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6 MILJOEN MINDER 
AUTOKILOMETERS X

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 
CASES

 

   ALLES IN DE 
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Van Filedier tot 
Wild! van de spits 
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Uitdagingen 
en resultaten
Op de cover van dit magazine staat prominent het getal 14.167. 

Niet zomaar. In de regio Rotterdam leverde het programma Beter 
Benutten zoveel dagelijkse spitsmijdingen op. Een resultaat waar  
we met elkaar trots op zijn. Results! Met elkaar, want mobiliteit  

is niet alleen een zaak van de overheden: het is een publiek-private 
samenwerking. Juist in de regio Rotterdam met zijn wereldhaven is 
bereikbaarheid een van de motoren om de economie draaiende te 
houden. Vertragingen in de spitsen zijn hier dus niet alleen een ergernis 
voor de automobilist, het heeft ook verregaande consequenties voor het 
Rotterdamse en het Nederlandse bedrijfsleven. De Rotterdamse regio doet  
er dan ook alles aan om de files aan te pakken. 

Onze aanpak kenmerkt zich door de reiziger centraal te 
stellen. De reiziger die vaak werknemer is, de reiziger 
die soms werkgever is, de reiziger die altijd ergens 
woont, de reiziger die soms nog studeert, de reiziger die 
betaalt voor zijn mobiliteit. Die reiziger heeft niets aan 
standaardoplossingen. Daarom hebben we in Rotterdam 
ruim dertig aanbieders van mobiliteitsalternatieven. Private 
ondernemingen die slimme vervoersalternatieven op de 
markt zetten waar reizigers graag gebruik van maken. Het 
gaat om maatwerk en om echte keuzes. Duurzame keuzes, 

want de business case is binnen drie jaar sluitend. Dankzij de diensten op de 
Marktplaats voor Mobiliteit zijn ruim tweeduizend reizigers in de spits anders 
gaan reizen en dit aantal is groeiende. Ook zijn er veel automobilisten die met 
korting een (elektrische) fiets of scooter aanschaffen. Nu zij niet meer altijd 
met de auto naar hun werk rijden, levert dat in onze regio een besparing op 
van 6 miljoen autokilometers.

Ook werkgevers namen en nemen maatregelen om het woon-werkverkeer 
met de auto te verminderen. Een voorbeeld. De Alphaliner, de watertaxidienst 
voor medewerkers van Alphatron, zorgt ervoor dat medewerkers niet 
meer over de drukke Van Brienenoordbrug hoeven. In deze Results! acht 
voorbeelden van werkgevers die met hun creatieve aanpak prachtige 
resultaten opleverden.

De Rotterdamse aanpak laat zien dat mobiliteit en bereikbaarheid de 
verantwoordelijkheid van alle partijen is. Het is een van onze uitdagingen om 
die mindshift te bereiken. Daarbij willen wij niet de organisatie zijn die vertelt 
wat het probleem is en welke oplossingen daarvoor zijn. We faciliteren vooral. 
Alles om de wisselwerking tot stand te brengen tussen wegbeheerders, 
overheden, stakeholders, bedrijven, burgers, platforms, (auto)mobilisten en 
aanbieders van mobiliteitsdiensten. Om tot Results! te komen waar we ook 
straks weer trots op kunnen zijn. 

Aernout van der Bend, 
directeur De Verkeersonderneming

WOORD VOORAF
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‘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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WERKGEVERS: AANPAK & RESULTS

Bij het Erasmus MC werken 
dertienduizend medewerkers en een 
zeer groot aantal medisch specialisten. 

Met een breed aanbod aan zorg en alle 
denkbare specialismen ontvangt de 
zorginstelling jaarlijks enorm veel bezoekers 
en patiënten. Maar die stonden tot voor 
enkele jaren geleden in de file voor de 
deur. De opstoppingen begonnen al in 
de Maastunnel of op de Erasmusbrug. 
“Het serieuze fileprobleem ontstond 
door een tekort aan parkeerplekken in 
onze parkeergarage. Plekken die eerder 
op de dag door de eigen medewerkers 
waren ingenomen”, zegt directeur 
Serviceorganisatie Petra de Jongh.

Pieken aanpakken
“Bij het oplossen van dit knelpunt legden we 
de discussie breed in het ziekenhuis voor. 
We wilden de patiënt prominent zetten, 
maar streefden naar een mobiliteitsbeleid 
dat ook recht doet aan de medewerkers.” 
Om inzichtelijk te krijgen waar die 
medewerkers vandaan komen en of er 
alternatieve vormen van vervoer zijn, voerde 
De Verkeersonderneming een uitgebreide 
vervoersscan uit. Wat bleek? De meeste 
medewerkers kunnen uitstekend per fiets 

of openbaar vervoer komen. “De drukte 
ontstond vooral op de piektijden, tussen 
09.00 en 16.00 uur, en op piekdagen: 
maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag 
en in de avond speelde het probleem niet 
en was de parkeergarage relatief leeg”, 
vult sector manager Serviceorganisatie 
Louis Kooyman aan. “We besloten de 
parkeergarage onder het ziekenhuis 
overdag alleen voor bezoekers en patiënten 
toegankelijk te maken. In de avonduren 
kunnen medewerkers er ook - gratis 
- parkeren. Dat bevordert meteen de 
veiligheid voor mensen in de avond- en 
nachtdienst.” 

