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Management summary

Werkgevers focussen binnen thema
duurzaam reisgedrag op ‘minder reizen’.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een landelijke werkgeversenquête uitgevoerd
om inzicht te krijgen in de maatregelen en regelingen die werkgevers zelf treffen om duurzaam
reisgedrag te bevorderen.
Dit document is de rapportage van de 1-meting (2021). De nadruk in deze rapportage ligt op de
ontwikkelingen sinds de 0-meting (2020). In de 0-meting lag de nadruk op verschillen tussen sectoren,
stedelijkheid en bedrijfsgrootte.
Het veldwerk van de 1-meting is uitgevoerd in de periode maart-april 2021. In deze periode was een
lockdown van kracht, met o.a. een avondklok, winkels die op afspraak klanten mogen ontvangen,
gesloten horeca en deels gesloten onderwijsinstellingen.
Duurzaam reisgedrag is opgesplitst in drie categorieën:
• Minder reizen (en niet reizen): faciliteiten die zorgen dat een reis niet meer nodig is, zoals online
vergaderen en mogelijkheden om thuis te werken;
• Anders reizen: maatregelen die medewerkers motiveren om een duurzamer alternatief voor de
auto te kiezen, zoals de fiets of het openbaar vervoer;
• Schoner reizen: de overstap op schonere vervoermiddelen zoals elektrische auto’s.
1.159 organisaties met meer dan 100 medewerkers hebben aan het onderzoek deelgenomen.
Respondenten zijn (mede-)beslissers, adviseurs en uitvoerders van beleid over duurzaam reisgedrag
bij deze organisaties.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat de verwachting van organisaties vanuit de 0-meting is
uitgekomen. Zij hebben vooral op het gebied van ‘minder reizen’ grote stappen gezet. Voor de
toekomst verwachten organisaties nog meer verbeteringen op dit gebied, maar wel in een lager
tempo dan afgelopen jaar. Waarschijnlijk is er in het afgelopen jaar al zoveel verbeterd, dat het
concrete verbeterpotentieel voor de toekomst kleiner is.
Binnen ‘anders reizen’ zijn de verwachtingen deels uitgekomen. Net als organisaties in de 0-meting al
verwachtten, is de aanschaf- en reiskostenvergoeding voor fiets of e-bike verbeterd. Daar staat
tegenover dat de meeste andere voorzieningen en vergoedingen minder zijn verbeterd dan in de 0meting werd aangegeven. De komende 12 maanden verwachten organisaties met name de
elektrische voorzieningen verder te verbeteren (laadpalen, aandeel elektrische auto’s, e-pool auto’s).
‘Schoner reizen’ is niet significant toegenomen in het afgelopen jaar. Er zijn geen significante
verschillen met de 0-meting in het gebruik van subsidieregelingen om schoner reizen te stimuleren.
Toch lijkt er wel beweging in ‘schoner reizen’ te zitten. Het aandeel organisaties dat nog niet bezig is
met de (snellere) overschakeling naar duurzame voertuigen, neemt significant af. Het lijkt erop dat
organisaties nog niet precies weten hoe zij de plannen voor schoner reizen in de praktijk moeten
brengen.
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Inleiding

Inzicht gewenst in hoe werkgevers
duurzaam reisgedrag stimuleren
Achtergrond
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt dagelijks aan het verbeteren van
de bereikbaarheid en duurzaamheid in ons land. Woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit is
een belangrijke factor hierin. Het Rijk speelt hierop in met beleid en stimulering van duurzaam
reisgedrag. Om dit optimaal in te kunnen vullen heeft het Rijk o.a. behoefte aan inzicht in de
maatregelen en regelingen die werkgevers zelf treffen om duurzaam reisgedrag te bevorderen.
Met dat doel is in 2020 en 2021 een landelijke werkgeversenquête uitgevoerd. De steekproef
voor het onderzoek biedt analysemogelijkheden per type organisatie (branche, aantal
werknemers) en per regio (stedelijkheid).
0- en 1-meting
Dit document is de rapportage van de 1-meting (2021). De nadruk in deze rapportage ligt op de
ontwikkelingen sinds de 0-meting (2020). In de 0-meting lag de nadruk op verschillen tussen
sectoren, stedelijkheid en bedrijfsgrootte. Het veldwerk voor de 0-meting is uitgevoerd in de
periode mei-juni 2020. De ‘intelligente lockdown’ was toen van kracht en er waren net
versoepelingen aangekondigd per 1 juni voor o.a. horeca, buitenschoolse opvang en onderwijs.
Het veldwerk van de 1-meting is uitgevoerd in de periode maart-april 2021. Ook in deze
periode was een lockdown van kracht, met o.a. een avondklok, winkels die op afspraak klanten
mogen ontvangen, gesloten horeca en deels gesloten onderwijsinstellingen.
Doel
Inzicht krijgen in de maatregelen en acties die werkgevers nemen om duurzaam reisgedrag
onder werknemers te bevorderen.

Onderzoeksvragen
Welke maatregelen nemen werkgevers (100+ medewerkers) op de volgende gebieden?
• Minder/niet reizen (bijv. thuiswerken, e-conferences);
• Anders reizen (bijv. stimuleren overstap van de auto naar de fiets);
• Schoner reizen (bijv. faciliteren oplaadfaciliteiten elektrische auto).
Wat zijn op deze gebieden de ontwikkelingen sinds de 0-meting?
Leeswijzer
Op de eerstvolgende pagina’s worden de conclusies van het onderzoek samengevat. Daarna
volgen de grafische resultaten van de enquête, georganiseerd in de volgende hoofdstukken:
• Kenmerken organisaties;
• Minder reizen;
• Anders reizen;
• Schoner reizen;
• Houding en toekomstverwachtingen.
Tot slot volgt een bijlage met een uitgebreide onderzoeksverantwoording, die van belang is om
het onderzoek effectief en betrouwbaar te kunnen herhalen in komende jaren om de
voortgang te monitoren.
Separaat wordt een analysebestand opgeleverd (SPSS) en een presentatie van de belangrijkste
resultaten om deze effectief intern te kunnen delen.
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Conclusies
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Conclusie: Kenmerken organisaties (i)

Medewerkers werken bijna de helft van de
tijd vanuit huis
Steekproef vergelijkbaar met vorig jaar
Ruim de helft van de respondenten is werkzaam als medewerker P&O/HRM. Men heeft
met name een adviserende, beslissende en/of uitvoerende rol op het gebied van
mobiliteit en vervoer. Van de organisaties met meerdere vestigingen (64%) worden bij
bijna 4 op de 5 regelingen rondom mobiliteit en vervoer centraal geregeld.
Note: Het veldwerk van deze 1-meting is (net als tijdens de 0-meting) uitgevoerd ten
tijde van een lockdown vanwege COVID-19. Deze context is van invloed op de
resultaten van het onderzoek.
Medewerkers werken nog steeds gemiddeld bijna de helft van de tijd thuis
Momenteel werken medewerkers nog steeds gemiddeld 48% van hun tijd vanuit huis.
Van de medewerkers die nog naar de vestiging kwamen, is het aandeel dat de auto
nam hoger dan vorig jaar (gestegen van 58% naar 61%). Het aandeel dat het OV
gebruikte is juist gedaald (van 16% naar 13%).

Parkeerfaciliteiten auto meestal op eigen terrein en kosteloos
Parkeermogelijkheden zijn stabiel, bij 87% kan er geparkeerd worden op de eigen
vestiging. Er wordt wel minder geparkeerd op straat in de buurt. Bij vrijwel alle
organisaties is parkeren op het eigen terrein gratis, parkeren buiten het eigen terrein
wordt door een kwart volledig of gedeeltelijk vergoed.

