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Slim en duurzaam reizen levert winst op: voor je organisatie, 
voor je medewerkers en voor het milieu. Welke alternatieven er 
zijn, wat andere werkgevers doen, wat slim reizen je oplevert 
en hoe je het aanpakt, lees je allemaal in dit magazine.



Samen
slim reizen

Roy Luca 
wethouder verkeer, 

openbare ruimte 

en dienstverlening, 

gemeente Zeist

‘Zeist is de groene parel van de Heuvelrug en er zijn hier al heel wat bedrijven gevestigd 

die iets hebben met duurzaamheid. De gemeente stimuleert en steunt duurzaam onder-

nemen, want we willen groeien maar ook groen blijven. Daarom moeten we nu kwaliteits-

slagen maken om duurzaam, groen en bereikbaar te blijven. Bijvoorbeeld door een tunnel 

voor de N225 onder het spoor door aan te leggen en door meer en veiligere fietsroutes en 

meer fietsenstallingen te realiseren. Dat stimuleert om vaker de fiets te pakken. 

Als duurzame gemeente willen we graag mensen op alternatieven voor de auto wijzen, 

bereiken dat mensen bewuster en op andere manieren reizen. Werkgevers stimuleren we 

om mee te doen aan rij2op5: pak 2 van de 5 werkdagen de fiets naar je werk. Zelf doe ik 

zo veel mogelijk op de fiets. Op die manier zet ik mensen aan het denken over hoe het 

anders kan, zie ik meer van mijn eigen omgeving en ik zie wat er nog beter kan. 

Neem bijvoorbeeld elektrisch vervoer. We zouden onze bijzondere opsporingsambtena-

ren (BOA’s) ook op elektrische tweewielers de wijk in kunnen sturen zodat ze meer zien. 

We zijn druk bezig om meer laadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen in de gemeente, 

maar dat gaat niet zo snel als we zouden willen, de regelgeving ligt dwars. Zeist moet één 

van de voorlopers op het gebied van elektrisch vervoer worden.

We willen bereiken dat mensen langer in Zeist verblijven om onze mooie groene omge-

ving te verkennen en om meer uit te geven. Dat is goed voor de economie. We zouden 

graag zien dat alle stedelijke distributie met schone (elektrisch, biogas) voertuigen ge-

beurt. Prachtig om te zien dat diverse ondernemingen daar al grote stappen in maken. 

Dat ze elkaar vinden in hun wens voor schoner vervoer en samenwerken om dat te berei-

ken. Samen bereiken we veel meer dan alleen.

Laten we met elkaar nadenken over duurzame alternatieven om slimmer te reizen.  

Dit magazine biedt alvast veel inspiratie!’

Wethouder Roy 
Luca (rechts) met 
wijkmanager Ralph 
Linnebank.

▲
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Je wilt duurzamer werken, maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, een aantrekkelijke 

werkgever zijn of parkeerproblemen oplossen. 

Door je medewerkers slim te laten reizen kan dat 

en kun je tevens je kosten verlagen.

Slim reizen levert winst op. Geef je medewerkers bijvoor-

beeld de mogelijkheid om 1 of meer dagen per week thuis 

te werken, dat scheelt heel wat reiskilometers. Of stimuleer 

dat ze niet altijd alleen met de auto naar het werk reizen, 

maar ook met OV of fiets, dat ze vaker met de auto buiten 

de spits rijden, een deelauto gebruiken of samen rijden. Een 

mobiliteitsbudget kan flexibel reizen makkelijker maken en 

je medewerkers meer keuzevrijheid te geven. Het autorijden 

zelf kan veel duurzamer en slimmer, denk aan: elektrisch 

rijden, rijden op groengas en zuiniger rijden.

Fietsen naar je werk is goed voor je gezondheid. Een kwart van 

de werkende Nederlanders gaat al met de fiets naar het werk. En 

steeds meer mensen gebruiken hun (elektrische) fiets voor de iets 

langere ritten, tot vijftien kilometer. En wist je dat door twee keer 

in de week 7,5 kilometer te fietsen, je ook nog eens 200 kilo CO
2
 

minder uitstoot per jaar? Hoe stimuleer je fietsen?

 ■ Zorg voor goede voorzieningen
De basis is een goede fietsenstalling met voldoende 

capaciteit. Liefst overdekt, afgesloten, dicht bij de ingang, 

veilig en met handige fietsenrekken. Extra voorzieningen: 

douches en kleedruimtes, kluisjes, oplaadpunten voor e-bikes 

en een fietsreparatieset (minimaal een fietspomp en een 

bandenplaksetje). 

 ■ Financier (deels) de aanschaf en andere fietskosten
Alle mogelijkheden voor fietsstimulering binnen de Werkkosten- 

regeling (WKR) vind je op Reiskostenblog.nl (zoek op ‘WKR fiets’). 

Je kunt daarnaast ook abonnementen op OV-fiets en stallings- 

kosten vergoeden.

 ■ Geef een goede reiskostenvergoeding
Geef een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per gefietste 

kilometer. Oók aan medewerkers die binnen 10 kilometer afstand 

wonen. 

 ■ Beloon fietskilometers
Bijvoorbeeld via Trappers of Fietsen Scoort. 

 ■ Bied alternatieven voor zakelijke ritten overdag
Bijvoorbeeld een poolauto, scooter, dienstfiets of anonieme 

OV-chipkaarten zodat er geen reden is om niet op de fiets te  

komen.