Alternatieven aandragen
De stevige maatregelen leverden 
aanvankelijk veel reacties op. De Jongh: 
“Het was absoluut niet onze bedoeling 
medewerkers uit de auto te krijgen. Die 
beslissing moeten zij zelf nemen. Daarom 
boden we goede alternatieven aan. Ten 
eerste krijgt iedereen die niet met de auto 
komt en hier parkeert een individueel 
reisbudget (IBR): 15 cent per kilometer 
- dat was eerst 10 cent per km - voor de 
afstand tussen woning en werk. Pakt 
de medewerker de fiets, dan krijgt hij of 

De doelstelling van 
het aangepaste 
vervoersbeleid is 
bereikt. Slechts 1.200 
medewerkers pakken 
nu nog de auto naar 
het werk, terwijl 
4.200 collega’s alleen 
de fiets gebruiken. En 
het parkeerprobleem 
voor patiënten en 
bezoekers is opgelost. 

‘VAN DE 
13 DUIZEND 

MEDEWERKERS 
GEBRUIKEN 

ER NU 4.200 
ALLEEN DE 

FIETS’

Erasmus MC 
koploper bij 
stimulering 
fietsgebruik

R  PARKEERPROBLEEM OPGELOST MET NIEUW VERVOERSBELEID
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‘NA DE GEHELE 
‘OPERATIE’ 
DAALDE HET 
AUTOGEBRUIK 
ONDER 
MEDEWERKERS 
NAAR 12,5 
PROCENT. 
EERDER WAS 
DAT NOG 45 
PROCENT’

zij toch die vergoeding. Voor wie steeds 
met de auto wilde komen, huurden we 
een groot aantal plekken in de toen net 
nieuwe Museumparkgarage, destijds tien 
minuten lopen naar ons ziekenhuis. Nu 
de nieuwbouw deels gereed is, is de route 
korter geworden. De automobilist betaalt 
een gereduceerd dagtarief: € 3,00. Mensen 
die OV of fiets gebruiken, mogen voor 
die prijs zes keer per jaar in deze garage 
parkeren. Hun toegangspas registreert het 
aantal bezoeken. Bij zeven keer of meer 
betalen ze € 25,00. Dat bedrag halen we dan 
van het salaris af.” 

Massaal op de fiets
Al met al werd het stimuleringsprogramma 
positief ervaren. De stroom reacties 
nam daarom snel af. Van de 13 duizend 
medewerkers kozen er 9.200 voor het 
individueel reisbudget (IRB) van wie er 
4.200 alleen de fiets gebruiken. “Een enorm 
succes”, zegt Kooyman. “Met de maatregel 
laten we medewerkers niet alleen groener 
reizen, maar realiseren wij ook meer vitaliteit 
bij hen. Dat er zoveel mensen voor kozen, 
hadden we vooraf niet verwacht. Het aantal 
vrijgekomen parkeerplekken konden we 
gebruiken voor stalling van fietsen, maar 

met 4.200 fietsplekken lopen we alweer 
tegen onze grenzen aan. Onze capaciteit 
binnen de ziekenhuismuren is vol. Reden om 
met de gemeente Rotterdam te gaan praten 
over verdere mogelijkheden.”

Beleid verder aanscherpen
Al met al kijkt het tweetal met voldoening 
terug op het behaalde resultaat. Jaren 
geleden was het autogebruik onder 
medewerkers nog 45 procent, nu 
is dat 12,5 procent. Samen met De 
Verkeersonderneming evalueert Erasmus 
MC het mobiliteitsbeleid. Hoe gaat het nu? 
Hoe kan het beter? “Het is een voortdurend 
proces, een levend vervoersbeleid”, zegt 
Kooyman. “Over enkele jaren trekt de Daniel 
de Hoed Kliniek, nu nog in Rotterdam-Zuid, 
bij ons in. De vijfhonderd medewerkers 
parkeren er nu gratis in de wijk. Die extra 
auto’s kunnen wij hier straks niet opvangen. 
Daar moeten we dus alternatieven voor 
bedenken. Daarnaast zijn er medewerkers 
die echt heel dichtbij wonen en toch met de 
auto blijven komen. Dat is hun recht, maar 
moeten wij hen dan blijven faciliteren? We 
gaan het beleid dus aanscherpen en onze 
successen verder uitbuiten.” !

Petra de Jongh en Louis 
Kooyman: “Een lift in 
de nieuwbouw brengt 
patiënten en bezoekers, 
en ‘s avonds ook 
medewerkers, direct naar 
de parkeergarage.” 
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De Marktplaats 
voor Mobiliteit werd 
genomineerd voor de 
Eurocities Award. De 
gemeente Rotterdam 
is lid van het Europese 
stedennetwerk 
Eurocities en nam het 
initiatief om dit project 
in te sturen voor de 
jaarlijkse prijs. Eind 2014 
kwamen Eurocities-
leden in München bijeen. 

“De nominatie bevestigt 
dat we echt iets bijzonders 
doen”, zegt Aernout van 
der Bend, directeur De 
Verkeersonderneming, 

trots. “De inzending zie 
ik als waardering voor 
en vertrouwen in de 
manier waarop wij die rol 
oppakken. We brachten 
het tot de laatste drie in 
de categorie cooperation, 
echt geweldig.” Voor de 
gemeente Rotterdam is 
de samenwerking in De 
Verkeersonderneming en 
de ontwikkeling van de 
Marktplaats voor Mobiliteit 
een voorbeeld van hoe 
je door anders met de 
markt samen te werken 
een gevarieerd aanbod 
aan mobiliteitsdiensten 
ontwikkelt. 

