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BETER BENUTTEN: RESULTATEN VAN DE ROTTERDAMSE AANPAK

Werkgevers 
nemen  

maatregelen
  

Vaker op 
de fiets naar 

het werk
MARKTPLAATS 

VOOR MOBILITEIT
Ruim 30 alternatieven  
voor de auto in de spits

8 INTERESSANTE 
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In deze uitgave:

‘MET LAST MILE TRUCKING VERMIJDEN 
WIJ DE FILES. BOVENDIEN GAAT DE 

AFHANDELING BIJ DE TERMINAL ‘S NACHTS 
SNELLER EN KUN JE JOUW VRACHTAUTO’S 

OOK OVERDAG INZETTEN. DAARDOOR 
BENUT JE HET WAGENPARK NOG 

INTENSIEVER.’
Lees alles over Truckspotten, 

Truckparkings, last mile trucking 
én Marktplaats voor Logistiek. 

R Check pagina  10, 11 & 33
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‘NIEUWE 
MEDEWERKERS IN 
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Erasmus MC: 
‘Enorme 
toename 
fietsgebruik’

Times Upp: ‘Je 
moet nú vertrekken’ 

Royal IHC: ‘Met de 
Watertaxi naar de werf’ 

6 miljoen 
minder 
autokilometers
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‘ZULLEN WE 
NOG EVEN 

EEN BAKKIE 
DOEN?’
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De auto is ook maar een ding; 
soms handig, ook duur, terwijl 
andere vormen van vervoer 
uitstekende alternatieven 
zijn. Deelnemers aan de pilot 
om anders om te gaan met de 
leaseauto vallen voor financiële 
prikkels, maar vinden duurzame 
mobiliteit ook belangrijk.

Mensen denken duurzamer en 
reizen groener. Enerzijds omdat 
het verkeer steeds drukker 

wordt, en het parkeren lastiger en 
kostbaarder wordt. Anderzijds omdat 
er steeds nieuwe vormen van mobiliteit 
beschikbaar komen. Voor Rabobank 
Rotterdam reden om het leasebeleid 
tegen het licht te houden. “We willen 
de verstokte leaserijder bewust maken 
dat je anders kunt omgaan met de 
leaseauto”, zegt Arjen van Klink, senior 
Adviseur Strategie & Innovatie. 

Prikkels inbrengen
De bank heeft zo’n zeshonderd 
medewerkers in dienst van wie er circa 
honderd leaserijder zijn. Begin 2013 
startte de bank een pilot als onderdeel 
van het programma Beter Benutten 
van De Verkeersonderneming. “Bijna 
zeventig leaserijders namen vrijwillig 
deel”, zegt Van Klink. “Mensen laten 
zich makkelijker beïnvloeden als 
ze wat kunnen verdienen. Daarom 
brachten we bij de pilot zeven 

‘prikkels’ in. Met (1) brandstofkosten 
en (2) brandstofverbruik haal je direct 
voordeel. Bij het eerste door goedkoper 
te tanken, dus niet langs de snelweg, 
maar bij het onbemande tankstation 
in de wijk. Met zuiniger rijden bespaar 
je ook. Je hoeft bovendien niet altijd als 
eerste weg te zijn bij het stoplicht.” 

Auto’s delen
“Ook (3) het delen van de leaseauto 
leverde voordeel op. In 2013 bleek 
dat medewerkers zeventig keer een 
leaseauto van hun collega leenden. 
Daardoor konden we de twee 
beschikbare poolauto’s de deur uit 
doen.” Uiteraard bevatte de pilot ook 
een prikkel voor (4) het gebruik van 
alternatief vervoer. Van Klink: “We 
namen sommige medewerkers bijna 
letterlijk mee naar het dichtstbijzijnde 
metrostation. Die hadden al in geen 
jaren een trein of metro van binnen 
gezien. We vinden het belangrijk dat 
mensen bewust worden van hun 
autogebruik. Het hoofdkantoor van 
Rabobank Nederland in Utrecht staat 
pal naast het Centraal Station. Moet 
je daar zakelijk zijn, dan kan dat prima 
met de trein.”