 ■ Maak de fietsroute bekender
Stimuleer het gebruik van fietsrouteplanners (bijvoorbeeld die van 

Fietsersbond of ANWB) en plaats de fietsroute ook op je bedrijfs- 

site voor bezoekers. 

Meer weten? Kijk op www.fietsennaarhetwerk.nl en  

www.slimmeropweg.nl 

Tips om een fietsvriendelijke 
organisatie te worden

Tips om je medewerkers 
slimmer te laten reizen

Slim reizen? Dit kun je doen!

Tel uit je winst 
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Parkeren
Het lijkt misschien wel zo voor je medewer-

kers, maar parkeren is nooit gratis. Een par-

keerplaats kost je als werkgever tussen de 

€100 en €2.500 per jaar. En het aanbieden 

van parkeerplaatsen buiten je eigen terrein 

gaat door de WKR flink meer kosten. Veel 

werkgevers hebben ook last van overvolle 

parkeerterreinen. Wil je je medewerkers 

stimuleren om minder met de auto te 

komen? Dan is een goed parkeerbeleid 

noodzakelijk. Denk aan de invoer van par-

keerrestricties en betaald parkeren. Diverse 

organisaties kunnen je daarbij helpen zoals 

Syndesmo. Zorg wel voor goede alternatie-

ven! Zie de andere tips. Op Reiskostenblog 

lees je meer over parkeren en de WKR (zoek 

op ‘parkeren WKR’). 

Een treinkilometer levert ongeveer 31 

gram CO
2
-uitstoot op, 75% minder dan 

een gemiddelde autokilometer. Vaak is 

het OV sneller dan de auto in de stad 

en tijdens de spits en kun je onderweg 

werken als je dat wilt. Of het OV sneller  

is dan de auto kun je checken op  

www.filewissel.nl. Er zijn diverse slimme 

reisplanners en OV-apps die je kunt 

gebruiken ( www.slimmeropweg.nl, zoek 

op ‘reisapps’ en ‘OV-apps’). Daarmee stem 

je alle vervoersmogelijkheden op elkaar 

af. En met behulp van P+R, (OV-)fiets, 

deelauto of taxi reis je snel van deur tot 

deur. Hoe stimuleer je OV? 

Flexibel reizen 
Medewerkers willen meer keuzevrijheid en flexibiliteit in hun werk- en reisgedrag. 

Dit maakt het combineren van werk en privé gemakkelijker, net als het vaker laten 

staan van de auto. Je medewerkers flexibel laten reizen kan door flexibele werktijden 

mogelijk te maken, een persoonlijk mobiliteitsbudget in te voeren, OV- of mobiliteits-

kaarten aan te bieden of dienstvoertuigen voor zakelijke ritten beschikbaar te stellen.

Mobiliteitsbudget
Een mobiliteitsbudget geeft je medewerkers de verantwoordelijkheid voor hun ei-

gen woonwerk- en zakelijk reisgedrag. Ze krijgen een maandelijks budget waar de 

gemaakte vervoerskosten vanaf gaan. Wat overblijft, mogen medewerkers houden. 

Bij een eventueel tekort betalen ze bij. Daarnaast kun je bedrijfsdoelstellingen, zoals 

minder CO2-uitstoot, verwerken in de samenstelling van het mobiliteitsbudget, bij-

voorbeeld door medewerkers een OV-kaart te geven. Het budget biedt maatwerk en 

flexibiliteit door financiële prikkels, zoals het aantal en de hoogte van te vergoeden 

kilometers en vergoedingen voor bijvoorbeeld autodelen en spitsmijden.  

Meer weten? Kijk op www.penoactueel.nl (zoek op whitepaper ‘Praktische handvatten 

voor een mobiliteitsbudget’).

Openbaar vervoer
 ■ Bied alternatieven voor zakelijke 
ritten overdag

Denk aan een poolauto, scooter of dienst-

fiets zodat er geen reden is om niet met het 

OV te komen.

 ■ Hanteer flexibele werktijden voor 
OV-reizigers 

Daardoor kunnen ze buiten de spits reizen. 

 ■ Geef een reisadvies op maat
Medewerkers zijn zich vaak niet bewust 

van de mogelijkheden van het openbaar 

vervoer. Geef een persoonlijk reisadvies aan 

(nieuwe) medewerkers op basis van 9292.nl 

of een andere reisplanner.

 ■ Geef medewerkers een 
proefabonnement

Dit werkt goed op verandermomenten 

wanneer medewerkers moeten nadenken 

over hun reisgedrag. Denk aan verhuizin-

gen en in dienst treden.

 ■ Bied zo nodig aanvullend vervoer 
tussen OV-halte (of P+R) en werk

Denk aan een abonnement op OV-fiets, 

dienstvoertuig, deelauto of pendel-

dienst.

 ■ Geef een goede reiskosten- 
vergoeding

Met een goede reiskostenvergoeding 

wordt OV aantrekkelijker dan de auto.

 ■ Geef je medewerkers een 
mobiliteitskaart 

Een mobiliteitskaart is 1 kaart voor alle 

zakelijke reizen met het OV en vaak ook 

nog voor OV-fiets, deelauto en meer. 

De kaart verlaagt de drempel om met 

het OV te gaan, medewerkers hoeven 

de kosten niet zelf voor te schieten. 

