals een laptop of smartphone.

OV-Chipkaart

32%

32%

25%
100%

26%

10

11
Overheid

42%

Overheid

Semioverheid

Semioverheid

43%

Totaaloverzicht slim reizen

60%

9%

Vrijwel alle
werknemers
hebben toegang
tot maatregelen
die slim reizen
bevorderen.

2%

Slechts 10 tot 20% van de medewerkers
wordt ontmoedigd in het autogebruik
m.b.v. parkeermaatregelen.

Totaaloverzicht slim werken
(HNW)
20%

45%

89%

35%

Ruim driekwart
van de
werknemers
werkt bij
organisaties die
slim werken
stimuleren.

OV-maatregelen in het MKB

Parkeermaatregelen
in het MKB

Parkeermaatregelen

De overheid onderscheidt zich door veel
parkeermaatregelen te
treffen die het autogebruik ontmoedigen.

In het MKB is ruimte voor verbetering: bijna de
helft van de werknemers heeft weinig of geen
toegang tot maatregelen die het gebruik van
het OV stimuleren zoals een OV-jaarkaart.

Het MKB lijkt nog
traditioneel gefocust op
het faciliteren van de
autobereikbaarheid van
hun vestiging.

Top 10 maatregelen
die SWSR stimuleren
(aantal vestigingen per maatregel)
1 Middelen fietsgebruik: overdekte fietsenstalling
251
2 Fietsbeleid: fietsplan
209

100%

100%

Commercieel Overheid Semioverheid

Slim werken én slim reizen
voor iedereen binnen bereik
Ruim driekwart van de werknemers heeft
toegang tot een combinatie van maatregelen
die slim werken én slim reizen stimuleren.

3 Slim werken beleid: flexibele werktijden
209
4 Slim werken middelen: laptop
200
5 Middelen fietsgebruik: douchefaciliteiten
197
6 Slim werken middelen: smartphones

MKB

71%

7%

180
8 Slim werken beleid: flexibele werkplekken

1

Niet MKB

183
7 Slim werken beleid: thuiswerken

100%

165
9 OV maatregelen: abonnementen

Commercieel

Overheid

Semioverheid

MKB

22%

Niet MKB
1

138
10 Slim werken middelen: mobiel internet
134

case nuon
nuon is een van de kopgroepbedrijven van de Taskforce ontspits.
in 2013 verhuist nuon van twee locaties op de spaklerweg en
schiphol-rijk naar één locatie aan de Hoekenrode in amsterdam
zuidoost, tegenover station amsterdam Bijlmer arena.
sinds 2001 investeert nuon intensief in slim werken en
slim reizen. Met deze investeringen werkt nuon aan haar
doelstellingen op het gebied van 1) bereikbaarheid (nabijheid transport-hub en auto’s uit de spits), 2) profilering
als aantrekkelijke werkgever (practice what you preach
en sterke arbeidsvoorwaarden) en 3) verlaging van de
co2-uitstoot (gebouwen en wagenpark). de aanstaande
verhuizing vormt een volgend hoofdstuk in dit proces
met nieuwe kansen en doelgerichte prestaties.
de nieuwe locatie in amsterdam zuidoost ligt centraal in
de randstad en biedt een aantrekkelijke werkomgeving
voor de 1738 medewerkers van nuon. Belangrijk aspect
van de nieuwe locatie is dat het aantal parkeerplaatsen
fors lager is: 533 parkeerplaatsen in plaats van de 1.230
op de huidige locaties.
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heeft nuon twee scans uitgevoerd:
• een bereikbaarheidsscan inclusief locatie-vergelijking,
benchmark en scenario’s voor OV- en fiets-stimulering.
• een slim-werken scan inclusief benchmark en een scenario
voor telewerken.
aan de hand van de uitkomsten kan nuon haar beleid op
het gebied van slim werken en reizen optimaliseren. op
deze pagina’s deelt nuon de resultaten met u.

Bereikbaarheid in 2020
voor auto en oV

om meer inzicht te krijgen in de precieze effecten van de
verhuizing en de investeringen in slim werken en reizen,

een verhuizing vindt plaats op basis van een lange termijnvisie en -beleid. een belangrijk onderdeel van het onderzoek is dan ook gericht op de bereikbaarheid van de nieuwe
locatie in de toekomst, het jaar 2020.

