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Inleiding

Het netwerk van U15 draait op de inzet van leden, allemaal 
werkgevers uit de regio. Een gevarieerde groep organisaties, de 
koplopers van U15, delen in dit white paper hun ervaringen, aanpak 
en geven tips om mobiliteitsdromen werkelijkheid te maken. De groep 
koplopers zijn: ASR, Berenschot, Royal HaskoningDHV, Triodos, Arval, 
Lomans, en KWS. 

U15 White paper 
mobiliteit

Het doel van U15 is het stimuleren van duurzame mobiliteit bij haar leden. En 
daarmee een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid van de regio, 
vitalere medewerkers, lagere CO2-uitstoot, een daling van de brandstofkosten 
en een kortere reistijd. 

Laat je inspireren door deze koplopers om ook jouw mobiliteit te verduurza-
men!



Aan de slag met duurzame mobiliteit
De meest getroffen duurzame maatregelen in het eerste deel van het proces zijn:
1.  Aanpassingen in het wagenpark: vaststellen van een CO2 plafond, toevoegen van elektrische 

dienstauto’s, inzet van deelauto’s.
2.  Aanpassen leaseregeling: kortere leasecontracten, mobiliteitsbudget, de criteria aanpassen of 

medewerkers wel of geen recht hebben op een leaseauto, privékilometers begrenzen.
3.  Aanbieden van mobiliteitskaarten, zoals NS Business Card. Eventueel in combinatie met een 

leaseauto.
4.  Fiets stimuleren: aanbieden van e-bikes, subsidiëren/bekostigen van e-bike en medewerkersver-

goedingen voor fietsgebruik.
5.  Het stimuleren van zuinig rijgedrag: brandstofverbruik monitoren, medewerkers coachen om 

zuinig te rijden en die eventueel koppelen aan een financiële prikkel.
6.  Vergroten bewustzijn door bijvoorbeeld workshops en communicatiecampagnes. Wat zijn de 

consequenties van fijnstof? En is passief roken minder dodelijk dan fijnstof?

Inzicht
Het zuinig maken van autokilometers is een maatregel waar vaak mee wordt gestart. Dat is steeds 
makkelijker te meten en te monitoren omdat leasemaatschappijen en tankpasleveranciers de gege-
vens over brandstofverbruik goed inzichtelijk maken. 

De meest doeltreffende maatregelen zijn het meest rigoureus. Bijvoorbeeld door andere mogelijk-
heden van vervoer aan te bieden in combinatie met een aanpassing in het parkeerbeleid, waardoor 
je medewerkers die dichtbij wonen beperkt om met de auto te komen. Je biedt hen aantrekkelijke en 
betaalde alternatieven. 

Wat is jouw drijfveer? 
Koplopers onderscheiden drie drijfveren voor duurzame mobiliteitskeuzes. Bij intrinsieke motivatie 
kiezen medewerkers zelf voor een duurzaam alternatief. Als het beleidsmatig is ingevoerd vindt de 
organisatie het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Zijn er externe eisen, dan 
stellen factoren buiten de organisatie eisen aan de duurzaamheid.  
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We zetten de voor- en nadelen per drijfveer op een rijtje. 

1. Intrinsieke motivatie 

Voordelen
•  Motivatie komt vanuit de medewerker >
 weerstand is zeer beperkt.
•  Er wordt aanspraak gemaakt op het 
 verantwoordelijkheidsgevoel.
• Er is oprechte interesse en motivatie.
•  Het enthousiasmeren en draagvlak creëren 

is oprecht en komt ook zo over. Dit heeft een 
positief effect op de omgeving. 

        
        
        

Nadelen
• Doelstellingen zijn moeilijk te formuleren.
•  Het bepalen en (bij)sturen van het effect is 

lastig.
•  Afhankelijkheid van veranderende omstan-

digheden (wijzigend beleid, beschikbaarheid 
locatie enz.)

•  Er voelt zich vaak één iemand verantwoor-
delijk. Dat resulteert in minder snelheid en 
relatief weinig slagkracht. Het enthousiasme 
van één persoon is niet genoeg om structurele 
verandering door te voeren. Bij vertrek van 
deze persoon verliest de organisatie de duur-
zame mobiliteitsinzet uit het oog. 