Europese nominatie 
Marktplaats voor Mobiliteit

‘Maatwerk werkt’

RESULTS KORT

  DOEN ALS PIETJE BELL
 

Aanpakken via 
niet gebaande 
paden

‘‘Samenwerking is op een 
andere manier kijken 
naar vraagstukken en 

zaken anders regelen dan zoals 
we dat altijd doen.” Zo luidde 
een van de conclusies van de 
Stuurgroep Verkeersonderneming. 
De toegevoegde waarde in de 
samenwerking is dat overheid 
en bedrijfsleven gezamenlijk 
vraagstukken op het gebied 
van bereikbaarheid aanpakken. 
‘Experimenteerruimte’ en 
‘slagkracht’ zijn daarbij belangrijk. 
De ‘Pietje Bell-mentaliteit’ blijft 
een groot goed, in die zin dat De 
Verkeersonderneming kan kiezen 
voor een nieuwe aanpak via niet 
gebaande paden. Dan ontstaat er 
ruimte voor innovatie en mooie 
resultaten.

‘EEN NIEUWE 
AANPAK VIA NIET 
GEBAANDE PADEN 
GEEFT RUIMTE 
VOOR INNOVATIE EN 
MOOIE RESULTATEN’
 
Doorgaan tot 2020
Begin 2015 bekrachtigde de 
Stuurgroep de samenwerking. De 
nieuwe overeenkomst loopt tot 
2018 en de intentie is uitgesproken 
om door te gaan tot 2020. Het 
doel blijft om ook de komende 
jaren de bereikbaarheid van de 
regio Rotterdam te verbeteren. 
Enerzijds door het aanbod (dus 
de infrastructuur) samenhang 
te geven en anderzijds door de 
wegen in de spitsen, samen met 
werkgevers, werknemers en 
bewoners, beter te benutten. De 
Verkeersonderneming voert hiertoe 
het programmamanagement 
over het Rotterdamse regionale 
programma Beter Benutten.’

“Reizigers, maar ook 
werkgevers vinden 
mobiliteit geen sexy 
onderwerp om over na 
te denken. Maar met de 
Marktplaats voor Mobiliteit 
hebben ze nu wel weer 
meer te kiezen. Maatwerk 
werkt! En dat is niet alleen 
goed voor de bereikbaarheid 
van Rotterdam, maar 
ook voor een vitale 
toekomst. En dat is wel 
sexy!”, zegt Hans Stevens, 
programmamanager De 
Verkeersonderneming.
  
 

•   Gedragsverandering gaat 
in stappen.

•   Verspil geen tijd aan 
verstokte automobilisten.

•   Praat niet over, maar met 
de reiziger.

•   Sluit voor werkgevers aan 
bij andere veranderingen, 
zoals verhuizing.

DE GELEERDE LESSEN!
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BLOG

‘OP HET WERK 
HANGT MIJN 

FIETSKLEDING 
TUSSEN DE 
ORDNERS’

 DOUCHENOMADE
   Douchenomade Astrid Madsen  R Check meer blogs op pagina 26 & 27

‘Al jaren fiets ik naar het werk. Voor 
mijzelf en mijn omgeving de ideale 
manier van reizen. Het vergt wel 
enige mate van vasthoudendheid 

en flexibiliteit. Eenmaal aangekomen kan 
ik niet direct aan het werk. Ik moet eerst 
douchen! Maar een douche ontbreekt soms, 
ook waar ik nu werk. De oplossing? De buren! 
Na het douchen vertrek ik met mijn broek zeer 
oncharmant opgerold tot boven mijn knie. Een 
rok draag ik al jaren niet meer. Daarmee kom 
ik niet op mijn herenfiets zonder te worden 
opgepakt wegens onzedelijk gedrag. 

Achterop hangt een fietstas vol fietskleding 
die qua formaat doet vermoeden dat ik op 
fietsvakantie ga. Kom ik uiteindelijk echt op 
mijn werk, dan hang ik mijn fietskleding in het 
berghok tussen de ordners. Terug naar huis wil 
ik natuurlijk geen klamme (en soms ronduit 
natte) fietskleding aan. Gelukkig wordt dit, 
al dan niet met opgetrokken wenkbrauwen, 
gedoogd. 

Fietsen is dus meer dan je fiets pakken 
en rijden maar; het is een reizend bestaan 
van douche naar berghok en het vereist de 
flexibiliteit om je ergens in een toilet om te 
kleden. Is dat het waard? Ja, hoewel het fietsen 
vast meer glans krijgt met een douche op je 
eigen werkplek. Reikhalzend kijk ik daarom uit 
naar mijn nieuwe werkplek. Inclusief douche én 
plek voor mijn (natte) fietskleding.’ 
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Vraag en 
aanbod  
bij elkaar  
brengen
Nieuw: Marktplaats voor Logistiek

 
De files in ons land kosten de logistieke sector 
jaarlijks 800 miljoen euro! Dat kan en moet minder. 
Daarom daagt De Verkeersonderneming bedrijven in 
de logistiek uit om de uitdagingen op tafel te leggen. 
En marktpartijen vraagt zij om met oplossingen te 
komen. Vraag en aanbod bij elkaar brengen: dat is 
het doel van de Marktplaats voor Logistiek. 

Samen weet en kun je meer. Dat bleek al eerder bij de 
Marktplaats voor Mobiliteit. Marktpartijen die met 
slimme oplossingen komen om de mobiliteit in de 

Rotterdamse regio te verbeteren. Waarom niet op het 
gebied van Logistiek? Zo gedacht, zo gedaan. Met de  
nieuwe Marktplaats voor Logistiek brengt De Verkeers-
onderneming ketenpartijen met elkaar in contact. Van 
verladers tot vervoerders en ontvangers. 

LOGISTIEK

Het spotten van trucks in de spits en 
daarna de dialoog aangaan met het 
betreffende bedrijf blijkt succesvol. 
Het gesprek met de vervoerders geeft 
hen inzicht in de voordelen van meer 
vervoer buiten de spits. Daarnaast 
biedt het traject ondersteuning bij 
het wegnemen van belemmeringen 
en het implementeren van passende 
oplossingen. 