BEREIKBAARHEID PER OV 2020

BEREIKBAARHEID PER AUTO 2020

benchmark

benchmark

bereikbaarheid nieuwe locatie

bereikbaarheid nieuwe locatie

< 15 min

< 30 min

< 45 min

< 15 min

< 30 min

onder invloed van deze factoren verslechtert de bereikbaarheid van veel locaties in nederland in aanloop naar
2020. dat is ook het geval voor de huidige locaties én de
nieuwe locatie van nuon. echter, uit de scan blijkt dat de
nieuwe locatie in amsterdam zuidoost beter scoort op
bereikbaarheid voor het oV en de auto in het jaar 2020,
dan de twee huidige locaties in 2020. Met de herhuisvesting creëert Nuon dus kansen voor slim reizen en
beperkt zij de nadelige gevolgen voor de reistijd van
haar medewerkers:
Verbetering bereikbaarheid per OV 2020
Voor mensen die op 30 en 60 minuten reistijd wonen
van het nieuwe kantoor van nuon, verbetert de bereikbaarheid van de nieuwe locatie met het oV licht in de
toekomst. Voor mensen die op 15 minuten reistijd wonen
gaat de bereikbaarheid per oV iets achteruit in 2020 ten
opzichte van nu op de nieuwe locatie.
Verbetering bereikbaarheid per auto 2020
ook komen er in aanloop naar 2020 meer mensen (6,5%)
die de nieuwe locatie van nuon binnen 30 minuten met de
auto kunnen bereiken. Het aantal medewerkers dat binnen 60 minuten op kantoor kan zijn stijgt met 5,3%. Voor
de bereikbaarheid met de auto scoort nuon beter dan de
benchmark, het gemiddelde van de andere organisaties
die deze scan ook invulden.

reistijd in 2020

Reistijd in minuten

Reistijd in minuten

onder bereikbaarheid verstaan we hier het aantal inwoners dat binnen 15, 30 of 45 minuten reistijd de kantoorlocatie kan bereiken. Bij de berekening van de bereikbaarheid is rekening gehouden met beleid op het gebied
van onder andere woningbouw-ontwikkeling, infrastructuur-aanleg en oV-bediening.

< 45 min

Ten opzichte van de huidige locaties gaat de totale woonwerkafstand voor werknemers op de nieuwe locatie
slechts 2% omhoog. waar alle medewerkers op de huidige
locaties in totaal 116.630 kilometer per dag afleggen voor
hun woon-werkverkeer, wordt dat op de nieuwe locatie
119.120 kilometer.

locaties. op de nieuwe locatie is de stijging gematigder
van 43% naar 68%.
• ook het aantal medewerkers met meer dan 45 minuten
reistijd stijgt fors en groeit van 16% nu naar 31% in
2020 op de huidige locaties. op de nieuwe locatie is
die stijging minder fors van 19% naar 29%.

MEER DAN 10 MINUTEN VERTRAGING
Op de nieuwe locatie zijn er in 2020 minder
medewerkers met meer dan 10 minuten
filevertraging per auto in de spits dan op de
huidige locaties.
Reistijd woon-werk per jaar
(% medewerkers met meer dan 10 minuten
vertraging met de auto in de spits)
huidige locaties
nieuwe locatie

2020
81%
68%

MEER DAN 45 MINUTEN REISTIJD
Op de nieuwe locatie zijn er in 2020 minder
medewerkers met een reistijd langer dan 45
minuten dan op de huidige locaties.
Reistijd woon-werk per jaar
(% medewerkers met een reistijd langer
dan 45 minuten)
huidige locaties
nieuwe locatie

2020
1

22.8%

-5.0%

5,3%

2,8% 3,4%

8.7%
2.0%

6,5%

ook gaat op de huidige locaties én op de nieuwe locatie
de reistijd in aanloop naar 2020 omhoog. dat is deels
gebaseerd op de ligging van de nieuwe vestigingslocatie
van Nuon ten opzichte van de specifieke woonlocaties
van de nuon-medewerkers. ook spelen factoren als de
demografische ontwikkeling, de verwachte economische
groei, ontwikkeling van extra verkeersinfrastructuur en
de ruimtelijke ontwikkeling een rol.