Fiets-faciliteiten niet significant veranderd
Bij bijna driekwart van de organisaties is er altijd voldoende ruimte om de fiets te
stallen. Bij 23% is er meestal genoeg ruimte en bij 3% is het stallen van de fiets vaker
een issue.
Fietsvoorzieningen waren al bij veel organisaties aanwezig en zijn niet significant
veranderd.
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Conclusie: Kenmerken organisaties (ii)

‘Onbekend’ is de belangrijkste reden om
geen lid te zijn van een regionaal
werkgeversnetwerk
Lidmaatschap werkgeversnetwerken over de gehele linie stabiel gebleven
11% van de organisaties is aangesloten bij een regionaal werkgeversnetwerk (Brabants
mobiliteitsnetwerk, slim en schoon onderweg etc.), vergelijkbaar met de 0-meting. De
tevredenheid over de netwerken is een 7,0 (0-meting 7,2, verschil niet significant).
Uit de opgave van de werkgeversnetwerken zelf blijkt dat het aantal aangesloten
bedrijven is toegenomen. Dit zijn vooral organisaties met minder dan 100 werknemers,
die niet in dit onderzoek zijn meegenomen.
Nog meer dan vorig jaar is ‘onbekend’ de reden om niet aangesloten te zijn bij een
regionaal netwerk (50% geeft dit als reden ten opzichte van 43% in de 0-meting). Het is
dus niet zo dat de netwerken worden gezien als niet nuttig (9%) of dat men überhaupt
geen interesse heeft (10%),

Keurmerken duurzame mobiliteit toegenomen
Meer organisaties beschikken over minimaal een van de keurmerken (60%), vooral EED
is relatief sterk toegenomen (van 4% naar 7%).
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Conclusie: Minder reizen

Faciliteiten voor ‘minder/niet reizen’
volgens verwachting sterk verbeterd
Minder reizen
Onder minder reizen wordt verstaan alle faciliteiten die zorgen dat een reis niet meer
nodig is.
Faciliteiten ‘minder reizen’ inderdaad sterk verbeterd
In de 0-meting waren de verwachtingen van respondenten dat de faciliteiten voor
minder reizen zouden verbeteren. Deze verwachting is inderdaad uitgekomen,
regelingen rondom ICT en flexibele werktijden zijn toegenomen in het afgelopen
coronajaar. Ook de mogelijkheden om online te vergaderen zijn sterk verbeterd, in een
sneller tempo dan vorig jaar het geval was (significant verschil). Hetzelfde geldt voor de
mogelijkheid om thuis te werken, flexibele werktijden en mogelijkheden om op andere
locaties te werken.

De verhuiskostenvergoedingen springen eruit als de enige maatregel voor ‘minder
reizen’ die juist gedaald is in het afgelopen jaar.
Voor de toekomst verwachten organisaties nog meer verbeteringen, maar wel in een
lager tempo dan afgelopen jaar. Waarschijnlijk is er in het afgelopen jaar al zoveel
verbeterd, dat het concrete verbeterpotentieel voor de toekomst kleiner is.
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Conclusie: Anders reizen

Fiets had de wind mee; verwachting voor
de toekomst is focus op elektrisch vervoer
Anders reizen
Maatregelen voor anders reizen motiveren medewerkers om een duurzamer alternatief
voor de auto te kiezen, zoals de fiets of het openbaar vervoer.
Kilometervergoeding auto is nog altijd de meest beschikbare reiskostenvergoeding
66% van de vestigingen biedt een kilometervergoeding specifiek voor de auto. Bij de
overige reiskostenvergoedingen valt op dat er veel verschillen zijn tussen branche,
grootte en stedelijkheid. Bijvoorbeeld:
• Kilometervergoeding alleen voor fiets/e-bike is significant vaker beschikbaar in de
niet-commerciële sector. Dit geldt ook voor kilometervergoeding alleen voor OV.
• Aanschafvergoeding voor fiets/e-bike is vaker beschikbaar bij vestigingen met meer
dan 200 medewerkers en in de niet-commerciële sector.

• Leaseauto's zijn juist vaker beschikbaar in de bouw- en zakelijke sector.
• Vestigingen met meer dan 500 medewerkers werken vaker met mobiliteitsbudgetten
en/of persoonlijke mobiliteitskaarten.
Fiets zoals verwacht het meest gestimuleerd, maar de overige voorzieningen en
vergoedingen zijn minder toegenomen dan verwacht
Net als organisaties in de 0-meting al verwachtten, is de aanschaf- en
reiskostenvergoeding voor fiets of e-bike verbeterd. Daar staat tegenover dat de
meeste andere voorzieningen en vergoedingen minder zijn verbeterd dan in de 0meting werd aangegeven.
De hoop voor de komende twaalf maanden is gevestigd op elektrisch reizen
In de komende 12 maanden verwachten organisaties met name de elektrische
voorzieningen verder te verbeteren (laadpalen, aandeel elektrische auto’s, e-pool
auto’s).
Campagne- en actiedeelname lager in coronajaar
Significant meer organisaties hebben in het afgelopen jaar niet aan een van de
campagnes en acties deelgenomen.
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Conclusie: Schoner reizen

Er zit energie in de plannen voor schoner
reizen maar organisaties zoeken naar ‘hoe’
Schoner reizen
Schoner reizen draait om de overstap op schonere voertuigen, zoals elektrische auto’s.
Organisaties willen wel schoner reizen maar zijn zoekende naar het ‘hoe’
Er zijn geen significante verschillen met de 0-meting in het gebruik van
subsidieregelingen om schoner reizen te stimuleren, zoals de belastingvrijstelling voor
elektrische auto’s, MIA/Vamil, BIKK regelingen en de mogelijkheid om gratis een
openbare laadpaal aan te vragen
Toch lijkt er wel beweging in ‘schoner reizen’ te zitten. Het aandeel organisaties dat nog
niet bezig is met de (snellere) overschakeling naar duurzame voertuigen, neemt
significant af. Aan de andere kant neemt het percentage ‘weet niet’ toe, waardoor er
niet echt sprake lijkt te zijn van een toename op totaalniveau. Het lijkt erop dat
organisaties nog niet precies weten hoe zij de plannen voor schoner reizen in de
praktijk moeten brengen.
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Conclusie: Houding en toekomstverwachtingen

Houding stabiel, concrete informatie
noodzakelijk om actiebereidheid op peil te
houden
Houding duurzame mobiliteit vergelijkbaar met 0-meting
De houding van organisaties ten opzichte van duurzame mobiliteit is vrijwel gelijk aan
vorig jaar.

Organisaties hebben behoefte aan concrete informatie over het ‘hoe’
Het valt op dat meer dan een kwart van de organisaties aangeeft behoefte te hebben
aan informatie over duurzame mobiliteit. Het gaat dan met name over concrete
voorbeelden, bijvoorbeeld over best practices en maatregelen die (nu en in de
toekomst) genomen kunnen worden op het gebied van anders-, minder- en schoner
reizen.