Truckspotten werd specifiek opgezet 
voor de A15. Venturn voerde de 
opdracht uit, onder hoede van De 

Verkeersonderneming. Medewerkers 
gingen letterlijk langs de weg staan om 
te turven welke vrachtwagens in de spits 
passeerden en hoe vaak. Vervolgens 
ging het adviesbureau met de logistieke 
dienstverlener in gesprek. De centrale vraag: 
hoe komt het dat de vrachtwagen in de 
spits onderweg is? Kun je dat als vervoerder 
met bijvoorbeeld een andere planning 
voorkomen? En wat levert je dat dan op? 

Truckspotten 
opent ogen  
van vervoerders

Vernieuwers gezocht
Vanaf september 2015 kunnen zij via dit nieuwe digitale 
platform logistieke vraagstukken onder de aandacht 
brengen. Dat ontsluit een zee aan kennis en mogelijkheden. 
Om op die manier tot slimme, efficiënte oplossingen te 
komen die niet alleen een spitsmijdend effect hebben, 
maar ook nog eens de kosten door al die files fors omlaag 
brengen. De Verkeersonderneming is daarom op zoek naar 
partijen die hun diensten binnen een jaar in praktijk kunnen 
brengen, en die binnen drie jaar breder toepasbaar zijn. 

Betere bereikbaarheid
Ook partijen zijn welkom, die zelf al eens een soortgelijk 
vraagstuk hebben opgelost. Uiteindelijk om tot oplossingen 
te komen die tot meer efficiency leiden en die tegelijk 
bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio. Ook 
op logistiek gebied wordt Rotterdam gezien als de proeftuin 
voor Nederland. Geen woorden, maar daden.  

BEDRIJFSLEVEN  
GRAAG HELPEN

“LOGISTIEK IS 
IN DE EERSTE 

PLAATS EEN 
ZAAK VAN HET 

BEDRIJFSLEVEN. ALS WE DAAR 
OOK DE BEREIKBAARHEID MEE 
KUNNEN VERBETEREN, HELPEN 
WE BEDRIJVEN GRAAG MET 
EEN EFFICIENCYSLAG.”

Gerard Eijkelenboom, 
programmamanager De Verkeersonderneming
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Wat doe je als chauffeur in de late avonduren als je 
geen goede overnachtingsplek hebt? Je zet je truck 
klakkeloos aan de kant, en maffen maar. Maar 

dat wildparkeren was volgens het Havenbedrijf Rotterdam 
niet de oplossing. Het realiseerde daarom Truckparkings 
met veilige en comfortabele overnachtingsplekken. Hé, 
kansen! De Verkeersonderneming zag in die parkeerterreinen 
mogelijkheden voor chauffeurs om de spits te ontlopen. Win 
win, want het zorgt voor minder vrachtauto’s in de file en 
een optimale rijtijd voor de chauffeur.

Geen last van de file
Zo zette De Verkeersonderneming, samen met het 
Havenbedrijf Rotterdam en beheerder PCH Parking & Facility 
Services in 2013 het project ‘Spitsmijden door Chauffeurs’ 
op. Maakten chauffeurs tijdens hun ritten een tussenstop 
bij een van de drie Truckparkings - om te rusten en pas na 
de spits verder te gaan - dan hadden ze geen last van de 
file. En ze werden ook nog eens beloond met handdoeken, 
een gratis menu of een kaart 
voor de truckwash. De chauffeur 
met de meeste spitsmijdingen 
kreeg na een half jaar zelfs een 
iPad, smartphone of draagbare 
dvd-speler. Hoewel de beloningen 
inmiddels zijn gestopt, blijven 
de chauffeurs de Truckparkings 
gebruiken. De voorzieningen zijn  
er immers goed, van koffie en  
thee tot douche en tv. 

Veilig en populair
Wie wil kan er 24/7 terecht. Overdag is parkeren gratis, 
vanaf 20.30 uur tot 06.00 uur kost het vijftig cent per half 
uur, met een maximum van € 10 per etmaal. Het duurde 
even voordat de chauffeurs om waren. Maar een bewaakte 
parkeerplek biedt immers ook veiligheid. Dat maakt de 
parking inmiddels zeer populair. De volgende dag vertrekken 
chauffeurs weer naar hun laadplek en rijden ze vervolgens 
naar het achterland. In 2017 opent de nieuwe, grootschalige 
Truckparking Maasvlakte Plaza. Die zal voor meer dan een 
verdubbeling van de totale capaciteit in de Rotterdamse 
haven zorgen.

Confronterend, maar effectief
De terugkoppeling naar de ondernemers 
was effectief. Confronterend, dat zeker, 
maar het opende wel de ogen van de diverse 
vervoerders. Het kan dus anders. En dat 
zette hen aan het denken. En doen! Niet 
alleen vanwege de subsidie van € 1.000
per structurele spitsmijding. Dat was 
leuk meegenomen. Vooral vanwege de 
efficiëntere logistiek die de vervoerders  
echt meer oplevert. 

422 spitsmijdingen
Venturn had 422 bedrijven benaderd. 
Daarvan nodigden 167 vervoerders de 
consultants uit voor een tweede (en derde) 
gesprek. Het project leverde uiteindelijk 
veertig goedgekeurde voorstellen op 
waarmee bedrijven werden geholpen om 
hun logistieke planning te veranderen en 
(meer) buiten de spitstijden te rijden. De 
concrete Results? Contracten voor 422 
dagelijkse spitsmijdingen op de A15. Al met 
al is Truckspotten zó’n succes dat nu ook 
andere regio’s dit initiatief gaan oppakken.