2. Beleidsmatig ingegeven

Voordelen
•  De ontwikkelingen komen van ‘hogerhand’.  

Ze worden breed ingezet en zijn goed te  
monitoren.

• Er is steun vanuit de directie.
•  Die helpt het beleid te formuleren en zorgt 

ervoor dat het nageleefd wordt.
• De effecten zijn te volgen.
• Doelstellingen zijn duidelijk.
•  Er wordt doorgepakt, het bloedt niet snel 

dood.
• Er is een verantwoordelijke (directie).

Nadelen
•  Het is niet per definitie ondersteund door 

medewerkers. 
•  Kans op weerstand is daardoor in potentie 

groot.
• Er is vaak sprake van koudwatervrees.

3. Externe eisen

Voordelen
•  De noodzaak tot het nemen van maatregelen 

werkt stimulerend. 
• Er worden snel grote stappen gezet.
• De boodschap is duidelijk: Het moet anders.
•  Door de eis is er een duidelijke stok achter de 

deur.

Nadelen
• Weinig intrinsieke motivatie.
•  Externe maatregelen voelen soms gecompli-

ceerd. Angst voor veel administratief werk.
•  Zodra de doelen zijn bereikt, verslapt de  

aandacht.
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De invloed van de drijfveren 
Het wordt duidelijk dat organisaties die inspelen op de intrinsieke motivatie van medewerkers 
maatregelen nemen die een gevarieerder reisgedrag stimuleren. De organisaties nemen de rol van 
facilitator in. Zo zorgen zij bijvoorbeeld voor een fietsplan, een onbeperkt te gebruiken OV-chipkaart 
en de mogelijkheid om thuis of op een externe locatie te werken. Over het algemeen worden deze 
medewerkers vrijgelaten in het al dan niet toepassen van deze opties. Een aantal organisaties die 
vanuit deze motivatie werken, hechten minder waarde aan monitoring. Hierdoor is er over het alge-
meen weinig inzicht in het effect van deze maatregelen. 

Inzicht
Organisaties die hun lease- en wagenparkbeleid aanpassen hebben dat inzicht wel. De koplopers die 
autogerelateerde maatregelen nemen hebben ofwel een beleidsmatige motivatie of willen verduur-
zamen vanwege externe factoren. 

Dwingend duurzaam
Een organisatie die wil verduurzamen om een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld, zal 
niet snel faciliterend optreden. Zij stellen dat er op dit hoofddoel geen concessies gedaan mogen 
worden en kiezen voor maatregelen met een dwingender karakter.

Concrete maatregelen
Wanneer externe prikkels de aanleiding vormen voor de verduurzaming van de organisatie zien we 
dat organisaties kiezen voor zeer concrete maatregelen in korte tijd. Een footprint van de organisatie 
wijst in veel gevallen uit dat de CO2-uitstoot grotendeels veroorzaakt wordt door mobiliteit. Naar aan-
leiding daarvan worden maatregelen geselecteerd. Zoals het verduurzamen van de leasevloot, het 
aanscherpen van de voorwaarden voor het gebruik van leaseauto’s, het aanbieden van alternatieven 
en het bieden van inzicht in besparingsmogelijkheden. Hierdoor maken organisaties grote stappen in 
het verduurzamen van automobiliteit, maar blijven alternatieven soms buiten beschouwing.

Uitkomst 
Het lijkt het meest voor de hand liggend dat een combinatie van de drie het beste uitgangspunt is. In-
trinsieke motivatie leidt bij deze organisaties niet altijd tot de beste resultaten. Dit komt door het ge-
brek aan monitoring en het volgen van een uitgewerkt plan. De voorkeur gaat uit naar stimulerende 
maatregelen, die medewerkers iets bieden en dus weinig weerstand opleveren. Het fietsenplan, een 
financiële prikkel bij zuinige beslissingen of een duurzamer mobiliteitsalternatief (zoals een ov-chip-
kaart of een thuiswerkplek) zijn daar voorbeelden van. Ook het omzetten van een leaseregeling in 
een mobiliteitsbudget is een maatregel die medewerkers stimuleert om een duurzamere keuze te 
maken.