Spits mijden
Verder werd (5) het spitsrijden 
ontmoedigd en stimuleerde de bank 
medewerkers om bijvoorbeeld eerst 
naar een klant te gaan of het eerste 

uur thuis te werken. “Tot slot keken we 
naar (6) het aantal te rijden zakelijke en 
(7) het aantal te rijden privékilometers. 
“Na een jaar pilot draaien, bleek dat 
er zeven procent minder zakelijke 
kilometers waren gereden dan de jaren 
daarvoor. Dat komt overeen met zeven 
auto’s op ons totale leaseautopark. 
Ook kregen we inzicht in het aantal 
verreden privékilometers. Sommige 
collega’s rijden per jaar zeer veel privé, 
vergelijkbaar met drie keer heen en 
terug naar Zuid-Frankrijk. Volgens 
het bestaande contract zijn dit soort 
kilometers niet gelimiteerd. Maar is 
dat ooit zo bedoeld? In de pilot kregen 
deelnemers die minder dan 10 duizend 
privékilometers reden een bonus. Zij 
die meer kregen ontvingen een malus.” 

Taaie kost
“Het onderwerp leaserijden is taaie 
kost: gedragsverandering kost tijd. 
Daarom besloten we de pilot nog tot 
eind 2015 door te trekken. Desondanks 
zien we al dat medewerkers slimmer 
omgaan met de leaseauto. De 
poolauto’s zijn de deur uit, het 
treingebruik is toegenomen en ook 
de bewustwording bij de leaserijder. 
Nieuwe medewerkers in bepaalde 
functies krijgen geen leaseauto meer. 
Wie daar wel recht op heeft, moet 
kiezen uit de pool van stilstaande 
leaseauto’s bij de diverse onderdelen 
van de Rabobank Groep.” !

‘ Het kan:  
slimmer  
omgaan met  
de leaseauto!’

Arjen van Klink: 
“We hebben 
nu al besloten 
om nieuwe 
medewerkers in 
bepaalde functies 
geen leaseauto 
meer te geven.”

WERKGEVERS: AANPAK & RESULTS

Rabobank Rotterdam:

RESULTS KORT
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Als de stad wat langer openblijft, 
spreek je daar af met relaties 
of collega’s en ga je wat later 
naar huis. Dat is het idee achter 
de pilot ‘Ontdek Rotterdam 
na werktijd’, een initiatief van 
De Verkeersonderneming, 
Rotterdam Partners en 
de Ondernemersfederatie 
Rotterdam City.

In het Rotterdamse centrum werken 
duizenden mensen. De meesten 
stappen aan het einde van de 
werkdag direct in de auto of de trein. 
Houd je ze langer in het centrum 
vast, dan ontlast je daarmee de spits. 
En je bevordert tevens een levendige 
binnenstad. Even na het werk met 
collega’s een bakkie doen? Waarom 
niet? Of je gaat relaxt shoppen, naar 
de bios of uit eten met een relatie. 

Werknemers verleiden nog  
even te blijven
Aan de pilot nemen negen bedrijven 
deel. Werknemers van onder meer 
Robeco, Rabobank Rotterdam, 
Shell, Loyens & Loe!, Ernst & Young, 
Persgroep Nederland en Nationale 
Nederlanden worden ruim drie 
maanden lang actief geïnformeerd 
over het actuele aanbod in de stad 
na werktijd. De speciale webpagina 
rotterdam.info/nawerktijd toont 
hen wat ze zoal kunnen doen. 
Ook ontvangen ze tweewekelijks 
een nieuwsbrief met win- & 
kortingsacties voor evenementen, 
voorstellingen en horeca.

R Check rotterdam.info/nawerktijd

‘ZULLEN 
WE NOG 

EEN BAKKIE 
DOEN?’

FILEDIER

Op de vrijdagochtend rijden er net zo veel auto’s over de 
A20 als op andere werkdagen. Desondanks ontstaat er 
geen file. Hoe kan dat? Een pasklaar antwoord was er 
in het voorjaar 2014 nog niet. De data-analisten van De 
Verkeersonderneming ontwarden het raadsel: op vrijdag is 
er niet één piek in de ochtendspits, maar zijn er twee. 