‘TRUCKSPOTTEN LEVERDE 
CONTRACTEN OP VOOR
422 DAGELIJKSE SPITS-
MIJDINGEN OP DE A15’

DIT ZIJN DE DRIE 
TRUCKPARKINGS
Waalhaven: 
114 parkeerplekken.
De Punt Botlek: 
74 parkeerplekken.
Distripark Botlek: 
88 parkeerplekken. 

                       Van wildparkeren naar Truckparkings 
 
 

Veilig parkeren  
met koffie, thee, 

douche en tv
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‘ 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:
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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.” !

RESULTS KORT
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Efficiëntere controle vrachtverkeer 
Eind april 2015 openden wethouder 
Pex Langenberg en COO Havenbedrijf 
Rotterdam Ronald Paul de centrale 
inspectielocatie aan de Tweedweg in 
de Botlek. Op de locatie vindt controle 
van vrachtauto’s plaats, ook wat 
laadgewicht betreft. Verder worden 
hier onder meer rij- en rusttijden van 

chauffeurs, exceptionele transporten 
en gevaarlijke stoffen geïnspecteerd. 

Betere doorstroming A15
“Bijna een vijfde van de vrachtwagens 
op de weg is overbelast. Dat leidt 
niet alleen tot meer slijtage van 
het wegdek, maar vergroot de kans 

tot ongevallen en pech. Nu we de 
controles bundelen, maken we een 
efficiëntieslag voor het vrachtverkeer, 
vermindert de slijtage aan de weg en 
pakken we tevens de incidenten met 
vrachtwagens aan. Ook weer belangrijk 
voor de doorstroming op de A15”, zegt 
Ronald Paul.

 
Hallo, even een berichtje om te laten weten dat ik nog steeds enorm blij 
ben met mijn elektrische fiets die ik uiteraard vaak gebruik. Alleen tijdens 
de gladheid in de winter bleef ‘ie binnen staan. Evides Waterbedrijf neemt 
deel aan de actie van De Verkeersonderneming. Ik werk er op de afdeling 
Personeel- en Salarisadministratie en wist het afgelopen jaar zeker drie 
collega’s binnen ons bedrijf enthousiast te maken om ook een elektrische 
fiets aan te schaffen. En uiteraard daarbij gebruik te maken van de mooie 
fietsregeling. Het leuke is dat al deze collega’s net zo enthousiast zijn als ik 
over het gebruik van de elektrische fiets voor het woon-werkverkeer.

Met vriendelijke fietsgroet,
Cockey van der Horst

R Meer over de fietsregeling: pagina 15

RESULTS KORT

Pex Langenberg, wethouder 
haven, duurzaamheid, 
mobiliteit en organisatie 
(rechts), feliciteert Ronald 
Paul, COO Havenbedrijf 
Rotterdam.
 

DEELNEMER FIETSREGELING SCHRIJFT
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Het is gezonder, het bespaart je 
kosten en het levert je vooral 
veel tijdwinst op. Met de fiets 
sta je immers niet meer in de 
file. En dus nemen steeds meer 
mensen in de Rotterdamse 
regio de fiets of de e-bike naar 
het werk. Gemiddeld fietsen ze 
daarvoor zo’n 15 kilometer. 

Al jaren geleden startte De 
Verkeersonderneming een 
aantrekkelijke regeling voor 
tweewielers. Mensen kregen 
maximaal € 550,- korting op een 
(elektrische) fiets of scooter. Ruim 
tweeduizend deelnemers lieten de 
auto vaker staan en reden met elkaar 
maar liefst 140 rondjes om de aarde. 
Dat leverde een besparing op van  
6 miljoen autokilometers. 

Fietsregeling zeer succesvol
Om nóg meer mensen uit de auto te 
krijgen, werd de regeling wat later 
versoepeld. Omdat fietsen goed is 
voor het milieu en de leefbaarheid 
besloot ook de Rotterdamse 
stadsregio twee jaar geleden mee 
te doen. Met groot succes, want 
daarmee werden nog eens 2,5 miljoen 
extra auto kilometers vermeden. 
En de gebruikers? Die zouden niet 
anders meer willen. 

R  Lees een reactie op de pagina 
hiernaast. 

MET DE FIETS 
SNELLER OP 
HET WERK
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Mondiale 
belangstelling 
voor Rotterdamse  
aanpak 

Verenigde Staten  
van Amerika 
Collega’s uit de Verenigde Staten 
kwamen via een van onze partners 
bij ons uit voor meer informatie over 
betaalde spitsmijdenprojecten.

Zweden
De Zweden willen meer 
weten over de publiek-
private samenwerking 
met het bedrijfsleven. 
Rijkswaterstaat liet De 
Verkeersonderneming 
vertellen over de ervaringen 
in Rotterdam. Daarnaast 
bereidt Gothenburg samen 
met Rotterdam, London en 
Lyon een call voor in Brussel 
onder de naam Optimus.

Mexico
Een hoge ministeriële 
delegatie uit Mexico kwam 
naar Rotterdam waarbij ook 
mobiliteit op de agenda stond. 
De gemeente Rotterdam 
bracht de samenwerking in 
De Verkeersonderneming als 
inspirerend voorbeeld.

Brazilië
Op verzoek van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) ontving 
De Verkeersonderneming een Braziliaanse 
delegatie. Zij waren in het bijzonder 
geïnteresseerd in de bereikbaarheid van de 
haven, het achterland en de modal shift. 
Uiteraard namen wij deze ontvangst samen 
met het Havenbedrijf voor onze rekening. 