Er zijn veel organisaties die je al het 

administratieve werk uit handen nemen 

en je helpen kosten te besparen (o.a. 

workaway).

Tips om je medewerkers slimmer te laten reizen
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Elektrisch rijden
Elektrisch of hybride rijden is stiller, beter 

voor de luchtkwaliteit en vermindert 

de CO2-uitstoot. Een elektrische auto 

is voordelig in het gebruik. Vergeleken 

met benzine of diesel ben je zo’n 40 tot 

50% voordeliger uit qua brandstof. Er zijn 

ook fiscale voordelen: elektrische auto’s 

zijn t/m 2017 vrijgesteld van BPM en via 

de MIA (Milieu Investeringsaftrek) kun 

je voordelig investeren in elektrische en 

hybride voertuigen of een oplaadpunt. 

De bijtelling voor leaserijders is 4 tot 

7%, afhankelijk van de CO2-uitstoot. 

Elektrische auto’s zijn in aanschaf wel 

flink duurder. Dat komt door de batterij, 

verreweg het duurste onderdeel. Het 

opladen van de batterij duurt tussen de 4 

en 10 uur, bij snellaadstations 10 minuten 

tot een uur. Kijk op Reiskostenblog voor 

een berekening of elektrisch of benzine 

in jouw geval voordeliger is (zoek op 

‘elektrisch benzine’). 

Oplaadpunten op je eigen terrein kun 

je aanvragen bij de ElaadNL. Het aantal 

openbare oplaadpunten in de gemeente 

Zeist breidt zich ondertussen gestaag uit 

(check www.oplaadpalen.nl). 

Meer weten over elektrisch rijden? 

Kijk op www.anwb.nl. 

Duurzaam rijden

Tips om je medewerkers slimmer te laten reizen Tips om je medewerkers slimmer te laten reizen

Autodelen
Wist je dat een auto gemiddeld 23 uur 

per dag stil staat? Een auto delen is beter 

voor het milieu en voor je portemonnee. 

Afhankelijk van je situatie zijn er de 

volgende alternatieven:

 ■ Leaseauto delen overdag
Spreek af dat medewerkers met een 

leaseauto hun auto overdag beschikbaar 

stellen aan collega’s (die met fiets of OV 

komen) voor het maken van zakelijke ritten. 

Bij Rabobank Rotterdam en Arcadis in 

Amersfoort werkt dit prima. 

 ■ Koop of lease poolauto’s
Medewerkers kunnen poolauto’s delen 

voor zakelijke ritten overdag.

 ■ Neem een abonnement op een 
deelautosysteem 

Je kunt gebruik maken van vaste locaties 

of een auto op je eigen locatie laten neer-

zetten. Grootste aanbieders zijn: SnappCar, 

Greenwheels en MyWheels. Greenwheels 

richt zich als enige speciaal op zakelijk  

autodelen. Ook leasemaatschappijen  

bieden steeds meer deelauto’s aan (bv  

Arval, Alphabet, Athlon). Op ritjeweg.nl  

zie je alle deelautolocaties in Zeist.

Rijden op Groengas
Rijden op Groengas is slim voor portemon-

nee èn milieu. Groengas is de schoonste 

brandstof die nu beschikbaar is en wordt 

gemaakt uit afvalstromen als groente, fruit 

en tuinafval (gft), rioolwater of vuilnis. Voer-

tuigen die op Groengas rijden, kunnen ook 

op aardgas rijden. De netto CO2-uitstoot is 

verwaarloosbaar. Er zijn momenteel meer 

dan 125 Groengas-/aardgasvulpunten 

waarvan 8 in de provincie (zie www.groen-

gasgeven.nl/tanken). Je rijdt 1000 kilometer 

voor € 59. 

Zuiniger rijden
 ■ Aan banden

Banden met een AA-label gebruiken min-

der brandstof. De juiste bandenspanning 

levert je zelfs een brandstofbesparing van  

2 tot 5% op. 

 ■ Pas het nieuwe rijden toe
Met de tips van het nieuwe rijden zitten 

je medewerkers meer ontspannen achter 

het stuur en bespaar je ten minste 6% op 

brandstofkosten. (www.hetnieuwerijden.nl)

 ■ Samen rijden
Laat medewerkers samen naar kantoor 

rijden en bespaar zo op je brandstofkosten. 

Denk bij het stimuleren van carpoolen 

aan: alternatieven voor zakelijke ritten 

overdag, gereserveerde parkeerplaatsen 

voor carpoolers, thuiskomgarantie, goede 

afspraken over de reiskostenvergoeding 

en maak het matchen gemakkelijk. 

Bijvoorbeeld via www.samenrijden.nl,  

www.blablacar.nl en www.toogethr.nl.

PGGM zet elektrische  
deelauto’s in via MisterGreen

▲
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U15: met andere werkgevers 
werken aan duurzame
                        mobiliteit in de regio 
De ruim 300 werkgevers die bij de U15 zijn aangesloten hebben één ding gemeen: ze houden 

zich bezig met duurzame mobiliteit. De manier waarop ze dat doen verschilt en juist dát maakt 

de U15 een waardevol netwerk om kennis uit te wisselen. Door samen te werken aan duurzame 

mobiliteit kunnen de werkgevers de bereikbaarheid van Midden-Nederland verbeteren, 

besparen ze bovendien op hun CO2-uitstoot en hebben ze lagere kosten. De U15 is een 

belangrijke gesprekspartner voor het ministerie van I&M, de provincie Utrecht en de grote steden 

in Midden Nederland. Zij vertegenwoordigen het bedrijfsleven in het bestuurlijk trio van Beter 

Benutten Midden-Nederland. 