Toekomstverwachting nog wel positief maar minder actiebereidheid
Al met al is de toekomstverwachting van organisaties op het gebied van anders, minder
en schoner reizen nog altijd positief. Zeker in de afgelopen coronatijd hebben
organisaties gezien wat er voor stappen gezet konden worden, met name op het gebied
van ‘minder reizen’. Een belangrijk signaal is echter dat organisaties minder vaak
verwachten met het stimuleren van duurzaam reisgedrag aan de slag te gaan, dan in de
0-meting het geval was.
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Resultaten
Kenmerken van organisaties
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Kenmerken werkgever: functie en rol respondent

Steekproef goed vergelijkbaar met vorig jaar. Ruim de
helft is werkzaam als medewerker P&O/HRM.
Men heeft met name een adviserende, beslissende en/of
uitvoerende rol op het gebied van mobiliteit en vervoer.
58%
59%

Medewerker P&O / HRM

11%
8%

Medewerker facilitaire dienst

7%
7%

Directeur / eigenaar

4%
5%

Bedrijfsleider / vestigingsmanager

1-meting

21%
20%

Anders

0-meting

Ik ben betrokken bij de uitvoering van
mobiliteitsregelingen, -acties en -faciliteiten

46%
47%
42%

Ik adviseer onze organisatie over dit onderwerp

48%

Ik neem (eventueel samen met anderen) beslissingen over
dit onderwerp

40%
40%

Ik verzamel informatie over dit onderwerp voor mijn
organisatie

25%
28%

Ik heb hier geen enkele rol in, maar ben wel op de hoogte
hoe dit is geregeld binnen ons bedrijf

15%
13%
1-meting

Ik ben hier niet bij betrokken en ook niet van op de hoogte

0%
0%

0-meting

Verschillen
• Ten opzichte van de vorige meting geven significant minder respondenten aan (o.a.) een
adviserende rol te hebben over dit onderwerp.
.

Vraag: Wat is uw functie?
Vraag: In hoeverre bent u betrokken bij de mobiliteit, het vervoer en/of zakelijke reizen van medewerkers werkzaam
op uw vestiging?
Basis: alle respondenten (2020: n=1130; 2021: n=1159)
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Kenmerken werkgever: beleid bij meerdere vestigingen

Bij bijna 4 op de 5 organisaties met meerdere vestigingen
worden regelingen rondom mobiliteit en vervoer
centraal geregeld.
Meerdere vestigingen? (Basis: alle respondenten)
64%

36%

Ja

Nee

Hoofdvestiging of nevenvestiging? (Basis: indien meerdere vestigingen)

86%

14%

Hoofdvestiging

Nevenvestiging

Centraal geregeld? (Basis: indien meerdere vestigingen
Alles wordt centraal geregeld

79%

Alles wordt per vestiging geregeld
Sommige regelingen worden centraal
geregeld, en sommige per vestiging
Anders

18%

3%

0%
1-meting

Weet ik niet

0%

Verschillen
• 79% van de organisaties met meerdere vestigingen regelt mobiliteitszaken centraal.
• Het verschil met de 0-meting wordt verklaard door een andere manier van uitvragen (in
de 0-meting werd het aantal vestigingen op basis van het bestand bepaald, in de 1meting op basis van een vraag in de vragenlijst).
Vraag: Bestaat uw organisatie uit meerdere vestigingen?
Basis: alle respondenten (1- meting: n=1159)
Vraag: Werkt u bij de hoofdvestiging of een van de nevenvestigingen?
Vraag: Worden regelingen met betrekking tot de mobiliteit, het vervoer en/of zakelijke reizen binnen uw organisatie
centraal of per vestiging geregeld?
Basis: indien organisatie bestaat uit meerdere vestigingen (2021: n=738)
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Kenmerken werkgever: regionale netwerken (i)

11% van de organisaties is aangesloten bij een regionaal
netwerk, de tevredenheid is een 7,0.

Deelname (%) Gemiddelde tevredenheid
(rapportcijfer)

1-meting

11,2%

7,0

0-meting

10,4%

7,2

Verschillen
• 11,2% van de vestigingen is aangesloten bij een regionaal netwerk. Het verschil met de 0meting is niet significant.
groepenis een 7,0, het verschil met de 0-meteing is niet significant.
• De Verschillen
gemiddeldetussen
tevredenheid
• Net als vorig jaar zijn grotere organisaties vaker aangesloten bij regionale netwerken. Ook
zijn organisaties uit de bouw en zakelijke sector vaker aangesloten dan organisaties uit de
niet-commerciële sector.

Vraag: Is uw vestiging aangesloten bij een van de onderstaande regionale netwerken om samen met andere
organisaties te werken aan schone en gezonde mobiliteit van de werknemers? Basis: alle respondenten (2020: n=1130;
2021: n=1159)
Vraag: Hoe tevreden bent u over dit netwerk?
Vraag: Op welke manier maken jullie gebruik van dit netwerk?
15Basis: Indien aangesloten bij regionaal netwerk
(2020: n=155; 2021: n=153)

Kenmerken werkgever: regionale netwerken (ii)

De netwerken worden vooral benut door deel te nemen
aan acties, campagnes, onderzoeken en naar
bijeenkomsten te gaan.

Nemen deel aan acties, campagnes,
onderzoeken

58%
54%
48%

Gaan naar bijeenkomsten

53%
26%

Vragen advies op maat

31%

Wij maken niet actief gebruik van het
netwerk
Anders
Weet ik niet

15%
12%

7%
9%
3%
5%

1-meting

Verschillen
• Er zijn geen significante verschillen tussen de metingen.
Verschillen tussen groepen

Vraag: Is uw vestiging aangesloten bij een van de onderstaande regionale netwerken om samen met andere
organisaties te werken aan schone en gezonde mobiliteit van de werknemers? Basis: alle respondenten (2020: n=1130;
2021: n=1159)
Vraag: Hoe tevreden bent u over dit netwerk?
Vraag: Op welke manier maken jullie gebruik van dit netwerk?
Basis: Indien aangesloten bij regionaal netwerk (2020: n=155; 2021: n=153)
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0-meting

Kenmerken werkgever: regionale netwerken (iii)

Nog meer dan vorig jaar is ‘onbekend’ de reden om niet
aangesloten te zijn bij een regionaal netwerk.

23%
23%

Weet ik niet

Geen interesse

Niet nuttig

Anders

Onbekend

10%
12%
9%
9%
8%
14%
50%
43%

1-meting
0-meting

Bij ‘anders’ geven respondenten verschillende redenen aan om niet
aangesloten te zijn, zoals dat er geen regionaal netwerk in hun regio is,
dat het lidmaatschap momenteel geen prioriteit is of dat het voor hun
locatie niet mogelijk is (bijv. locatie niet goed te bereiken met OV).

Verschillen
• Significant meer respondenten geven ‘onbekend’ als reden om niet aangesloten te zijn.
• Daar staat tegenover dat significant minder respondenten ‘anders’ hebben aangegeven
als reden om niet aangesloten te zijn.
Verschillen tussen groepen

Vraag: Waarom is uw organisatie niet aangesloten bij een regionaal netwerk om samen met andere organisaties te
werken aan schone en gezonde mobiliteit van de werknemers?
Basis: Indien niet aangesloten bij regionaal netwerk (2020: n=764; 2021: n=771)
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Kenmerken werkgever: keurmerken

Meer organisaties beschikken over minimaal een van de
keurmerken, vooral EED is relatief sterk toegenomen.

11%
10%

CO2-prestatieladder
Energy Efficiency Direct (EED)

7%
4%

BREEAM

5%
4%

Lean & Green

4%
4%

Meerjaren Afspraak Energie Efficiency 3

Weet ik niet

2%
3%
37%
35%

Geen van deze

40%
45%

1-meting
0-meting

Verschillen
• 7% beschikt over een EED keurmerk, significant meer dan de 4% van een jaar eerder.
• Het percentage organisaties dat over geen van deze keurmerken beschikt, is significant
gedaald (naar 40% van 45%).
tussen
groepen
• NetVerschillen
als vorig jaar
hebben
grotere organisaties vaker minimaal een van deze keurmerken,
dan kleinere organisaties.

Vraag: Heeft uw vestiging een van de volgende keurmerken en/of certificeringen?
Basis: alle respondenten (2020: n=1130; 2021: n=1159)
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Kenmerken werkgever: thuis werken

Op het moment van de 1-meting werd gemiddeld 48% van
de tijd thuis gewerkt

Gemiddelde
2021

37%

18%

0-25%

26-50%

16%

51-75%

28%

76-100%

Verschillen
• Gemiddeld wordt 48% van de tijd thuis gewerkt
• Bij grote organisaties (500+) is dit 59%, significant hoger dan bij kleinere organisaties.
• In de bouwsector wordt minder thuisgewerkt dan in de zakelijke en niet-commerciële
Verschillen tussen groepen
sector.
• Het thuiswerken loopt op met de stedelijkheid: bij niet stedelijke organisaties 37%,bij
matig stedelijk 45% en zeer stedelijk 55%.