3.6%

2.4%

-1,2%

Het goede nieuws is dat de nieuwe locatie in 2020 beter
scoort op reistijd dan de huidige locaties in 2020:
• Het aantal medewerkers met meer dan tien minuten
vertraging met de auto in de spits stijgt fors en zal
groeien van 42% nu naar 81% in 2020 op de huidige

OV-Chipkaart

2020

-9,4%

1

31%
29%

Toekomstbestendig
uit het bovenstaande blijkt dat nuon heeft gekozen voor
een toekomstbestendige locatie voor wat betreft bereikbaarheid en reistijd. nu is de vraag op welke punten het
mobiliteitsbeleid verder kan worden geoptimaliseerd
zodat nuon de verwachte verhoging in de reistijd en
het verminderd aantal parkeerplaatsen adequaat kan
opvangen.

13

Verdeling vervoerwijzen
Ten eerste kijken we naar de vervoerwijzen die de medewerkers van nuon kiezen voor het woon-werkverkeer.
Autogebruik iets omlaag…
op de huidige locaties aan de spaklerweg en schiphol-rijk
kiest een meerderheid (54%) van de werknemers voor de
auto. in vergelijking met andere organisaties die deze scan
hebben uitgevoerd – de benchmark – is dat een hoog percentage. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de aanwezigheid van veel parkeergelegenheid op de huidige locaties, de
minder gunstige ligging ten opzichte van het oV en regelingen die het oV-gebruik nog niet optimaal stimuleren.
op de nieuwe locatie wordt de auto voor veel werknemers
een minder aantrekkelijk alternatief. Belangrijkste reden
hiervoor is de forse afname van parkeercapaciteit. zo’n
500 werknemers zullen dus niet meer kunnen rekenen
op een parkeerplek. zij moeten de afweging maken of ze
betaald willen parkeren in de omgeving óf met het oV
naar het werk willen reizen. Bij die afweging telt mee dat
de nieuwe locatie is gelegen op een steenworp afstand van
trein-, metro- en busstation amsterdam Bijlmer arena.
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…OV-gebruik fors omhoog…
Het OV is voor medewerkers een reëel vervoeralternatief
wanneer zij binnen 1,5 maal de auto-reistijd op kantoor
kunnen zijn. de nieuwe locatie ligt op loopafstand van
station Amsterdam Bijlmer Arena en biedt reële kansen
voor werknemers om meer gebruik te maken van het
oV. op de huidige locaties gaat een relatief klein aantal
mensen (30%) met het oV naar het werk. op basis van de
huidige regelingen voor het oV zal dat percentage naar
verwachting iets groeien tot 33%. echter, mede op basis
van de forse afname van parkeercapaciteit gaat nuon extra

VERDELING VERVOERWIJZEN
Verdeling gebruik auto, OV en fiets op de huidige
locaties ten opzichte van de benchmark (in %).
benchmark

maatregelen introduceren om het oV nog aantrekkelijker
te maken voor werknemers. daarbij is veel aandacht voor
de combinatie van diverse vervoerwijzen zodat werknemers
optimaal flexibel zijn. Nuon verwacht dat medewerkers
vaker voor het oV zullen kiezen in het woon-werkverkeer.
…of vol inzetten op ﬁetsgebruik
In de scan zijn ook de kansen en mogelijkheden voor de fiets
onderzocht. in het algemeen geldt dat voor medewerkers
die binnen een straal van 7,5 kilometer van kantoor wonen,
de fiets een reëel alternatief is. De reistijd mag daarbij niet
meer dan 10 minuten langer zijn dan met de auto of het oV.
gezien de fors verminderende parkeercapaciteit voor auto’s
is ook gekeken naar een scenario waarbij het fietsgebruik
extra wordt gestimuleerd voor afstanden tot 12 kilometer,
bijvoorbeeld door het faciliteren van e-bikes. wanneer
Nuon vol op dit fiets-scenario inzet kan het aandeel fietsers
potentieel stijgen van 16% naar 23%. De fiets is dan voor 5%
van de autogebruikers een reëel alternatief.
er zijn dus veel mogelijkheden om de verdeling over de
vervoerwijzen onder werknemers te wijzigen. nuon is van
plan deze kansen optimaal te benutten door een combinatie
van stimulerende regelingen en intensieve communicatie.

slim werken
een ander belangrijk middel om de bereikbaarheid en
mobiliteit te optimaliseren is de invoering van slim werken.
nuon investeert hier al ruim tien jaar in en ook op de nieuwe
locatie wil nuon managers en andere medewerkers
verleiden om aan de slag te gaan met tijd- en plaats-onafhankelijk werken. zo hoeft men minder te reizen en kan de
tijdrovende spits worden vermeden. dat betekent minder
woon-werkverkeer en – per saldo – minder reistijd voor
werknemers.