Warande: ‘Aansluiting levert 
ons contacten op met andere 
gelijkgestemde organisaties’

‘We sloten ons in 2013 aan bij de 

U15 vanuit onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid een bijdrage te 

leveren aan minder auto’s in de spits. 

Aansluiting bij het U15-netwerk levert ons 

contacten op met andere organisaties die 

met dezelfde thema’s bezig zijn. Afgelopen 

jaar kregen we via de U15 een advies op 

maat over fietsstimulering met concrete 

adviezen en handvatten om mee aan de 

slag te gaan. Als gezonde mobiliteit een 

thema voor jouw organisatie is, dan kan de 

U15 je verder helpen!’

Annemieke Schuur, manager PO&O, 

Warande

 ■ U15-cafés
U15-werkgevers komen eens in de zes 

weken bij elkaar voor een U15-café. 

Hier wordt een specifiek thema binnen 

duurzame mobiliteit bij de kop gepakt, 

relevante presentaties gegeven en 

discussies gevoerd. Ook niet-leden of 

aspirant-leden zijn van harte welkom 

tijdens deze cafés. De cafés geven 

werkgevers de kans om kennis en 

ervaringen over het betreffende thema te 

delen. 

 ■ Projecten
De U15 biedt deelnemers de kans om 

te profiteren van U15-projecten. Daarbij 

kunnen individuele werknemers een 

beroep doen op extra deskundigheid. 

Inmiddels zijn er projecten op het vlak 

van CO2-footprint, Mobiliteitsbudget, 

Fietsstimulering en Persoonlijk reisadvies. 

Daarnaast doen de U15-werkgevers 

gezamenlijk kennis en ervaring op over 

thema’s als Taal & Urgentie, Gamification  

en Collectief bedrijfsvervoer. 

 ■ Communities
U15-bedrijven die geïnteresseerd zijn in 

specifieke onderwerpen houden contact 

met elkaar binnen de U15-communities 

die alleen bedoeld zijn voor aangesloten 

werkgevers. Zo borgen we de beslotenheid 

en vertrouwelijkheid van discussies.  

De belangrijkste U15-projecten hebben 

hun eigen community: CO2-footprint, 

Mobiliteitsbudget, Fietsstimulering en 

Gedragsverandering.

 

 ■ Sluit je aan
De U15 staat open voor iedere werkgever 

in de regio Midden-Nederland. Aansluiten 

is gratis en verplicht je tot niets. Je steunt 

hiermee de ambitie om de bereikbaarheid 

in de regio te vergroten. Ook heb je 

direct invloed op de inbreng van het 

bedrijfsleven in het bestuurlijk trio van 

Beter Benutten Midden-Nederland. En 

je hebt direct toegang tot alles wat de 

U15 biedt: een netwerk met collega-

werkgevers, praktische kennisuitwisseling 

en inhoudelijke bijeenkomsten, een sterke 

gesprekspartner naar de overheid en 

een omgeving om samen projecten te 

realiseren. Voor aanmeldingen en/of meer 

informatie: www.u15.nl, info@u15.nl.

▲
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Rij2op5 geeft fietsende 
forenzen een duwtje in de rug

 ■ Doe ook mee aan rij2op5
Meld je als individuele werkgever aan. 

Benieuwd naar de mogelijkheden om met 

rij2op5 fietsen binnen jouw organisatie 

te stimuleren? Neem dan contact op met 

Marion Patist (marion.patist@enmorgen.nl, 

06 181 249 15). Kijk voor meer informatie 

over rij2op5 op www.rij2op5.nl. 

Rij2op5 is een mooi middel voor jou als werkgever om je medewerkers die op fietsbare afstand 

wonen, te verleiden om vaker op de fiets te komen. Rij2op5 helpt mee om het gewoontegedrag 

van medewerkers die met de auto komen te doorbreken. Hoe? Door meedoen zo leuk en 

gemakkelijk mogelijk te maken. Het programma haakt in op de voordelen van fietsen (goed 

voor gezondheid, milieu en portemonnee) zonder dwingend te zijn. Landelijk deden en doen al 

meer dan 300 organisaties mee!

 ■ Probeer twee weken een e-bike en koop er eentje met korting
Onderdeel van rij2op5 is het uitproberen 

van een e-bike. Zo leenden diverse 

medewerkers in Zeist in de afgelopen 

maanden twee weken gratis een e-bike om 

te ervaren hoe het is om daarmee naar je 

werk te fietsen. Er staan nog tot 1 oktober 

een aantal e-bikes klaar bij Abrona Kunst, 

Lunch en Cadeau. Na afloop van de e-bike 

proef kunnen deelnemers met € 350,- 

korting een e-bike kopen. De gemeente 

stelt hiervoor in Zeist tot 1 oktober nog 52 

premies beschikbaar. Voorwaarde is wel 

Tot juli stonden er ook e-bikes klaar bij 
wijkservicepunt De Koppeling. 

foto: Didier Hartong

▲
dat medewerkers minimaal 5 kilometer 

van hun werk wonen en de fiets voor meer 

dan de helft van hun woonwerkritten 

gebruiken. Ook medewerkers die 

dagelijks 10 kilometer of meer reizen om 

hun cliënten te bezoeken, bijvoorbeeld 

medewerkers van thuiszorgorganisaties, 

komen in aanmerking voor de premie. 