Vraag: Hoeveel wordt er momenteel door uw medewerkers thuis gewerkt?
Basis: alle respondenten (2021 n=1159)
N.B. deze vraag is in 2020 niet gesteld.
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48%

Kenmerken werkgever: zakelijke mobiliteit

Bij het merendeel van de organisaties bezoekt maximaal
een kwart van het personeel (fysiek of digitaal) klanten.
Klantbezoek (fysiek of digitaal)

2021

59%

20%

14%

Tussen 0% en 25% van het personeel

Tussen 26% en 50% van het personeel

Tussen 51% en 75% van het personeel

Tussen 76% en 100% van het personeel

6%

Voorzieningen voor zakelijke mobiliteit
Videobellen

92%

Vergoedingen gebruik eigen auto (declaratie)

90%

Vergoeding gebruik OV en anders (declaratie)

77%

Lease-auto’s of eigen wagenpark

73%

Leen (elektrische) fietsen

33%

Businesskaarten OV of MaaS abonnementen

Anders

32%

2%

Verschillen
• Over het algemeen bezoeken minder medewerkers in de bouwsector (fysiek of digitaal)
klanten dan in de zakelijke en niet-commerciële sector.
Verschillen
tussen groepen
• Er zijn
in de bouwsector
dan ook minder voorzieningen hiervoor beschikbaar dan in de
andere sectoren.
• Hoe meer stedelijk de organisatie gevestigd is, hoe groter het gedeelte van het
personeel dat (fysiek of digitaal) klanten bezoekt.
Vraag: Welk gedeelte van uw personeel bezoekt (fysiek of digitaal) regelmatig klanten of zakelijke contacten?
Vraag: Welke voorzieningen zijn beschikbaar voor zakelijke mobiliteit (meerdere antwoorden mogelijk)?
Basis: alle respondenten (2020: vraag niet gesteld; 2021 n=1159)
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Kenmerken werkgever: vervoermiddelengebruik

Degenen die in het coronajaar nog naar de vestiging
komen, doen dit vaker met de auto en minder vaak met
het OV.

1-meting

0-meting

13%

23%

16%

25%

61%

58%

Reist meestal met het OV (in combinatie met een ander vervoersmiddel)
Reist meestal met de fiets, e-bike of speed-pedelec
Reist meestal met de auto (als bestuurder of passagier) of de motor
Komt meestal lopend

Verschillen
• Er wordt dit jaar door medewerkers die niet thuis werken significant minder met het OV
naar het werk gereisd.
• Personen die niet thuis werken gaan relatief vaker met de auto (significante stijging van
Verschillen
58%
naar 61%).tussen groepen
• Net als vorig jaar geldt: organisaties met minder dan 200 medewerkers reizen vaker met
de auto dan medewerkers van grotere organisaties, medewerkers binnen de bouwsector
reizen het vaakst met de auto en hoe meer stedelijk de organisatie gevestigd is, hoe
minder men met de auto naar het werk komt.
Vraag: Wat is het huidige vervoermiddelgebruik van uw medewerkers om naar uw vestiging te reizen?
Basis: alle respondenten waarbij NIET 100% thuis wordt gewerkt (2020: n=1057; 2021: n=1012)
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Kenmerken werkgever: parkeren (i)

Er wordt minder geparkeerd op straat in de buurt,
waarschijnlijk omdat er meer ruimte is op het terrein van
de vestiging zelf.

87%
86%

Op eigen terrein van onze vestiging
36%

Op straat in de buurt (
In een (openbare) parkeergarage of
parkeerterrein in de buurt (

24%
25%
8%
7%

Op een P&R-terrein in de buurt (
Er is geen geschikte parkeergelegenheid
voor de auto (

Anders
Weet ik niet

42%

1%
1%
2%
2%

0%
0%

1-meting
0-meting

Verschillen
• Significant minder organisaties geven aan dat er op straat in de buurt geparkeerd wordt.
• In de bouw en commerciële dienstverlening kunnen medewerkers vaker op het terrein van de
eigen vestiging parkeren, dan in de niet-commerciële dienstverlening. Daar wordt vaker op
straat
in de buurt
geparkeerd.
Verschillen
tussen
groepen
• Het aantal parkeerplaatsen correleert sterk met de vestigingsgrootte.
• De vraag over de samenstelling van het wagenpark (#personenauto’s, bestelauto’s, bussen,
vrachtauto’s) is beschikbaar in het analysebestand.
Vraag: Van welke parkeervoorzieningen kunnen medewerkers gebruik maken
als ze met de auto naar het werk komen? Basis: alle respondenten (2020: n=1130; 2021: n=1159)
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Kenmerken werkgever: parkeren (ii)

Bij vrijwel alle organisaties is parkeren op het eigen
terrein gratis, parkeren buiten het eigen terrein wordt
door een kwart volledig of gedeeltelijk vergoed.
Parkeerkosten op eigen terrein
1-meting

96%

0-meting

93%
Nee, het parkeren is gratis
Ja, betaald parkeren, maar de kosten worden deels vergoed
Ja, betaald parkeren, zonder vergoeding
Ja, betaald parkeren, maar de kosten worden volledig vergoed
Anders
Weet ik niet

Parkeerkosten buiten eigen terrein (exclusief parkeren voor zakelijke afspraken)*
1-meting

0-meting

64%

61%

14%

18%

8%

9%

13%

10%

Nee, de parkeerkosten worden niet vergoed
Ja, de parkeerkosten worden volledig vergoed
Ja, de parkeerkosten worden deels vergoed
Anders
Weet ik niet

Verschillen
• Het parkeren op eigen terrein is dit jaar bij nog meer organisaties gratis.
• Bij het parkeren buiten het eigen terrein wijken de resultaten niet significant af van vorig
jaar.
Verschillen tussen groepen
* Respondenten geven bij ‘anders’ met name aan dat er geen sprake is van een vergoeding
voor parkeerkosten i.v.m. vrij parkeren in de regio.

Vraag: Zijn er voor medewerkers kosten verbonden aan het parkeren op eigen terrein?
Basis: indien mogelijkheid voor parkeren op eigen terrein (2020: n=661; 2021: n=705)
Vraag: Worden voor medewerkers die met de auto naar het werk komen eventuele kosten van parkeren buiten de
eigen vestiging vergoed (dit is exclusief parkeerkosten voor zakelijke afspraken)?
Basis: indien mogelijkheid voor parkeren buiten eigen terrein (2020: n=593; 2021: n=541)
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Kenmerken werkgever: fiets (i)

Vrijwel alle organisaties beschikken over een
fietsenstalling, meestal is er voldoende ruimte.