Tot slot zorgt de invoering van slim werken ervoor dat er
minder werkplekken nodig zijn, die bovendien veel beter
worden benut. Met een compactere huisvesting kan kostbare onderbenutting van werkplekken worden voorkomen
en een forse besparing op de huisvestingskosten van meer
dan 5 miljoen euro per jaar worden gerealiseerd.

effecten in termen van…
wat zijn nu de concrete effecten van de verhuizing en de
investering in slim werken en reizen in termen van reductie
van kosten, autokilometers, co2 en parkeercapaciteit?
• Huisvesting de kosten voor nuon als gevolg van onderbenutting van werkplekken dalen fors: van ruim
7 miljoen naar iets minder dan 2 miljoen euro. een belangrijk deel van deze kostenbesparing komt voort uit de
reductie van werkplekken. op de nieuwe locatie zijn veel
minder werkplekken die bovendien een stuk efficiënter
worden gebruikt. en dat levert een grote besparing op
in de kosten voor leegstand: denk aan huurkosten, gasen elektra-verbruik en andere componenten die worden meegenomen in de integrale kosten per werkplek.

Besparing van ruim 5 miljoen euro op werkplekken per jaar door invoering slim werken.
Kosten leegstand werkplekken
(x mln euro / jaar)
7,1

30%

303

291

344

289

10%
0

huidige locaties
per OV

per fiets

nieuwe locatie
nieuwe locatie, met slim werken

Autokilometers (in km / jaar)
27,4 mln km
28,0 mln km
23,5 mln km

CO2 (x 1.000 ton / jaar)
5,2
5,5
4,6
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Parkeercapaciteit (aantal parkeerplaatsen)
1230
533

TE HUUR

de combinatie van tijd- en plaats-onafhankelijk werken

reistijd mét slim werken (in fte / jaar)

20%

De CO2-uitstoot, de parkeercapaciteit en de autokilometers laten
een flinke potentiële daling zien bij de invoering van slim werken.

533

conclusie
2,0

reistijd zonder slim werken (in fte / jaar)

40%

EFFECTEN

BESPARING KOSTEN WERKPLEKKEN

Reistijd mét en zonder slim werken.

50%

• Parkeercapaciteit Het aantal parkeerplaatsen neemt
af van 1.230 op de huidige locaties naar 533 op de
nieuwe locatie. Bovenop de verwachte wijzigingen in de
verdeling van vervoerwijzen is dit nog eens een sterke
indicator voor verminderd autogebruik in de toekomst.

huidige locaties

EFFECT SLIM WERKEN OP REISTIJD

huidige locaties

60%

per auto

én een wijziging in de verdeling over de vervoerwijzen,
kan de totale reistijd voor alle medewerkers op de nieuwe
locatie zelfs 5% onder de huidige reistijd brengen.

nieuwe locatie

huidige locaties

nieuwe locatie

• Autokilometers Het aantal autokilometers per jaar
daalt potentieel van bijna 27,5 miljoen naar 23,5 miljoen
per jaar. daarmee draagt nuon direct bij aan de doelstelling van ontspits.
• CO2 uitstoot de huidige co2 uitstoot van bijna 5.200
ton daalt potentieel naar iets meer dan 4.600 ton per jaar.
goed nieuws! Het effect van de huisvesting is hierin zelfs
niet meegenomen, waardoor de reductie van co2-uitstoot
bij nuon in de praktijk nog veel hoger zal uitpakken.