Meer informatie over de premie en de 

e-bikeproef kun je aanvragen via  

zeist@rij2op5.nl.

▲

‘Op de e-bike combineer je het 
nuttige (snel woon-werkverkeer) 
met het gezonde én aangename 
(fietsen in de buitenlucht)’  

K. Bijlsma, PGGM
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 ■ Blijvende gedragsverandering
Uit een enquête onder de werknemers die 

een e-bike met korting aanschaften, blijkt:

-  Voordat men de e-bike kocht, fietste de 

helft van de respondenten niet naar het 

werk. Het overgrote deel (75%) nam de 

auto, 15% het openbaar vervoer. 

-  Vooraf was 48% van plan om de fiets drie 

dagen per week te gebruiken voor het 

woon-werkverkeer. Na drie maanden 

gebruikt 54% de e-bike 2 dagen per week, 

18% gaat wekelijks 3 dagen op de fiets en 

18% 4 dagen.

-  De deelnemers fietsen per maand 

ongeveer 6.000 km, het aantal 

autokilometers neemt met ongeveer 

2.500 km per maand af.

-  Als belangrijkste motivatie noemen 

respondenten als eerste gezondheid, 

Via een E-bike project stimuleert het programma Beter Benutten 

(van het Ministerie van I&M) samen met werkgevers in de regio 

Utrecht dat mensen met de (e-)fiets naar hun werk gaan. Doel: een 

betere bereikbaarheid van de regio. Om duurzaam fietsgebruik 

voor woon-werkverkeer te stimuleren, worden fietsers beloond op 

basis van daadwerkelijk gebruik van de e-bike. 

 ■ Wat levert deelname aan het e-bike project je op?
-  Belastingvrije bijdrage van € 375,- per deelnemende werk- 

nemer op basis van daadwerkelijk fietsgebruik voor 

woon-werkverkeer.

-  Registratiesysteem voor monitoring van het fietsgebruik.

-  Hulp bij het implementeren van fietsstimulering. 

 ■ Wat moet je hiervoor doen?
-  Een gelijkwaardige bijdrage van € 375,- per deelnemende  

werknemer.

-  Fietsvoorzieningen op orde (zie de tips op bladzijde 3).

-  Communicatie naar je medewerkers. 

Beter Benutten e-bike project:  
rij korting op een e-bike bij elkaar

 ■ Voor wie?
Werknemers die nu de auto gebruiken voor woon-werkverkeer 

kunnen binnen 1 jaar een vergoeding van maximaal €750,- bij  

elkaar fietsen (betaald uit de investering van jou en Beter Benut-

ten), naast de voordelen voor hun gezondheid en besparing op 

brandstofkosten. De Hogeschool Utrecht, UMC, RAET, SNS REAAL, 

ASR en Rijkswaterstaat deden al mee!

Kijk voor meer informatie over Beter Benutten op www.beter- 

benutten.nl. Neem voor meer informatie over het E-bike project 

contact op met Tom Zee (06-52322698, tom.zee@rws.nl).

Medewerkers van 
de Hogeschool 
Utrecht maken 
gratis gebruik van 
e-bikes van de HU.

▲

 ■ Deze werkgevers deden mee:
- Abrona

- Gemeente Zeist

- Meander Omnium

- PGGM

- TNO

- Triodos Bank

- Woudschoten Conferentiecentrum

 ■ Voor jou:
-  Goed voor de gezondheid van je medewerkers. Vitale medewerkers leveren 

optimale prestaties. 

-  Past in duurzaam beleid. Groen ondernemen is goed voor het milieu: minder 

autokilometers betekent minder CO2-uitstoot. Je toont je maatschappelijk 

betrokken wat je imago als werkgever ten goede komt.

-  Meer fietsende medewerkers levert meer parkeerruimte op, bijvoorbeeld voor  

je klanten.

-  Kostenbesparing mogelijk (denk aan  

lagere parkeerkosten, reiskosten,  

ziektekosten, leasekosten). 

 ■ Voor je medewerkers:
-  Fitter door het fietsen. 

-  Kostenbesparing mogelijk (reiskosten,  

parkeerkosten, brandstofkosten). 

-  Geen last van files of parkeerproblemen.

Meer medewerkers op de (e-)fiets levert veel voordelen op

daarna de snelheid waarmee zij hun 

bestemming bereiken, het fietsplezier en 

de duurzaamheid. Niet in de file terecht 

komen, speelt voor iets minder dan de 

helft van de respondenten ook een rol.

-  Alle respondenten zeggen na een paar 

maanden fietsen dat ze zeer waarschijnlijk 

de e-bike blijven gebruiken.

Rij2op5 geeft fietsende forenzen een duwtje in de rug

‘Gewoon doen! Fietsen  
ontspant en is gezond’

H. de Wolff, Triodos Bank
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Slim reizen? Zij doen het al! 
Abrona: 
‘ Rij2op5 is mooie manier om fietsen 
en gezondheid onder de aandacht te 
brengen’

‘Rij2op5 kwam twee jaar geleden op het juiste moment’ vertelt Pe-

tra van der Schaar van HR. ‘We hadden net ons fietsplan toeganke-

lijker gemaakt, boden onze medewerkers al een sportabonnement 

aan en veel van onze medewerkers wonen dichtbij hun werkplek. 