In een eigen overdekte fietsenstalling

83%

In een eigen onoverdekte fietsenstalling

Er is geen geschikte mogelijkheid voor het stallen van
de fiets op eigen terrein
Anders
Weet ik niet

24%
2%
4%

1-meting

1%

Ja, altijd voldoende ruimte

73%

Meestal voldoende ruimte

23%

Weet ik niet

2%

Meestal onvoldoende ruimte

2%

Nee, altijd onvoldoende ruimte

1%

Verschillen
• Vestigingen met meer dan 200 medewerkers hebben vaker een overdekte fietsenstalling
dan kleinere organisaties.
• In zeer stedelijke gebieden, stalt men vaker onoverdekt dan in niet-stedelijke gebieden.
Verschillen
tussen
• Vestigingen
met
meergroepen
dan 500 medewerkers geven vaker aan dat er meestal onvoldoende
ruimte is, dan kleinere vestigingen.
• In de niet-commerciële sector is er minder vaak ‘altijd voldoende ruimte’ dan in de andere
sectoren.
• In zeer stedelijke gebieden is er minder vaak ‘altijd voldoende ruimte’ dan in minder
stedelijke gebieden.
Vraag: Waar kunnen medewerkers die met de fiets naar het werk komen hun fiets stallen?
Basis: alle respondenten (2020: vraag niet gesteld; 2021: n=1159)
Vraag: Is er voldoende stallingsruimte voor fietsers?
Basis: alle respondenten (2020: vraag niet gesteld; 2021: n=1159).
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Kenmerken werkgever: fiets (ii)

Fietsvoorzieningen waren al bij veel organisaties
aanwezig en zijn niet significant veranderd.

73%

Omkleedruimte

72%

70%

Douche(s)

68%

61%

Fietspomp

59%

57%

Kluis/locker voor opbergen kleding

57%

38%

Stalling met oplaadmogelijkheid voor e-bike

37%

36%

Voorzieningen om een band te plakken
Onderhoudscontract met plaatselijke fietsenmaker
Anders
Weet ik niet
Geen van deze

34%

3%

4%

1%

2%

3%

3%

1-meting
7%

6%

0-meting

Verschillen
• Er zijn geen significante verschillen tussen 2020 en 2021.
• Net als vorig jaar beschikken organisaties met meer dan 500 medewerkers over meer
voorzieningen
voor medewerkers
die met de fiets naar het werk komen dan organisaties
Verschillen tussen
groepen
met minder dan 200 medewerkers.

Vraag: Waar kunnen medewerkers die met de fiets naar het werk komen hun fiets stallen?
Vraag: Welke van de volgende voorzieningen zijn beschikbaar voor medewerkers die met de fiets naar het werk komen?
Basis: alle respondenten (2020: n=1130; 2021: n=1159)
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Resultaten
Minder reizen
Alle faciliteiten die zorgen dat een reis niet meer nodig is.
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Minder reizen

Regelingen rondom ICT en flexibele werktijden zijn
toegenomen in dit coronajaar, verhuiskostenvergoedingen
juist gedaald.
Vergelijking 0meting (% Ja)

Regelingen en diensten
ICT-gerelateerde voorzieningen voor telewerken

96%

Flexibele werktijden

3%

86%

Thuiswerkregeling (mogelijkheid tot thuiswerken)

83%

Arbovoorzieningen thuiswerkplek

71%

Thuiswerkvergoeding
Verhuiskostenvergoeding

12%

83%

15%

-

25%

38%

85%

4%

-

60%

26%

61%

Ja

Nee

13%

35%

Weet ik niet

Laat u zich in de keuze voor deze voorziening leiden doordat deze onbelast kan worden verstrekt?
Thuiswerkvergoeding (n=427)

62%

23%

16%

Arbovoorzieningen thuiswerkplek (n=813)

49%

37%

14%

Verhuiskostenvergoeding (n=298)

49%

37%

15%

ICT-gerelateerde voorzieningen voor telewerken (n=1112)

45%

41%

14%

Thuiswerkregeling (mogelijkheid tot thuiswerken) (n=969)

45%

40%

15%

Flexibele werktijden (n=997)

31%
Ja

56%
Nee

13%

Weet ik niet

Verschillen
• De ICT-gerelateerde voorzieningen voor telewerken zijn nu bij 96% van de organisaties
beschikbaar, een significante stijging. Ook de regeling voor flexibele werktijden is
toegenomen. De verhuiskostenvergoeding is juist gedaald.
tussen groepen
• HetVerschillen
feit dat voorzieningen
en regelingen onbelast kunnen worden verstrekt is vooral van
belang voor de thuiswerkvergoeding.
• Over het algemeen geldt dat grotere organisaties (500+ mw) meer voorzieningen hadden
dan kleinere organisaties.
Vraag: Van welke van de onderstaande voorzieningen en regelingen konden de medewerkers op uw vestiging <voor het
coronavirus (0-meting> <het afgelopen jaar (1-meting)> gebruik maken?
Basis: alle respondenten (2020: n=1130, niet alle regelingen uitgevraagd; 2021: n=1159)
Vraag: Laat u zich in uw keuze voor de volgende voorzieningen en regelingen leiden door de vraag of u deze voorziening
(deels) onbelast aan uw werknemers kunt verstrekken?
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Basis: indien deze voorziening beschikbaar is (n verschilt).

Minder reizen

De mate waarin voorzieningen en regelingen worden
verbeterd is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Top-2
Mogelijkheid om online te
vergaderen (n=1112)

77%

Mogelijkheid om thuis te werken
(n=969)

ICT-gerelateerde voorzieningen
thuiswerkplek (n=1112)

40%

Arbovoorzieningen thuiswerkplek
(n=813)

39%

Flexibele werktijden (n=997)
Mogelijkheid om op andere locaties
te werken (n=969)

22%

Sterk verbeterd

37%

16%

Neutraal

1%

41%

85%

0%

-

22%

75%

1%

-

25%

73%

1%

-

53%

0%

29%

37%

5%

29%

4%

1%

5%

44%

26%

4%

82%

Verbeterd

89%

9%

12%

34%

Verhuiskostenvergoeding (n=298)

52%

28%

35%

27%

1%

24%

57%

Verslechterd

19%

4%

Sterk verslechterd

Bottom-2 * Top-2, 0-meting

94%

17%

65%

Thuiswerkvergoeding (n=427)

5%

*

9%

Weet niet

Niet van toepassing

* Top-2: de som van ‘sterk verbeterd’ en ‘verbeterd’.
Bottom-2: de som van ‘sterk verslechterd’ en ‘verslechterd’.

Verschillen
• De mogelijkheden om online te vergaderen zijn sterk verbeterd, in een sneller tempo
dan vorig jaar het geval was (significant verschil). Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid
omVerschillen
thuis te werken,
tussenflexibele
groepenwerktijden en mogelijkheden om op andere locaties te
werken.
• Het is aannemelijk dat dit ook geldt voor de overige voorzieningen (behalve de
verhuiskostenregeling), maar die zijn in 2020 niet uitgevraagd.
• De niet-commerciële sector heeft dit jaar de grootste verbeterslag gemaakt.
Vraag: Hebben er vorig jaar (dus in 2019/2020) veranderingen plaatsgevonden in onderstaande voorzieningen en
regelingen? Basis: indien de voorzieningen en regelingen beschikbaar waren (n=300-1100)
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Minder reizen

Voor de toekomst verwachten organisaties nog meer
verbeteringen, maar wel in een lager tempo dan
afgelopen jaar.
Mogelijkheid om online te
vergaderen (n=1112)

17%

Mogelijkheid om thuis te werken
(n=969)

16%

Arbovoorzieningen thuiswerkplek
(n=813)

10%

Thuiswerkvergoeding (n=427)

11%

3%

45%

1%

56%

50%

4%

41%

2%

53%

53%

4%

40%

1%

-

54%

4%

39%

1%

-

3% 5%

32%

2%

-

27%

2%

32%

26%

1%

40%

4%

2%

5%

28%

29%

58%

21%

9%

18%

Flexibele werktijden (n=997)

8%

18%

54%

16%

67%

81%

2%

Wordt sterk verbeterd

Top-2, 0-meting

49%

25%

Mogelijkheid om op andere
locaties te werken (n=969)

Verhuiskostenvergoeding (n=298)

Bottom-2

28%

12%

ICT-gerelateerde voorzieningen
thuiswerkplek (n=1112)

Top-2

Verbeterd

Neutraal

Verslechterd

4%

4% 8%
Wordt sterk verslechterd

Weet niet

Niet van toepassing

Verschillen
• De mogelijkheden om online te vergaderen zullen volgens 45% in het komende jaar
(sterk) worden verbeterd, maar dit is minder dan de 56% die dit vorig jaar aangaf.
• Hetzelfde
geldttussen
voor de
mogelijkheden om thuis te werken, de mogelijkheden om op
Verschillen
groepen
andere locaties te werken en flexibele werktijden.
• Over het algemeen verwachten grotere organisaties meer verbeteringen te gaan
doorvoeren, dan kleinere organisaties.