Met de verhuizing naar amsterdam zuidoost kiest nuon
voor een toekomstbestendige locatie:
• in aanloop naar 2020 scoort de locatie beter op bereikbaarheid voor auto en oV;
• de stijging van de reistijd is minder groot op de nieuwe
locatie dan op de huidige locaties;
• de forse beperking van het aantal parkeerplaatsen in
combinatie met stimulering van fiets en OV én slim
werken zorgen dat de mobiliteit van werknemers en de
bereikbaarheid van nuon in de toekomst verbeteren;
• Met de verhuizing naar amsterdam zuidoost en de
voortzetting van haar slim werken-beleid bespaart
nuon fors op huisvesting, reduceert zij co2-uitstoot en
kiest zij voor fors minder parkeerplaatsen, een sterke
indicator voor verminderd autogebruik in de toekomst.

case oXXio

voor de auto, het OV en de fiets eruit zien in 2020.

oxxio is in tien jaar uitgegroeid tot een van de toonaangevende
energieleveranciers in nederland. Met een hoofdkantoor op het
Hilversum arenapark is oxxio gevestigd op een centrale, maar
drukke locatie. in totaal werken er zo’n 170 mensen.
Mobiliteit en bereikbaarheid zijn dan ook belangrijke
thema’s voor de energieleverancier. Mede daarom participeert oxxio onder meer in het mobiliteitsconvenant met
de gemeente Hilversum en de activiteiten van de Taskforce
ontspits op deze bedrijvenlocatie.
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de afgelopen jaren heeft oxxio diverse maatregelen
getroffen om de bereikbaarheid van de locatie en de
mobiliteit van medewerkers en bezoekers te borgen en
waar mogelijk te verbeteren. zo is als alternatief voor de
leaseauto een lease-motorregeling geïntroduceerd en zijn
de mogelijkheden om thuis te werken verruimd. Voor het
oV geldt een volledige vergoeding van de reiskosten en
wie fietst kan ook op een vergoeding rekenen. Ook participeert oxxio net als andere bedrijven op het arenapark in
het spitsvrijproject (www.spitsvrij.nl). dit project beloont
automobilisten die in de driehoek amersfoort-utrechtHilversum werken wanneer zij buiten de spits reizen.

BEREIKBAARHEID PER AUTO 2020

om meer inzicht te krijgen in de effecten van haar slim
werken en reizen-beleid in het verleden en de toekomst,
heeft oxxio een uitgebreide bereikbaarheidsscan uitgevoerd, inclusief benchmark en scenario’s voor fiets en OV.
daarbij is ook gekeken naar de uitdagingen die er liggen
én de mogelijke manieren om die aan te gaan.
op deze pagina’s deelt oxxio de belangrijkste resultaten
met u.

Bereikbaarheid in 2020
voor auto en oV
investeringen in slim werken en slim reizen worden
gedaan op basis van een langetermijnvisie. in de scan is
onderzocht hoe de verwachte bereikbaarheid van oxxio

BEREIKBAARHEID PER OV 2020

benchmark

benchmark

bereikbaarheid nieuwe locatie

bereikbaarheid nieuwe locatie

Reistijd in minuten
< 15 min

< 30 min

Reistijd in minuten
< 60 min

< 15 min

< 30 min

< 60 min

9,7%

22,8
%
4,9%

3,4%

8,7%

5,8%

2.0%

-0,5%
-1,6%

-1,2%

Bereikbaarheid auto verbetert in toekomst
oxxio zit op het Hilversum arenapark op een locatie die
goed bereikbaar is met de auto. in aanloop naar 2020
verbetert de bereikbaarheid van de locatie voor de auto
fors. Vooral voor mensen die op 30 en 60 minuten autoreisafstand wonen. dat is goed nieuws. op dit vlak scoort
de locatie van oxxio een stuk beter dan andere organisaties
die deze scan ook hebben gedaan, de benchmark.
Bereikbaarheid OV verslechtert
Voor het oV ligt dat anders. in aanloop naar 2020 verbetert
de bereikbaarheid met het oV alleen voor mensen die op 60
minuten reistijd wonen van de kantoorlocatie. Voor mensen
die op 15 en 30 minuten reistijd wonen gaat de bereikbaarheid achteruit. daar ligt een uitdaging.