Op maandag tot en met donderdag worden, op de A20 ter hoogte 
van het Schieplein, tussen 6.15 en 6.30 uur de meeste voertuigen 
geteld”, zegt Robert de Munter van De Verkeersonderneming. 

“Kentekenonderzoek wijst uit dat 33 procent van de getelde 
voertuigen bestelbusjes zijn. Dat leidt tot een bestelbusjespiek en een 
personenautopiek. Het gevolg: er ontstaat file. Op de vrijdag zien we 
tussen die tijden nog steeds de piek van bestelbusjes ontstaan. Maar op 
dat moment passeren er zevenhonderd minder andere voertuigen. De 
personenautopiek ontstaat wel, maar ongeveer een uur later. Het totaal 
aantal voertuigen in de vrijdagochtendspits is net zo hoog als anders, maar 
gespreid over twee kleinere pieken. Die zorgen ervoor dat het verkeer tijdens 
de hele ochtendspits gestaag doorstroomt”, aldus Robert. 

Pieken spreiden
Een fileloze vrijdag dus. Hoe regel je dan dat ook op maandag tot en met 
donderdag het verkeer in kleinere pieken het Schieplein passeert? Spreiden 
van pieken lijkt immers de truc. En hoe krijg je dat voor elkaar? Dankzij 
de data-analisten krijgen we steeds meer inzicht in hoe, wanneer en 
waar precies files ontstaan. En dat is weer waardevol voor het vinden van 
oplossingen die écht werken. 

R Meer over Filedier op pagina 34 & 35.

Dankzij analyses van 
verkeersstromen weten de  
data-analisten het volgende: 

•  in de ochtend- en avondspits tellen 
we dagelijks 350.000 voertuigen;

•  daarvan zijn 260.000 
personenauto’s met een 
Nederlands kenteken (geen 
bestelbusjes of vrachtauto);

•  90.000 personenauto’s staan  
in de file;

•  30.000 personenauto’s tre!en  
we vier of vijf dagen aan in de file.  
Dat zijn dus de echte filedieren!  
(8 procent van 350.000).

Hoeveel 
filedieren zijn 
er eigenlijk? 

Fileloze vrijdag: 
met twee pieken 

minder file 
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Wie aan schepen bouwt, moet iets met 
water hebben. Wellicht daarom dat veel 
medewerkers van Koninklijke IHC het tochtje 
met de Watertaxi zo leuk vinden, ook al duurt 

de trip slechts twee minuten. Elke ochtend varen drie 
Watertaxi’s af en aan om vooral productiemedewerkers 
over de Nieuwe Maas te zetten. In de ochtend naar de 
werf in Krimpen aan den IJssel en ’s middags weer terug 
naar de parkeerplek aan de overkant. Ook de enorme 
tijdwinst (ruim drie kwartier) draagt uiteraard bij aan het 
succes. Met de waterverbinding hoeven de medewerkers 
in de middag niet meer aan te sluiten in de file op het 
bedrijventerrein Stormpolder, en om dat vervolgens nog 
eens te doen bij de Algerabrug en de Van Brienenoordbrug. 
In de ochtend natuurlijk andersom. 

Maritieme dienstverlener
De Watertaxi is slechts een van de initiatieven waarmee 
IHC bijdraagt aan een verminderd spitsverkeer, meer 
spreiding van reizigers en een betere bereikbaarheid. 
Volgens HR-managers Frans van der Wer! en Timo 
Bindels heeft scheepsbouwconcern IHC wereldwijd meer 
dan drieduizend werknemers. “Hier in Krimpen aan den 
IJssel staat de grootste overdekte scheepswerf van Europa. 
Er werken vierhonderd eigen medewerkers en gemiddeld 
zevenhonderd ingehuurde mensen. Daarnaast komen 
er veel toeleveranciers en onderaannemers; mensen die 
met vrachtwagens en busjes naar en van de scheepswerf 
rijden. Ook voor het transport van materialen is goede 
bereikbaarheid dus van cruciaal belang.” 