België
Voor Vlaamse burgemeesters werd een 
inspiratiesessie georganiseerd. De regio 
Mechelen werkt aan de oprichting van een 
samenwerkingsorganisatie voor de bereikbaarheid 
en onderzoekt de kansen voor een Marktplaats 
voor Mobiliteit. Antwerpen riep onze kennis in 
voor de grote opgave waar zij de komende jaren 
voor staat: 18.000 auto’s uit de spits!

Finland
Op verzoek van Connekt ontvingen wij een Finse 
delegatie. Zelf kwamen we meer te weten over hun 
ontwikkeling naar een Mobiliteitskaart naar analogie van de 
telecommunicatieconcepten: 300 euro per maand voor OV, 
taxi, fiets etc. Het project van de Finse private sector heet 
toepasselijk: MAAS (Mobility As A Service). 
Ook nodigden de Finnen De Verkeersonderneming uit als key 
note speaker op hun jaarcongres. De Amerikaanse spreker 
van Intellectual Ventures sprak zijn bewondering uit voor het 
concept van de samenwerking van de vier wegbeheerders in 
onze regio.

Polen
Na het Eurocities Congres benaderde Warschau 
burgemeester Aboutaleb met de vraag om meer informatie 
te sturen over de Marktplaats voor Mobiliteit.

Groot-Brittannië
Het vakblad Eurocities Today 
schreef in mei 2015 een 
artikel over de innovatieve 
aanpak in steden: de 
Marktplaats voor Mobiliteit 
kreeg daar een prominente 
plaats in.

Tsjechië 
De Verkeersonderneming belichtte de aanpak tijdens het Smart Cities congres in Brno. 

Frankrijk
Een van de marktpartijen van de Markt-
plaats voor Mobiliteit nodigde een delegatie 
uit het Franse Lille uit. Zou het belonings-
project Wild! van de spits ook een oplossing 
zijn voor de verkeersproblematiek in Lille? Ook  
wilde de delegatie meer weten over intelligente  
mobiliteit en duurzame gedragsverandering. 

Duitsland 
Op uitnodiging van de Topsector Creatieve Industrie bezocht De Verkeersonderneming 
Hamburg. Daarnaast wil de gemeente München meer weten over de Rotterdamse 
aanpak.
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Vanuit heel Europa, en zelfs 
daarbuiten, willen landen 
leren van de Rotterdamse 
aanpak om de bereikbaarheid 
en mobiliteit in de regio te 
verbeteren. “Nederland is 
echt mondiaal voorloper op 
dit gebied”, zegt directeur 
Verkeersonderneming 
Aernout van der Bend.  
“Daar mogen we als 
Rotterdam zeer trots  
op zijn.” 

Finland
Op verzoek van Connekt ontvingen wij een Finse 
delegatie. Zelf kwamen we meer te weten over hun 
ontwikkeling naar een Mobiliteitskaart naar analogie van de 
telecommunicatieconcepten: 300 euro per maand voor OV, 
taxi, fiets etc. Het project van de Finse private sector heet 
toepasselijk: MAAS (Mobility As A Service). 
Ook nodigden de Finnen De Verkeersonderneming uit als key 
note speaker op hun jaarcongres. De Amerikaanse spreker 
van Intellectual Ventures sprak zijn bewondering uit voor het 
concept van de samenwerking van de vier wegbeheerders in 
onze regio.

Polen
Na het Eurocities Congres benaderde Warschau 
burgemeester Aboutaleb met de vraag om meer informatie 
te sturen over de Marktplaats voor Mobiliteit.

Tsjechië 
De Verkeersonderneming belichtte de aanpak tijdens het Smart Cities congres in Brno. 

China
Een Chinese delegatie was helemaal weg van 
de Filedier campagne!

Frankrijk
Een van de marktpartijen van de Markt-
plaats voor Mobiliteit nodigde een delegatie 
uit het Franse Lille uit. Zou het belonings-
project Wild! van de spits ook een oplossing 
zijn voor de verkeersproblematiek in Lille? Ook  
wilde de delegatie meer weten over intelligente  
mobiliteit en duurzame gedragsverandering. 

Duitsland 
Op uitnodiging van de Topsector Creatieve Industrie bezocht De Verkeersonderneming 
Hamburg. Daarnaast wil de gemeente München meer weten over de Rotterdamse 
aanpak.
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Ruim 130 deelnemers per maand, van wie 
er 28 structureel spitsmijder zijn geworden. 
De Gadering Express begint zichtbaar z’n 
vruchten af te werpen. “Het aantal instappers 
stijgt nog steeds. Op die manier draagt de 
pendeldienst bij aan een betere bereikbaarheid 
van ons bedrijventerrein en aan een minder 
drukke spits”, zegt projectleider Boyd Bartels.

Bedrijventerrein 
Gadering ligt langs de 
A15 bij afrit Hoogvliet. 

Veel werknemers komen 
met de auto, maar dat levert 
de nodige parkeerproblemen 
op. Een goed alternatief 
is de metro die elke drie 
tot vier minuten bij halte 
Tussenwater stopt. Tot 2010 
bracht bus 80 de reizigers 
verder het bedrijventerrein 
in. De buslijn bleek echter 
niet rendabel en werd uit de 
dienstregeling genomen. 
“Verder lopen vanaf het 
metrostation duurt je 
zeker twintig minuten. 
Die drempel bleek voor 
de meeste werknemers 

te hoog: ze kropen weer 
achter het stuur”, zegt 
Boyd Bartels, projectleider 
Bedrijventerreinen bij 
Ecoplanet. 