reistijd in 2020
Hoe ziet de reistijd van de werknemers van oxxio er in
2020 uit? in aanloop naar 2020 wordt de reistijd naar
veel locaties in nederland langer, mede onder invloed
van demografische ontwikkelingen en filevorming.
dat geldt ook voor het hoofdkantoor van oxxio.
Bij ongewijzigd beleid neemt de reistijd als volgt toe:
• Het aantal medewerkers dat met de auto naar het
werk komt en een vertraging in de spits heeft van
meer dan tien minuten, stijgt van 22% nu naar
36% in 2020.
• de autoreistijd in fTe per jaar neemt toe van 14,9
tot 15,7 fTe.
• Het aantal medewerkers met een reistijd van
meer dan 45 minuten – ongeacht de vervoerwijze –
stijgt wel, maar blijft nog steeds relatief laag in
2020: 14%.

In 2020 meer medewerkers met meer dan
10 minuten filevertraging per auto in de
spits dan nu.
Reistijd woon-werk per jaar
(% medewerkers met meer
dan 10 minuten vertraging
met de auto in de spits)

2012
22%
2020
36%

MEER DAN 45 MINUTEN REISTIJD
In 2020 meer medewerkers met een
reistijd langer dan 45 minuten dan nu.

Reistijd woon-werk per jaar
(% medewerkers met
een reistijd langer
dan 45 minuten)

2012
10%

1

2020
1

14%

Verdeling vervoerwijzen
een effectief beleid kan ervoor zorgen dat de stijging van
de reistijd in aanloop naar 2020 zoveel mogelijk beperkt
blijft. een van de middelen hiervoor is om te kijken naar
de mogelijke wijzigingen in de vervoerwijzen van de
werknemers van oxxio.
oxxio is gevestigd op Hilversum arenapark en is goed
bereikbaar met de auto. dat zien we terug in de verschillende manieren waarop medewerkers naar en van hun
werk reizen.

-1,3%
OV-Chipkaart

2020

-9,4%

Bereikbaarheid is hier gedefinieerd als het aantal inwoners
dat binnen 15, 30 of 60 minuten reistijd de kantoorlocatie
kan bereiken. Bij de berekening van de bereikbaarheid
is rekening gehouden met beleid op het gebied van
woningbouw-ontwikkeling, infrastructuur-aanleg en
oV-bediening.

MEER DAN 10 MINUTEN VERTRAGING

in 2008 en 2011 zijn onderzoeken onder de medewerkers
van oxxio gehouden en daaruit blijkt dat oxxio al een
goede slag heeft gemaakt in het terugdringen van het
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autogebruik en het stimuleren van andere vervoerwijzen
(zie grafiek Verdeling vervoerwijzen).
Afname auto, toename carpool
Het autogebruik is de afgelopen jaren met 10% afgenomen
naar nu 55%. 7% van de werknemers is gaan carpoolen,
een vervoerwijze die bij oxxio arbeidsvoorwaardelijk
wordt gestimuleerd en waarmee het aantal auto’s in de
spits dus afneemt. uit de bereikbaarheidsscan blijkt dat
een verdere afname lastig haalbaar is.
OV-gebruik optimaal
de afgelopen jaren is het oV-gebruik in totaal toegenomen
tot 26%. dit is mede te danken aan het actieve oV-beleid
van oxxio waarvan een volledige reiskostenvergoeding
voor het oV deel uitmaakt. Hoewel het oV-gebruik per
bus is afgenomen ten opzichte van 2008, zijn er meer
medewerkers met de trein gaan reizen.
Fietspotentie
Op dit moment gaat 11% van de werknemers met de fiets
naar het werk. 1% van de werknemers gaat met de e-bike.
Het totaal aantal fietsende werknemers is daarmee in
drie jaar tijd toegenomen met 2%.
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in het algemeen geldt dat voor medewerkers die binnen
een straal van 7,5 kilometer van kantoor wonen, de fiets
een reëel alternatief is. De reistijd mag daarbij niet meer
dan 10 minuten langer zijn dan met de auto. een groot
aantal medewerkers van oxxio woont binnen 7,5 kilometer

van kantoor. Voor deze werknemers is de (elektrische)
fiets dus een reëel alternatief. Daar komt bij dat Oxxio
participeert in initiatieven als www.rij2op5.nl en ook voor
deze reisafstanden een reisvergoeding biedt. Voor mensen
die tot 12,5 km van het kantoor wonen heeft oxxio een
oplaadpunt voor e-scooters en e-bikes aangelegd.

reistijd per jaar voor werknemers van oxxio met 0,8 fTe
in aanloop naar 2020. Dankzij de invoering van flexibele
werktijden zijn 142 spitsmijders met elkaar in staat om de
reistijd in 2020 met 2,8 fTe te beperken. daarmee komt
de totale reistijd 2 fTe lager uit dan nu - ondanks de
verslechterde bereikbaarheid in 2020.