Vraag: In hoeverre verwacht u dat in de komende 12 maanden onderstaande voorzieningen en regelingen worden
verbeterd of (gedeeltelijk) teruggedraaid?
Basis: indien voorziening beschikbaar (n= 300-1100).
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Resultaten
Anders reizen
Het motiveren van medewerkers om een duurzamer vervoermiddel te
kiezen

30

Anders reizen

Kilometervergoeding (vooral voor auto) is de meest
beschikbare reiskostenvergoeding.

Kilometervergoeding alleen voor de auto

66%

Kilometervergoeding onafhankelijk van vervoermiddel

32%

56%

Leaseauto

36%

52%

Aanschafvergoeding fiets/e-bike

46%

48%

Kilometervergoeding alleen voor OV

47%

39%

OV-abonnement

55%

37%

Beschikbaarheid van (elektrische) poolauto’s

56%

31%

Kilometervergoeding alleen voor de fiets/e-bike

8%

5%

6%
7%

67%

26%

70%

4%

Mobiliteitsbudget

12%

80%

8%

Persoonlijke mobiliteitskaart

10%

82%

8%

Leasefiets regeling

9%

86%
Ja

Nee

5%

Weet ik niet

De hoogte van de kilometervergoeding voor de auto is meestal 19 cent per kilometer.

Verschillen
• Er zijn veel verschillen tussen branche, grootte en stedelijkheid. Bijvoorbeeld:
• Kilometervergoeding alleen voor fiets/e-bike is significant vaker beschikbaar in de nietcommerciële sector. Dit geldt ook voor kilometervergoeding alleen voor OV.
Verschillen tussenvoor
groepen
• Aanschafvergoeding
fiets/e-bike is vaker beschikbaar bij vestigingen met meer dan 200
medewerkers en in de niet-commerciële sector.
• Leaseauto's zijn juist vaker beschikbaar in de bouw- en zakelijke sector.
• Vestigingen met meer dan 500 medewerkers werken vaker met mobiliteitsbudgetten en/of
persoonlijke mobiliteitskaarten.
Vraag: Welke van de volgende reiskostenvergoeding(en) voor werk gebonden personenmobiliteit zijn beschikbaar voor
medewerkers op uw vestiging?
Basis: alle respondenten (2021: n=1159).
Hoe hoog is deze kilometer vergoeding (alleen voor de auto)?
Basis:
31 indien kilometervergoeding voor de auto. 2021: n=766.

Anders reizen

De aanschaf- en reiskostenvergoeding voor fiets of ebike is
verbeterd, de meeste andere voorzieningen en
vergoedingen zijn minder verbeterd dan vorig jaar.
Top-2

Aandeel elektrische auto’s

8%

Aantal parkeerplaatsen fiets

5%

Aantal parkeerplaatsen auto

4%

Aantal voorzieningen fietsers
(douches, lockers, etc)

4%

16%

50%

23%

24%

1%

-

8%

7%

1%

16%

78%

10%

6%

4%

12%

83%

10%

5%

1%

10%

1%

2%

3%

83%

Hoogte parkeervergoeding
auto

66%

29%

Top-2

Leasefiets regeling (n=105)

Aantal laadpalen (n=707)

19%

24%

12%

Hoogte aanschafvergoeding
fiets/e-bike (n=550)

50%

22%

Beschikbaarheid E-poolauto’s
5% 13%
(n=364)

64%

Hoogte reiskostenvergoeding
OV woon-werk (n=441)

85%

Verhoogd

0%

-

5%

34%

1%

-

18%

1%

-

7%

17%

1%

16%

7%

7%

3%

6%

7%

3%

6%

6%

3% 7%

2%

5%

4%

16%

82%

82%

Sterk verhoogd

43%

74%

Hoogte reiskostenvergoeding
auto woon-werk (n=767)

Neutraal

Verlaagd

Bottom-2 Top-2, 0-meting

7%

59%

8% 9%

Hoogte reiskostenvergoeding
4%3%
fiets/e-bike (n=289)

Bottom-2 Top-2, 0-meting

3%

Sterk verslechterd

Weet niet

Niet van toepassing

Verschillen
• De hoogte van de aanschafvergoeding en de reiskostenvergoeding voor fiets/ebike is
significant gestegen en dus sterker verbeterd in vergelijking tot vorig jaar.
• De Verschillen
voorzieningen
voorgroepen
fietsers en het aantal parkeerplaatsen voor fietsers zijn minder
tussen
sterk verbeterd dan vorig jaar.
• Het aantal parkeerplaatsen voor auto is ook minder sterk verbeterd dan vorig jaar het
geval was. Ook de hoogte van de parkeervergoeding is minder sterk gestegen.
• De hoogte van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer (voor zowel auto als
OV) is gemiddeld ook minder verbeterd dan vorig jaar.
Vraag: In hoeverre hebben vorig jaar (2019/2020) veranderingen plaatsgevonden in onderstaande voorzieningen en
regelingen voor werk gebonden personenmobiliteit die worden aangeboden aan medewerkers op uw vestiging?
Basis: bovenste grafiek: alle respondenten (2020: n=1130; 2021: n=1159)
onderste grafiek: indien deze voorziening beschikbaar is (n verschilt)
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Anders reizen

In de komende 12 maanden verwachten organisaties
met name de elektrische voorzieningen verder te
verbeteren.
Aandeel elektrische auto’s

Aantal parkeerplaatsen fiets
Aantal voorzieningen
fietsers (douches, lockers,
etc)
Aantal parkeerplaatsen auto

7%

7%

4%

-

7%

11%

1%

15%

8%

8%

0%

10%

8%

5%

7%

7%

1%

2%

1%

Top-2

Bottom-2

Top-2, 0meting

3%4%

33%

0%

-

4%5%

27%

0%

-

25%

1%

-

4%3%

10%

1%

21%

4% 5%5%

4%

6%

4%

88%

4%4%

4%

1%

16%

87%

4%3%

4%

2%

5%

79%

7%

17%

5%

67%

3%

26%

23%

Beschikbaarheid E5%
poolauto’s (n=364)

20%

59%

63%

60%

9%

82%

Hoogte
reiskostenvergoeding auto 3%
woon-werk (n=767)
Hoogte
reiskostenvergoeding 3%
fiets/e-bike (n=289)
Hoogte
reiskostenvergoeding OV
woon-werk (n=441)
Wordt sterk verhoogd

1%

4%

81%

Leasefiets regeling (n=105) 5%

Hoogte aanschafvergoeding
fiets/e-bike (n=550)

31%

48%

80%

Hoogte parkeervergoeding
auto

Aantal laadpalen (n=707)

Bottom-2

24%

10%

Verhoogd

81%

Neutraal

Top-2, 0meting

Top-2

Verlaagd

26%

3% 11%

Wordt sterk verlaagd

Weet niet

Niet van toepassing

Verschillen
• De voornaamste verbeteringen worden verwacht in het aantal laadpalen en elektrische
auto’s.
• VanVerschillen
de voorzieningen
en vergoedingen die ook vorig jaar gemeten zijn, is de tendens dat
tussen groepen
de te verwachten verbeteringen lager zijn dan vorig jaar het geval was. Bij het aantal
parkeerplaatsen en de reiskostenvergoeding voor de auto geven zelfs meer
respondenten aan dat zij verwachten dat deze zullen worden verlaagd.