Rij2op5 is een mooie manier om fietsen en gezondheid meer onder 

de aandacht te brengen en ons fietsplan een boost te geven. Een 

leuk extraatje dat ons ook nog eens niets kost. De combinatie met 

de subsidieregeling voor het kopen van een e-bike was helemaal 

mooi, 20 van onze medewerkers kochten er eentje. Vorig jaar is de 

kick-off van rij2op5 bij ons van start gegaan. Dit jaar doen we weer 

mee en kwam de vraag of we een geschikte locatie hadden waar 

deelnemende MKB-bedrijven een e-bike op proef kunnen ophalen. 

De medewerkers van Abrona Kunst, Lunch en Cadeau vinden het 

leuk om dit te doen en het zorgt ook voor meer bezoekers in de 

winkel/ lunchroom. Dit jaar doen we weer mee aan rij2op5. Ik kan 

het andere organisaties zeker aanraden. Het is een leuke manier om 

fietsen onder de aandacht te brengen en het is allemaal prima ge-

regeld: van de website tot het foldermateriaal en de e-bike proef. We 

denken er nu over om voor onze ambulante teams een e-bike aan te 

schaffen waarmee onze medewerkers overdag op pad kunnen gaan.’

Petra van der Schaar, HR, Abrona

Warande: 
‘Aangenaam actief blijven geldt ook  
voor onze medewerkers’
Zorgorganisatie Warande heeft meerdere redenen om hun mede-

werkers op de fiets te laten komen. Parkeerproblematiek was de 

belangrijkste aanleiding. ‘We hadden een tekort aan parkeerplek-

ken, waardoor bezoekers niet konden parkeren. Dat moest veran-

deren. Daarnaast willen we graag dat onze medewerkers gezond 

en vitaal blijven en willen we onze maatschappelijke verantwoor-

delijkheid nemen.’ Daarom stimuleert Warande fietsen op diverse 

manieren. ‘We boden onze medewerkers een vitaliteitsscan aan 

om hen inzicht te geven in hoe zij nog gezonder kunnen leven. We 

deden mee aan rij2op5, medewerkers konden e-bikes uitproberen 

en fiscaal voordelig een fiets kopen via ons fietsplan. Verder zijn 

we bezig met een vitaliteitsbeleid en implementeren we voorzichtig 

een parkeerbeleid. Ik merk dat medewerkers ermee bezig zijn, er 

met elkaar over praten. Mensen zijn zich bewuster dat ze zelf een 

keuze hebben in hun manier van reizen en hoe ze daarmee omgaan.’ 

Annemieke Schuur, manager PO&O, Warande

bron: U15

Rij2op5 geeft fietsende forenzen een duwtje in de rug
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CenterOne:
‘Minder CO2 door zuiniger leaseauto’s, 
carpoolen, thuiswerken en footprint’
Softwareontwikkelaar CenterOne is sinds eind 2014 aangesloten 

bij de U15. Niet alleen omdat het bedrijf graag wil leren van an-

dere ondernemers, maar ook omdat CenterOne de CO2 uitstoot 

wil verminderen in het kader van hun MVO-beleidsdoelstelling. 

Ze namen al enkele maatregelen op het gebied van slim werken, 

slim reizen. ‘Medewerkers mogen bijvoorbeeld voor een leaseauto 

kiezen, maar deze moet wel CO2-zuinig zijn’, legt Peter van der 

Schuyt, algemeen directeur bij CenterOne uit. ‘Dit bespaart kosten 

en is beter voor het milieu. Verder geven we medewerkers steeds 

meer mogelijkheden om vanuit huis te werken en maken ze daar 

ook steeds meer gebruik van’, aldus Peter. Ook stimuleert Center- 

One carpoolen, waarbij Peter het goede voorbeeld geeft. ‘Ik rijd al-

tijd samen met een collega die in de buurt woont naar kantoor. Dit 

scheelt dus iedere dag een auto. We proberen ook collega’s zover 

te krijgen dat ze gaan carpoolen.’ De aansluiting bij de U15 bevalt 

CenterOne goed. ‘Dankzij de U15 zijn we ons bewuster geworden 

van onze mobiliteit en zoeken we naar nog meer mogelijkheden 

om slimmer te reizen zoals een fiets van de zaak. Daarom sluiten 

we ons graag aan bij het U15-project CO2-footprint om daarmee 

ons steentje bij te dragen.’

Peter van der Schuyt, algemeen directeur, CenterOne

bron: U15

Slim reizen? Zij doen het al! 

Auto Boll:
‘Leenfiets voor klanten en carpoolen  
voor medewerkers’
Auto Boll had eerst ook een vestiging in Utrecht. Vandaar dat on-

geveer vijftien medewerkers uit Utrecht komen. ‘Eerst kwamen ze 

allemaal met hun eigen auto. We gaven aan dat we graag zouden 

zien dat ze zouden carpoolen’, vertelt sales manager Han Pieters. ‘Nu 

staan er vaak nog maar vijf auto’s in plaats van vijftien.’ Bovendien 

biedt Auto Boll klanten behalve een leenauto ook de mogelijkheid 

om een gratis leenfiets mee te nemen zolang hun auto in reparatie 

is. ‘Dit is met name voor mensen die in de buurt wonen heel handig. 