Als de intrinsiek gemotiveerde koplopers meer aandacht geven aan monitoring en de organisaties 
die ‘moeten’ verduurzamen vaker over de grens van automobiliteit heen kijken, levert dat interessan-
te besparingen op. Ook bij de koplopers! 
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Manier van aanpak 
Koplopers betrekken mensen uit alle geledingen van de organisatie die ze verantwoordelijk maken. 
Er worden heldere doelen gesteld en deze worden ook gecommuniceerd. Koplopers zijn het meest 
effectief als het MT zich committeert aan het MVO-beleid. Medewerkers enthousiast maken, doen de 
koplopers zo:

• Neem de tijd samen met de directie en medewerkers, om je doel te bepalen.
• Werk volgens 1 strategie en verzand niet in teveel operationele losse maatregelen.
• Communiceer wat je gaat doen en waarom.
• Herhaal de boodschap.
• Stick to the plan.
•  Neem weerstanden op individueel niveau weg. Dit kost tijd en geduld, soms zijn meerdere  

gesprekken nodig om tot een oplossing te komen.

Resultaten en conclusie
Wat werkt wel/niet?
Resultaten van maatregelen zijn pas duidelijk zichtbaar als ze gemonitord worden. Diverse maatre-
gelen die door koplopers zijn toegepast, bleken niet succesvol. Voorbeelden daarvan zijn: ‘Random’ 
medewerkers aan elkaar koppelen om te gaan carpoolen. Autodelen van geparkeerde leaseauto’s 
zonder achterliggend boekingssysteem (en de garantie dat je collega op tijd terug is). Het toevoegen 
van ‘zuinige’ auto’s in het wagenpark zonder te monitoren op het werkelijke verbruik. Zonder toelich-
ting neerzetten van elektrische deelauto’s.

Conclusie 
Lef hebben om een cultuurverandering aan te brengen. Dat is wat de koplopers bindt. Zij gaan alle-
maal uit van intrinsieke motivatie van early adapters in de organisatie. Maar ze nemen ook de ach-
terhoede mee. Zij wachten niet tot duurzaamheid past bij de organisatie maar laten de organisatie 
zich aanpassen aan het doel. Dat vergt tijd en uithoudingsvermogen. Het is net als met waterfietsen: 
in het begin is het zwaar, maar gaandeweg wordt het makkelijker. Ook het nemen van maatregelen 
en het veranderen van oude patronen is lastig in het begin. Maar door er toch mee aan de slag te 
gaan vergroten de koplopers het aanpassingsvermogen van hun organisatie. Medewerkers wennen 
eraan dat dingen niet meer altijd vaststaan en dat “verworven rechten” ook iets ouderwets hebben. 
Makkelijk waar het makkelijk kan, en moeilijk waar het moeilijk moet. De koplopers zijn ertoe bereid 
en hebben hun tips gebundeld. Doe je mee?
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Top 10 tips van de koplopers
1. Heb een duidelijk doel voor ogen.
2. Zorg voor early adaptars/sleutelfiguren die ermee aan de slag gaan.
3. Doe geen concessies op je hoofddoel en implementeer de maatregelen geleidelijk. 
4. Vraag medewerkers om hun input, zo creëer je eigenaarschap. 
5. Ga in gesprek, leg je maatregelen uit en licht deze inhoudelijk toe. 
6. Start met een pilot. 
7. Neem de tijd om maatregelen door te voeren. Houd rekening met een overgangsperiode. 
8. Verandering in mobiliteit is een systeemverandering. Zorg dat je het systeem ook aanpakt. 
9. Betrek de ondernemingsraad in een vroeg stadium bij de te nemen maatregelen. 
10. Geef het goede voorbeeld, inspireer en deel je ervaringen. 
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Ook koploper worden? 
Neem contact op met Martijn Elting van U15: martijn.elting@sweco.nl

Deze White Paper is opgesteld door  

Climate Neutral Group in opdracht van U15.