Vraag: Wat verwacht u dat de komende 12 maanden gaat gebeuren met onderstaande voorzieningen en regelingen voor
werk gebonden personenmobiliteit die worden aangeboden aan medewerkers op uw vestiging?
Basis: bovenste grafiek: alle respondenten (2020: n=1130; 2021: n=1159)
onderste grafiek: indien deze voorziening beschikbaar is (n verschilt)
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Anders reizen

Campagne- en actiedeelname lager in coronajaar.

Nationale fiets naar je werk dag
Band op spanning / kies de beste band?

Andere (regionale) campagne(s)
Low Car Diet
(thuis)werkgever van het jaar
Rij 2 op 5
Iedereen doet wat

Fietsmissie: Kiesdefiets.nl
Ik neem autovrij

8%
10%
5%
5%
3%
8%
2%
3%
2%
0%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
0%
0%

1-meting
0-meting

Nee
Weet ik niet

70%
11%
9%

Verschillen
• Significant meer organisaties hebben in het afgelopen jaar niet aan een van de
campagnes en acties deelgenomen.
Verschillen tussen groepen

Vraag: Heeft uw vestiging meegedaan of doet u op dit moment mee aan een van onderstaande campagnes of acties om
duurzaam reisgedrag onder werknemers te stimuleren?
Basis: alle respondenten (2020: n=1130; 2021: n=1159).
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74%

Resultaten
Schoner reizen
De overstap op duurzamere vervoermiddelen, zoals
elektrische auto’s.
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Schoner reizen

Er zijn geen significante verschillen in het gebruik van de
genoemde subsidieregelingen.
% Ja, 0-meting

Belasting vrijstelling elektrische auto

18%

MIA/Vamil, BIKK regelingen

7%

Gratis openbare laadpaal aanvragen

5%

59%

53%

Nee

26%

Weet ik niet

Toelichting geen gebruik subsidieregelingen
Niet bekend mee:
Niet relevant:
- Dat is mij niet bekend, omdat
- Geen elektrische auto’s.
subsidieregelingen via een andere divisie
- De meeste medewerkers komen met de fiets
gaan. hiervan ben ik niet op de hoogte.
naar het werk en wonen in de buurt. Met de
eigen auto komen is niet goed mogelijk omdat - Dat valt onder de verantwoordelijkheid van
iemand anders (Facility & Wagenparkbeheer).
er geen parkeerplaatsen zijn.

Verschillen
• Kleinere organisaties antwoorden significant vaker met ‘nee’, terwijl grotere organisaties
vaker met ‘weet niet’ antwoorden.
Verschillen tussen groepen
Vraag: Van welke van onderstaande subsidieregelingen maakt uw vestiging gebruik?
Basis: alle respondenten (2020: n=1130; 2021: n=1159)
Vraag: Waarom maakt u geen gebruik van deze subsidie regelingen?
Basis: indien geen van deze subsidieregelingen in gebruik.
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15%



40%

68%

Ja

24%

6%

Schoner reizen

Het aandeel organisaties met concrete plannen voor het
overschakelen naar duurzame voertuigen en aanbieden
van eigen laadpunten is ongeveer gelijk aan vorig jaar.
(sneller) overschakelen naar duurzame voertuigen
24%

Nee, daar zijn we niet mee bezig

30%
22%
23%

Ja, maar we weten nog niet wanneer precies wanneer
16%
15%

Ja, wij hebben hier concrete plannen voor

18%
18%

Dat is afhankelijk van onze bestaande contracten

Anders

7%
5%
1-meting

12%

Weet ik niet

0-meting

9%

(meer) eigen laadpunten
12%

Ja, wij hebben hier concrete plannen voor

11%

15%

Weet ik niet

Anders

Ja, maar we weten nog niet wanneer precies
wanneer

Nee, daar zijn we niet mee bezig

15%

5%
7%

30%
31%

39%
36%

0-meting
1-meting

Verschillen
• Het aandeel organisaties dat nog niet bezig is met de (snellere) overschakeling naar
duurzame voertuigen, neemt significant af. Aan de andere kant neemt het percentage
‘weet niet’ toe, waardoor er niet echt sprake lijkt te zijn van een toename op
Verschillen tussen groepen
totaalniveau.
• Bij het aantal laadpunten zijn geen significante verschillen tussen de 0- en 1-meting.
Vraag: Overweegt u op uw vestiging om (sneller) over te schakelen naar meer duurzame voertuigen al dan niet ter
vervanging van huidige voertuigen die minder duurzaam zijn?
Vraag: Wordt er overwogen om over te gaan op het aanbieden van (meer) eigen laadpunten op de vestiging?
Basis: alle respondenten (2020 n=1130; 2021 n=1159)
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Resultaten
Houding en toekomstverwachtingen
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Informatiebehoefte

Meeste behoefte aan informatie over best practices en
maatregelen die (nu en in de toekomst) genomen
kunnen worden.
Informatiebehoefte verduurzaming werkgerelateerde mobiliteit
26%

55%

Ja

Nee

10%

Weet niet

Geen mening

Best practices van andere organisaties

59%

Maatregelen die in de toekomst genomen kunnen worden

48%

Maatregelen die nu al genomen kunnen worden

46%

Inzicht in de benodigde kosten en investeringen

39%

Verwijzing naar andere relevante informatiebronnen of…

38%

Partijen waarmee samengewerkt kan worden

33%

De normstellende regeling

29%

Goede voorbereiding op eventuele invoer normstellende…

23%

Inzicht in de CO2-uitstoot van mijn organisatie
Anders

18%
2%

Weet niet / geen mening
Geen van deze

10%

17%
4%

Verschillen
• De zakelijke sector heeft meer behoefte aan informatie over de (voorbereiding op de)
normstellende regeling dan de bouw en niet-commerciële sector.
• Organisaties
aangesloten
Verschillendie
tussen
groepenzijn bij een regionaal netwerk hebben vaker behoefte aan
informatie (over meerdere onderwerpen) dan organisaties die niet aangesloten zijn bij
een regionaal netwerk.

Vraag: Heeft u behoefte aan informatie over de verduurzaming van werkgerelateerde mobiliteit van
werknemers (woonwerk verkeer en zakelijke mobiliteit)?
Basis: alle respondenten (2021: n=1159)
Vraag: Over welke onderwerpen zou u (meer) informatie willen?
39Basis: allen die informatie willen (n=401).

Zoektermen

Men zou vooral generieke zoektermen gebruiken.
Elektrisch(e) is het meest voorkomende specifieke
zoekwoord.
Zoektermen verduurzaming werkgerelateerde mobiliteit

Verschillen
• De meest voorkomende woorden in de toelichting van respondenten zijn:
• Mobiliteit (366x)
•Verschillen
Duurzaamtussen
+ Duurzame
(262x)
groepen
• Verduurzaming (133x)
• Elektrisch + Elektrische (90x)
• Werknemers (78x)
• De bloemlezing met volledige antwoorden is separaat opgeleverd.
• Deze wolk van zoekwoorden is gegenereerd via www.wordart.com.
Vraag: Stel dat uzelf op internet informatie zou gaan zoeken over de verduurzaming van werkgerelateerde mobiliteit van
werknemers, welke concrete zoektermen zou u dan gebruiken?
Basis: alle respondenten (2021: n=1159)
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Bekendheid communicatie

Bijna 20% heeft gehoord van het e-magazine en/of de
website.
Bekendheid e-magazine ‘werkenaanduurzamemobiliteit.nl’

80%

19%

Nee, nog nooit van gehoord
Ik heb ervan gehoord, maar nog nooit gelezen
Ja, ik lees het e-magazine regelmatig

Bekendheid website ‘zowerkthet.nl’

82%

17%

Nee, nog nooit van gehoord
Ik heb ervan gehoord, maar nog nooit gelezen

Ja, ik lees de website zowerkthet.nl regelmatig

Verschillen
• Organisaties met meer dan 500 medewerkers geven vaker aan het e-magazine
regelmatig te lezen.
• Organisaties
bij een regionaal netwerk geven vaker aan het magazine
Verschillenaangesloten
tussen groepen
regelmatig te lezen.
• Respondenten uit de bouwsector geven vaker aan nooit gehoord te hebben van de
website ‘zowerkthet.nl’.