Het is mooi om te zien dat er al best veel gebruik van wordt ge-

maakt. In het begin was het lastig om medewerkers mee te krijgen. 

Het was een soort automatisme om alles met de auto te doen. Nu 

merk ik dat steeds meer medewerkers met slim reizen bezig zijn.’

Han Pieters, sales manager, Auto Boll BV

bron: U15
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‘Als gemeente geven we graag het 
goede voorbeeld wat betreft duur-
zaamheid’, vertelt Nadia Seghier, 
HR-medewerker bij de gemeente Zeist. 

‘We zijn in 2013 verhuisd naar een nieuw 

pand. Dit was aanleiding om – letterlijk – de 

muren door te breken en nieuwe contacten 

Wat doet de gemeente aan slim reizen? 

Wat doet de gemeente om het werkgevers makkelijker  

te maken om slim te reizen? Mobiliteitsmedewerker 

Melvin ten Dolle-Boshuis vertelt:

Reizen de ambtenaren zelf ook slimmer?

Slim reizen makkelijker maken

te leggen. We werken nu in een grote open 

ruimte en zijn volledig gaan flexwerken. We 

stimuleren thuiswerken door medewerkers 

op drukke dagen alleen naar kantoor te 

laten komen als ze moeten vergaderen.’ 

Daarnaast stapte de gemeente af van de 

standaardwerktijden van half negen tot vijf. 

Door vroeger of later te beginnen kunnen 

medewerkers de files vermijden. Nadia: ‘Je 

kunt je werk nu slimmer organiseren. Met je 

manager maak je resultaatgerichte afspra-

ken, waarbij je ruimte en vertrouwen krijgt 

om je doelen op je eigen manier te beha-

len. Kortom: jij kiest zelf de juiste werkplek 

en werktijd.’ Ambities voor de toekomst 

liggen met name op het vlak van slim rei-

zen: ‘Zeker 40% van ons personeel woont 

binnen een straal van 10 kilometer en kan 

dus makkelijk met de fiets of de bus komen. 

Door bijvoorbeeld e-bikes te stimuleren 

proberen we het autogebruik verder in te 

perken.’  (Bron: U15)

Een jaar later
Nadia’s collega, mobiliteitsmedewerker 

Melvin ten Dolle-Boshuis, vult haar verhaal 

aan: ‘Een jaar later zien we dat medewerkers 

toch nog vaak in de spits blijven reizen. Dit 

moet groeien. Mensen moeten de voordelen 

ervaren, het vraagt aanpassing en planning. 

Positief is dat toch ook veel mensen een dag 

per week thuis werken. Helaas is de QB-pas 

per 1 januari gestopt en is het enige gebo-

den alternatief een veel duurder OV-abonne-

ment. Doordat het openbaar vervoer nu dus 

duurder is en toch vaak langere reistijden 

met zich meebrengt, kiezen veel collega’s 

toch weer eerder voor de auto of de fiets.’

Deelauto’s en elektrisch rijden
‘Zeist staat op de twintigste plaats 

in de lijst van gemeentes waar de 

meeste deelauto’s beschikbaar zijn. De 

markt regelt zich grotendeels zelf, als 

wij verzoeken krijgen voor deelauto-

parkeerplaatsen, verlenen wij hieraan 

zoveel mogelijk medewerking. Verder 

stimuleren we elektrisch rijden volop 

door het plaatsen van extra laadpalen. 

In de loop van 2015/2016 moeten er 25 

laadpalen bij komen met een dubbele 

aansluiting, verspreid over de gemeente. 

Er zijn al op diverse locaties laadplaatsen, 

zoals in de parkeergarage van het 

gemeentehuis, de parkeerterreinen bij 

winkelcentrum Vollenhove en Slot Zeist 

en op de Slotlaan ter hoogte van de ING. 

Diverse grote bedrijven hebben ook al 

een laadpaal op hun eigen terrein voor 

medewerkers en stimuleren hiermee ook 

elektrisch rijden.

We geven ruim baan aan fietsers
‘We proberen fietsen te stimuleren door 

fietsen in en om Zeist zo leuk, veilig en snel 

mogelijk te maken. Zo plaatsen we extra 

fietsklemmen bij bushaltes en winkelcentra 

waaraan je je fiets veilig kunt vastzetten. 

We verbeteren samen met de provincie de 

verkeersveiligheid door fietsroutes sneller 

en veiliger te maken, bijvoorbeeld door 

een fietstunnel aan te leggen bij de voor 

fietsers gevaarlijke kruising Universiteits-

weg-Utrechtseweg. Deze is eind dit jaar 

klaar. Ook verbreden we fietspaden waar-

door je in twee richtingen mag rijden en je 

dus minder hoeft over te steken. De nieuwe 

OV-fietscarrousel bij het busstation in Zeist 

maakt de overstap van bus naar fiets een 

stuk gemakkelijker. Daarmee verbetert de 

bereikbaarheid van onder meer het zieken-

huis. En er wordt overwogen om een snel-

fietsroute aan te leggen tussen Den Dolder 

en Amersfoort. 

Rij2op5 laat je nadenken
We besteden veel aandacht aan de vitaliteit 

van onze medewerkers, fietsen is daar een 

logisch onderdeel van. Daarom deden we 

zelf ook mee aan rij2op5, waardoor een 

aantal collega’s een elektrische fiets kocht. 