Pendeldienst starten
Als projectorganisatie van de 
stichting Samenwerkende 
Bedrijven Gadering Hoogvliet 
(SBHG) was dat voor 
Ecoplanet de aanleiding om 
een passend vervoersplan 
te ontwikkelen. Dat deed ze 
samen met Touringcarbedrijf 
Ringelberg - ook gevestigd 
op het bedrijventerrein - en 
De Verkeersonderneming. 
Ringelberg sponsorde een 
pendelbusje voor acht 

WERKGEVERS: AANPAK & RESULTS 

‘Zonder subsidie werken          aan meer filemijders’

Boyd Bartels: 
“Bedrijven participeren 
ook omdat zij 
maatschappelijk 
betrokken zijn.” 

GADERING EXPRESS:

‘MAANDELIJKS 
PAKKEN NU RUIM 
130 MENSEN DE 
SHUTTLEBUS’ 
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KORT NIEUWS 

personen, het bedrijf 
Peinemann Holding 
BV werd de grootste 
financiële sponsor - 
inmiddels opgevolgd 
door Intertek Caleb Brett 
Nederland BV - en ook 
De Verkeersonderneming 
droeg financieel bij. In 
december 2012 startte de 
Gadering Express. 

Flexibele service
“Om de pendeldienst 
bekend te maken deelden 
we flyers uit, twitterden 
we in het rond en stopten 
we zelfs onderweg als we 
mensen naar hun werk 
zagen lopen die kennelijk 

nog niet op de hoogte 
waren dat je gratis kunt 
instappen.” Volgens 
Bartels rijdt de pendelbus 
- inmiddels verruild voor 
een grotere variant die 
negentien passagiers 
kan meenemen - in de 
ochtend- en avondspits. 
“We beginnen om zeven 
uur, rijden dan zo’n 
twee uur rond en pikken 
om de vijf tot zeven 
minuten mensen bij het 
metrostation op. Daar 
staat dan een beach flag 
als teken dat de Gadering 
Express in bedrijf is. Het 
is een flexibele dienst. 
Geeft iemand aan dat hij 

of zij om 9.15 uur bij de 
metrohalte aankomt, dan 
rijden we nog even langer 
door. Aan het einde van de 
dag idem dito. Bovendien 
heeft de shuttlebus geen 
vaste haltes. Hij stopt 
waar iemand in of uit wil 
stappen.” 

Initiatief levend houden
Maandelijks pakken nu 
ruim 130 mensen de 
shuttlebus, per dag zo’n 
twintig passagiers. Binnen 
anderhalf jaar na de pilot 
blijkt dat er 28 structurele 
filemijders zijn, mensen die 
op werkdagen altijd de auto 
voor woon-werkverkeer 

laten staan. “We werken 
er bovendien nog steeds 
aan om dat aantal te laten 
groeien”, zegt Bartels. De 
Gadering Express toont 
nu de logo’s van veertien 
meebetalende bedrijven. 
“We draaien op dit moment 
kostendekkend. We hebben 
zelfs geen cofinanciering 
meer nodig van De 
Verkeersonderneming. 
Maar het zou mooi zijn 
als we in de toekomst 
ook winst kunnen gaan 
maken.” !

 

‘Zonder subsidie werken          aan meer filemijders’
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Hoe krijg je werkzoekenden 
aan het werk, attendeer je 
bewoners en werkgevers op anti-
filediensten en draag je bij aan 
een betere bereikbaarheid van 
de regio? Het antwoord: door 
krachten en doelstellingen slim 
te bundelen. BereikSpijkWerkt! 
bewijst het. 

Spijkenisse bereikbaar maken en 
werkzoekenden een kans geven. 
Die twee ambities komen samen 

in de naam van de projectgroep: 
BereikSpijkWerkt! Een team van veertien 
werkzoekenden ging eind maart 2014 aan 
de slag. Wethouder Christel Mourik (foto 
links) van Spijkenisse opende samen met 
programmamanager Hans Stevens (foto 
rechts) van De Verkeersonderneming een 
pand dat Van ’t Hof Techniek twee maanden 
in bruikleen gaf. Van daaruit besloot het 
team twee evenementen te organiseren: 
één voor bewoners en één voor werkgevers. 

Mobiliteitskleurplaat
Voor de inwoners van Spijkenisse sloot het 
team aan bij een zomerse braderie. Het 
richtte er een mobiliteitsplein in, compleet 
met podium, winkel, buitenkramen en 
tal van activiteiten voor jong en oud. 
Eerder hadden de werkzoekenden al 
raamposters rondgedeeld en een speciale 
mobiliteitskleurplaat ontworpen voor 
de kinderen van de basisscholen. Een 
speurtocht op de braderie zorgde ervoor 
dat bezoekers bij het mobiliteitsplein 
uitkwamen. En daar stonden ook aanbieders 
van de anti-filediensten die zijn opgenomen 
in de Marktplaats voor Mobiliteit. 

Werkgevers massaal van de partij 
In juni volgden de werkgevers op Voorne-
Putten en het havengebied. Zij werden 
uitgenodigd voor een informatieve 
netwerkbijeenkomst, uiteraard met hapje 
en drankje. Daar kregen zij te horen welke 
mogelijkheden er zijn om vaker de spits te 

Results boeken? 
Dat vereist lef en creativiteit!

mijden en medewerkers meer uitgerust 
en veiliger op het werk te krijgen. Met 
160 werkgevers was de avond een groot 
succes. Ook zij maakten kennis met de 
dienstverleners van de Marktplaats voor 
Mobiliteit. 

Leren presenteren 
Ook het Werkgeversservicepunt van 
de gemeente Spijkenisse was bij dit 
project betrokken. Het wilde contacten 
met werkgevers aanhalen, uiteraard 
om vacatures en stages in te vullen. De 
werkzoekenden binnen het team deden  
op deze manier werkervaring op en 
oefenden in het geven van presentaties. !