WERKGEVERS: AANPAK & RESULTS

Timo Bindels (links) en 
Frank van der Wer!: 
‘De Verkeersonderneming 
houdt voortdurend in de 
gaten welke alternatieven 
er zijn en wijst ons daar 
ook steeds op’

IHC in Krimpen aan den IJssel voerde vier 
maatregelen door om de drukte in de Stormpolder, 

de Algerabrug en de Van Brienenoordbrug te mijden. 
Watertaxi, georganiseerd vervoer, flexibel werken 
en aangepaste werktijden leverden een verbeterde 

bereikbaarheid op en medewerkers die minder lang, 
of zelfs helemaal niet, in de auto zitten. 

   KONINKLIJKE IHC:    

‘Een ritje met 
de Watertaxi 

is een leuk 
begin van de 

werkdag’

Werktijden aangepast
Voor de medewerkers op kantoor voerde IHC flexibele 
werktijden in. Zij die dat willen kunnen de spits - en daarmee 
de tijd en de ergernis - mijden. Voor de productiemedewerkers 
is zo’n regeling geen optie. “We werken in twee ploegen”, licht 
Bindels toe. “Bouwen van schepen en equipment is teamsport. 
Stel, je wilt een sectie in de scheephal verplaatsen, maar dan 
blijkt dat de bestuurder van de kraan die dag wil uitslapen en 
nog niet is begonnen. Dat werkt dus niet. Bovendien neemt 
de tweede ploeg de werkplek in van de eerste ploeg die in de 
middag naar huis gaat. Voor deze mensen zijn de werktijden 
aangepast. Zij beginnen nu om 6.45 uur in plaats van 7.15 uur. 
Om 15.30 uur gaan ze weer naar huis. Al met al scheelt ze dat 45 
minuten aan reistijd per dag.”

Georganiseerd vervoer
Volgens Bindels werden de werktijden op initiatief 
van de medewerkers zelf aangepast. “In overleg met 
de Ondernemingsraad stelde IHC een heel scala aan 
mogelijkheden voor. Zelfs het op vrijdagmiddag veel 
eerder stoppen met het werk. Democratisch besloten de 
medewerkers voor de huidige aanpassing van de werktijden. 
En nog steeds naar volle tevredenheid.” Ook organiseerde  
de werf voor diverse mensen vervoer. “We hebben zo’n vijftien 
minibusjes waarmee we gemiddeld vijf á zes medewerkers 
vervoeren. Ook de chau!eurs zijn IHC-medewerkers. In de 
ochtend halen ze onderweg diverse collega’s op en ‘s middags
brengen ze hen weer thuis. Bij elkaar scheelt dat veel 
vervoersbewegingen”, zegt Bindels. Het merendeel van de 
chau!eurs komt vanaf het zuiden en parkeert ‘hun’ minibus 
aan de andere kant van de Nieuwe Maas. Bij een haventje van 
Rijkwaterstaat zijn daarvoor zo’n veertig extra parkeerplekken 
gerealiseerd. Vervolgens zet de Watertaxi de circa tachtig 
medewerkers in twee minuten vaartijd over. 

Kijken naar wat werkt
De drie Watertaxi’s varen een uur lang heen en weer. In de 
ochtend tot 7.00 uur. Daarna verplaatsen de bootjes zich 
naar de andere kant van de Van Brienenoordbrug waar ze 
vervolgens de medewerkers van onder meer Alphatron en 
Van Oord overzetten. In de middag varen de Watertaxi’s van 
15.30 uur tot 16.30 uur bij IHC. “De Verkeersonderneming wijst 
ons voortdurend op nieuwe alternatieven, maar voorlopig 
zijn de genomen maatregelen voldoende”, zeggen Bindels en 
Van de Wer!. Zij zien De Verkeersonderneming vooral als een 
waardevolle consultant. “De organisatie signaleert trends, 
brengt ondernemingen bij elkaar, stimuleert het delen van 
ideeën en initiatieven, en houdt ons continu op de hoogte van 
aantrekkelijke subsidies. Hadden wij geen geld gekregen om 
de Watertaxi een half jaar als pilot te testen, dan was die vorm 
van vervoer er waarschijnlijk nooit gekomen.” !

‘NU DE PRODUCTIEMEDEWERKERS 
IETS EERDER BEGINNEN, ONTLASTEN 

WE DE SPITS EN LEVERT HET HEN 
VEEL TIJDWINST OP’