De subsidie maakte de stap om er één te 

kopen voor hen veel minder groot. Er is 

een grote groep die met de fiets komt, de 

fietsenstalling staat geregeld vol. We heb-

ben een aantal dienstfietsen staan en we 

overwegen om ook een paar elektrische 

dienstfietsen aan te schaffen, mogelijk ter 

vervanging van een  dienstauto. Het leuke 

van rij2op5 is dat het je laat nadenken over 

de manier waarop je je verplaatst. Rij2op5 

loopt erg goed en wordt goed ontvangen 

bij bedrijven.’

We plaatsen extra fietsklemmen  
bij bushaltes zoals hier bij de halte  
Jordanlaan-Kroostweg.

▲
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 ■ De Boom en het Meer
E-bikes voor werkgevers

support@deboomenhetmeer.nl

www.deboomenhetmeer.nl

 ■ ElaadNL
Laadpalen plaatsen

info@elaad.nl

www.elaad.nl

 ■ Fietsen Scoort
Fietscampagne

info@fietsenscoort.nl

www.fietsenscoort.nl 

 ■ Fietsersbond
oa. Fietsrouteplanner

www.routeplanner.fietsersbond.nl

 ■ Greenwheels 
Zakelijk autodelen op locatie

mail via contactformulier site

www.greenwheels.nl

 ■ Nationale Fiets Projecten
Begeleiding fietsplannen

info@nfp.nl

www.nationalefietsprojecten.nl

Handige sites
p  www.anwb.nl/auto/themas/elektrisch-rijden: kennis en 

informatie op het gebied van elektrisch rijden verzameld op  

1 plek.

p  www.duurzaamdoen.nl/reizen: site van het ministerie ism 

Milieu Centraal met veel informatie over duurzaam doen, wat  

je als werkgever kunt doen en wat de overheid zelf al doet. 

p  www.fietsennaarhetwerk.nl: alle fietsinformatie bij elkaar 

zoals veel praktijkvoorbeelden van andere werkgevers, feiten  

en cijfers en de fietscalculator waarmee je snel berekent  

hoeveel je jaarlijks kunt besparen door fietsen te stimuleren.

p  www.filewissel.nl: vergelijk je actuele reistijd van deur tot  

deur met auto of OV. 

p  www.groengasgeven.nl: site van de provincie Utrecht met 

veel informatie over duurzaam rijden.

p  www.hetnieuwerijden.nl: programma dat automobilisten 

stimuleert zuiniger te rijden. 

p  www.ikbenhopper.nl: wil je je medewerkers slimmer en  

flexibeler laten reizen? Deze site geeft in één oogopslag alle 

reisopties in hun omgeving weer, van trein en bus tot deelauto, 

P+R en OV-fiets.

p  www.klimaatplein.com: als werkgever energie besparen? 

Kijk op het Klimaatplein voor quick wins, een stappenplan en 

handige rekentools zoals een CO2-calculator.

p  www.oplaadpalen.nl: actueel overzicht van alle laadpalen in 

Zeist en de rest van Nederland. 

p  www.reiskostenblog.nl: informatie, nieuws en opinie voor 

werkgevers over reiskosten.

p  www.ritjeweg.nl: in één keer een overzicht van alle grote 

aanbieders van deelauto’s in jouw buurt.

p  www.samenrijden.nl: op Samenrijden.nl van de ANWB komen 

vraag en aanbod van ritten samen en maken je medewerkers 

snel een carpoolafspraak. 

p  www.slimmeropweg.nl: in deze landelijke kennisbank vind je 

als werkgever informatie over wat je kunt doen om slimmer te 

werken en te reizen. Doe inspiratie op bij andere werkgevers en 

kijk wat er gebeurt in de regio.

p  socialcompare.com/en/comparison/vergelijking- 

mobiliteitskaarten: een vergelijking van de mogelijkheden, 

kosten, voordelen en een expert-oordeel van alle bekende 

mobiliteitskaarten vind je in dit handige schema.

p  www.zeistenergiek.nl: site van de gemeente Zeist met  

informatie en inspiratie om samen Zeist nog duurzamer te  

maken. Met name de informatie over groen rijden is voor  

werkgevers interessant.

 ■ OV-fiets
Fietsenstalling Driebergen-Zeist/ 

Stationsweg 6

OV- fietscarrousel/ Bethanieplein

www.ov-fiets.nl

 ■ Rij2op5
Fietsstimulering

info@rij2op5.nl

www.rij2op5.nl

 ■ Syndesmo
Adviesbureau, helpt werkgevers  

met slim reizen 

mail@syndesmo.nl

www.syndesmo.nl

 ■ Toogethr
Carpool app

support@toogethr.com

www.toogether.nl

 ■ Trappers
Fietscampagne

info@trappers.net

www.trappers.net

 ■ Verkeersmeldpunt Zeist
Melden welke verkeerssituaties  

beter kunnen

seyst.nu2013@live.nl

www.verkeersmeldpuntzeist.nl

 ■ Workaway
Oa mobiliteitsbudget, mobiliteitskaart

info@workaway.nl

www.workaway.nl/ www.reisbalans.nl

Uitgave: juni 2015 

In opdracht van: gemeente Zeist 

(www.zeist.nl)

Tekst: &Morgen (www.enmorgen.nl)

Ontwerp: Suggestie & illusie 

(www.illusie.nl)

Druk: Libertas Utrecht

(www.libertas.nl)

Aanbieders slim reizen
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