Met dit beleid en het potentieel van medewerkers dat binnen de fietsbare afstand woont, kan het aandeel fietsende
medewerkers verder worden vergroot tot 20%. zo blijkt
uit de bereikbaarheidsscan.

effecten in termen van...

flexibele werktijden

Tot slot: wat leveren de investeringen van oxxio in haar
mobiliteitsbeleid op, ten aanzien van co2-reductie en
autokilometers? als gevolg van het gevoerde mobiliteitsbeleid slaagt oxxio erin de co2-uitstoot met 12% te
verlagen, van 334 naar 294 ton per jaar. daarnaast
wordt het aantal autokilometers per jaar met 4%
gereduceerd.

dankzij de investeringen van oxxio in de afgelopen jaren
is het aandeel van de auto in de vervoerwijzen gedaald
naar 55%. een mooie prestatie. Toch betekent dit dat er
nog steeds relatief veel werknemers met de auto naar het
werk komen, die dus ook te maken krijgen met de verwachte stijging van de reistijd in aanloop naar 2020.
een effectieve manier om de overlast van de verwachte
reistijdstijging voor deze groep werknemers zoveel mogelijk te beperken, is de invoering van flexibele werktijden.
immers, wanneer werknemers ook in de daluren per auto
naar het werk kunnen reizen hebben ze fors minder tijdverlies als gevolg van files.

EFFECTEN
Door het ingevoerde mobiliteitsbeleid slaagt
Oxxio erin het aantal autokilometers met 4%
per jaar te verlagen en de CO2 -uitstoot met 12%.
huidige locaties

VERDELING VERVOERWIJZEN
Verdeling gebruik auto, OV en fiets ten
opzichte van de benchmark (in %).

zonder beleid of extra inspanningen stijgt de totale

benchmark

Oxxio

1,44 mln km

INVOERING FLEXIBELE WERKTIJDEN
HELPT AUTORIJDERS
Een effectieve manier om de overlast van de
verwachte reistijd te beperken, is de
invoering van flexibele werktijden.
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Het autogebruik omvat ook motorrijders en carpoolen, iets
dat bij oxxio arbeidsvoorwaardelijk wordt gestimuleerd.

2012

CO2 (x 1.000 ton / jaar)
0,29

met flextijden

50%

1,38 mln km

0,33

zonder flextijden

2020

Met haar investeringen in een gedegen slim werken en
slim reizen-beleid in het verleden én de toekomst zorgt
oxxio dat haar locatie op het Hilversum arenapark ook
voor de toekomst bereikbaar en bereisbaar blijft:
• in aanloop naar 2020 verbetert de bereikbaarheid van
de locatie voor de relatief grote groep autorijders bij
oxxio, dus dat is goed nieuws. echter, in aanloop naar
2020 stijgt ook de verwachte reistijd fors, vooral voor
de auto.
• dankzij effectieve maatregelen – waaronder de
stimulering van carpoolen - is oxxio er de afgelopen
jaren al in geslaagd het aantal autorijders met 10%
te laten dalen.
• er zijn nog volop kansen voor stimulering van oV en
met name fiets, waardoor de reistijdvertraging voor
werknemers van oxxio verder kan worden beperkt.
• een minstens zo belangrijk middel in het optimaliseren
van de bereikbaarheid en de reistijd is de invoering van
flexibele werktijden. Vooral de relatief grote groep autorijders kan hierdoor de spits vermijden en bijdragen aan
de beperking van de reistijdstijging.
• de inspanningen van oxxio lonen ook op het vlak
van reductie van autokilometers (-4% per jaar) en
co2-uitstoot (-12% per jaar).

nieuwe locatie

Autokilometers (in km / jaar)
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