VraagBent u bekend met het e-magazine van het ministerie van IenW werkenaanduurzamemobiliteit.nl?
Bent u bekend met de website zowerkthet.nl?
Basis: alle respondenten (2021: n=1159)
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Houding duurzame mobiliteit

Houding van organisaties ten opzichte van duurzame
mobiliteit vrijwel gelijk aan vorig jaar.
Duurzaamheid
kernwaarden; 62%

Actief beleid duurzame
mobiliteit; 31%

Autocultuur; 37%

1-meting

Persoonlijke adviezen medewerkers duurzame
alternatieven voor gebruik auto ; 16%

0-meting

Duurzame mobiliteit totaal geen
onderwerp; 17%

* In de grafiek wordt de top 3 op een 7-puntschaal voor de genoemde aspecten weergegeven. De
schaal loopt van ‘helemaal niet van toepassing’ tot ‘helemaal van toepassing’)

Verschillen
• De top-3 scores verschillen niet significant van de vorige meting.
Verschillen tussen groepen

Vraag: In hoeverre waren onderstaande stellingen in <2019/2020> op uw vestiging van toepassing?
Basis: alle respondenten (2020: n=1130; 2021: n=1159)

42

Toekomstverwachtingen

Toekomstverwachtingen nog altijd positief maar minder
dan vorig jaar het geval was.

Top-2

Het stimuleren van minder reizen
(bv flexwerken, e-conferencing)

24%

27%

Het stimuleren van anders reizen
(bv stimuleren fietsgebruik)

15%

26%

Het stimuleren van schoner reizen
(bv faciliteren oplaadfaciliteiten
elektrische auto)

15%

25%

Zeker wel

Waarschijnlijk wel

32%

43%

40%

Neutraal

Waarschijnlijk niet

Bottom-2 Top-2, 0-meting

6% 5% 4%

51%

11%

67%

6% 4%4%

41%

10%

52%

40%

13%

41%

8% 5% 4%

Zeker niet

Weet niet

Niet van toepassing

Verschillen
• De toekomstverwachtingen voor het aan de slag gaan met anders- en minder reizen zijn
nog altijd positief, maar wel lager dan vorig jaar.
• De Verschillen
toekomstverwachtingen
voor schoner reizen zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar.
tussen groepen

Vraag: Ik welke mate verwacht u dat uw vestiging de komende 12 maanden met het stimuleren van duurzaam reisgedrag
aan de slag gaat?
Basis: alle respondenten (2020: n=1130; 2021: n=1159)
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Parkeren op eigen terrein

Bijlagen
• Onderzoeksverantwoording
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Onderzoeksverantwoording

Drietraps methodiek en pilot
zorgen voor effectief veldwerk
Methode
Vanwege de uitdagende doelgroep, de vereiste steekproefgrootte en de
vergelijkbaarheid met de vorige meting is er gekozen voor de volgende drietraps
veldwerkmethodiek:
Stap 1: brief met unieke link naar vragenlijst. Vanuit het ministerie is een brief gestuurd
naar de organisaties in de doelgroep om het onderzoek aan te kondigen. Dit werkt
responsbevorderend, en bovendien kosteneffectief aangezien er ook al respondenten
op de brief zullen reageren. In de brief was namelijk een link naar een online vragenlijst
verwerkt + een password om de organisatie te kunnen herkennen.
Stap 2: telefonisch onderzoek en telefonische selectie. Bedrijven uit de doelgroep zijn
telefonisch benaderd, waarbij verwezen werd naar de brief. Allereerst werd gevraagd
naar de juiste contactpersoon (mede verantwoordelijk voor zakelijke reizen). Als de
respondent wil meedoen, ontvangt deze een link naar de online vragenlijst. Indien de
respondent voorkeur heeft voor telefonisch onderzoek, kan de vragenlijst direct met de
telefonisch enquêteur worden ingevuld.
Stap 3: online vragenlijst. Respondenten vullen online de vragenlijst in. Zij krijgen een
unieke link (of een password, als ze vanuit de brief de link openen) waardoor de
organisatie herkenbaar is.
Eisen aan de steekproef: stratificatie en representativiteit
Doelstelling was n=1.200, met voldoende vulling op
• Branche (bouw, commerciële dienstverlening, niet-commerciële dienstverlening);
• Bedrijfsgrootte (100-200, 200-500 en 500+ medewerkers);
• Stedelijkheid (zeer stedelijk, matig stedelijk, niet stedelijk).
Tijdens het veldwerk is op dagelijkse basis gemonitord hoe de verschillende
subgroepen ‘vollopen’, waardoor steeds kon worden bijgestuurd (bijv. wie het eerste
moest worden nagebeld).
Naast deze stratificatie-eis moest de steekproef op totaalniveau representatief kunnen
zijn voor de gehele doelgroep. Dit is middels weging gerealiseerd (met als universum
het bruto bestand van alle 9.000 vestigingen).
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Onderzoeksverantwoording

Veldwerk verliep efficiënt
ondanks coronacrisis
Resultaat veldwerk
De steekproef is uitgekomen op n=1.159. Onder aan de
streep betekent dit een netto response van 13%. De
mediaan van de invultijd was 16-17 minuten.
283 interviews zijn telefonisch afgenomen, 876 interviews
online. De resultaten van telefonische en online interviews
verschillen niet structureel van elkaar.
Stratificatie
Zoals in de tabel hiernaast te zien is, zijn de verschillende
subgroepen goed gevuld (in de analyse valt iedere
respondent in 3 cellen aangezien ze allen een sector,
stedelijkheid en bedrijfsgrootte hebben).
Aandachtspunten bij verdiepende analyse zijn de grote
bedrijven (vooral bouw en matig/niet stedelijk).
Weeg-efficiency
De weeg-efficiency is 97% - een zeer goed resultaat
gegeven de gestratificeerde steekproef.
Vergelijkbaarheid met de 0-meting
De vergelijking tussen de twee onderzoeken is statistisch
goed te maken. De verdeling van de subgroepen wijkt niet
significant af van vorig jaar. Ook worden eventuele
steekproefverschillen gecorrigeerd door de weging op
sector, stedelijkheid en aantal medewerkers.

NETTO steekproef
Sector
Bouw/industrie
Commerciele
dienstverlening
Niet-commerciele
dienstverlening

100-199 200-499
mw
mw

500+ mw

191

102

25

194

81

27

290

177

72

271
150
254

162
84
114

82
16
26

Stedelijkheid
Zeer sterk + sterk
stedelijk
Matig stedelijk
Weinig + niet stedelijk

Bouw/in Comm. Niet-comm.
dustrie dienstverl Dienstverl.
Stedelijkheid
Zeer sterk + sterk
stedelijk
Matig stedelijk
Weinig + niet stedelijk

77
85
156

120
61
121

318
104
117

Vragen en opmerkingen van respondenten
Opvallend bij dit onderzoek waren de reacties van respondenten tijdens het veldwerk. Net
als vorig jaar kwamen er betrokken reacties binnen van respondenten die een vraag hadden
over de online omgeving, hun antwoorden wilden verduidelijken of op een andere manier
een geïnteresseerde vraag hadden over het onderzoek. Het onderwerp leeft!
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