   5 X RESULTS! 

1.    Werkgevers zijn beter 
op de hoogte van 
mobiliteitsdiensten.

2.  Ruim vijfhonderd 
bewoners/automobilisten 
weten nu dat er slimmere 
manieren van reizen zijn 
dan met de auto in de 
spits. 

3.  Meer dan vijfduizend 
inwoners van Spijkenisse 
zagen de bereikbaarheids-
boodschap in de lokale 
media of hoorden die via 
hun werkgever.

4.  Werkzoekenden leerden 
zichzelf te presenteren 
en deden waardevolle 
ervaring op. 

5.  Negen van de veertien 
werkzoekenden vonden 
via BereikSpijkWerkt!  
een baan. 

‘EEN SPEURTOCHT  
LEIDDE BEZOEKERS  
NAAR HET  
MOBILITEITSPLEIN’
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MOBILITEIT  
IN DE MEDIA
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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 treffen  
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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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 & Loeff, 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?’
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WERKGEVERS: AANPAK & RESULTS

Waar mogelijk wil Rebel het autogebruik 
onder de medewerkers verminderen. Maar 
het bedrijf jaagt ze absoluut niet de auto 
uit. “Wat mobiliteit betreft bieden we onze 
medewerkers zoveel mogelijk keuzevrijheid”, 
zegt Hannah Kandel.

Het autogebruik verminderen, en daarmee ook de files 
en de uitstoot van schadelijke stoffen terugbrengen. 
Maar dat, zonder medewerkers direct de auto uit 

te jagen. “We straffen niet af, maar maken alternatieve 
vormen van vervoer aantrekkelijk”, zegt consultant Hannah 
Kandel van Rebel. Kandel is gespecialiseerd in economische 
en organisatorische vraagstukken rond infrastructuur 
en mobiliteit. Twee van de diverse thema’s waar het 
internationale Rebel zich op richt. 

Mobiliteitsscan
“Vanuit onze publiek-private ervaring dragen we integrale 
mobiliteitsoplossingen aan. Partner zijn bij projecten 
die je echt voor elkaar krijgt. En daarbij zelf het goede 
voorbeeld geven: practice what you preach.” Om die reden 
startte Rebel vorig jaar met een mobiliteitsscan die De 
Verkeersonderneming uitvoerde. “De medewerkers van 

kantoor Rotterdam, zo’n tachtig mensen, opereren ook 
vanuit huis, bij de klant of op locatie tussen twee afspraken 
door. We wilden met de scan in beeld krijgen wat de Rebels 
willen op het gebied van mobiliteit. En aan welke diensten zij 
behoefte hebben.” 

Marktplaats voor Mobiliteit
Soms ontkom je er niet aan om klanten met de auto te 
bezoeken. “Maar uit principe hebben we geen leaseauto’s. 
We kennen een kostendekkende vergoeding voor woon-
werkverkeer voor die mensen die met het openbaar vervoer 
komen. Wie met de auto komt, krijgt ook een vergoeding, 
maar wel met een maximum. En die vergoeding is lang niet 
altijd kostendekkend.” Naast deze vergoeding kende Rebel 
al een bedrijfsfiets en een abonnement op Greenwheels. 
“Via de Marktplaats voor Mobiliteit keken we samen met De 
Verkeersonderneming welke diensten voor ons interessant 
zijn. We nodigden vier aanbieders uit om bij ons op kantoor 
een presentatie te verzorgen of een gesprek met ons aan te 
gaan. Met twee aanbieders zagen we een match en gaan we 
verder.”

E-bikes en flexplekken
Zo start Rebel binnenkort met een pilot van drie maanden 
met de e-bike van Mobilys. “Daarna bekijken we of we één of 
meer e-bikes als bedrijfsfiets willen leasen. Iedere Rebel kan 

        REBEL:

‘Zelf het goede 
 voorbeeld geven’ 
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KORT NIEUWS

HET NIEUWE 
WERKEN MOET 
EFFICIENCY 
BIJ DOUANE 
BEVORDEREN
De douane in de Rotterdamse haven 
wil de dienstverlening naar klanten 
verbeteren en haar medewerkers 
professionaliseren. Het Nieuwe 
Werken gaat daarbij helpen. 

“Het is voor ons een middel om de 
arbeidsvreugde bij medewerkers 
te vergroten en de kwaliteit van de 
werkprocessen te verhogen”, licht Ahmed 
Kansouh toe, projectmanager Het Nieuwe 
Werken bij Douane Rotterdam Haven. 
“We zijn ervan overtuigd dat zingeving 
voor medewerkers samengaat met de 
verbetering van het werkproces.”

Juiste attitude aanmeten
Volgens Kansouh denken de medewerkers 
zelf na wat Het Nieuwe Werken voor hen 
betekent. “Ze maken keuzes waar zij zelf 
beter van worden, én ook de Douane. Die 
keuzes moet het werk efficiënter en leuker 
maken. Ook maken wij gebruik van Serious 
Gaming: in een veilige omgeving oefenen 
we de juiste houding en attitude om zo de 
benodigde competenties bij medewerkers 
te ontwikkelen. Bovendien laat de game 
meteen het effect zien van de in het spel 
gemaakte keuzes.” 

Concurrentiepositie verbeteren
Als Douane Rotterdam Haven efficiënter 
gaat werken en daarmee het bedrijfsleven 
optimaal faciliteert, betekent dat een directe 
verbetering van de concurrentiepositie van 
het bedrijfsleven. “We vergroten daarmee 
ook het economische perspectief van 
Nederland. Wie krijgt daar geen energie 
van?”

beoordelen of zo’n fiets ook iets voor hem- of haarzelf is. 
Ook zijn vijf Rebels gestart met een pilot rond flexplekken 
via Officebooking, eveneens een aanbieder op de 
Marktplaats voor Mobiliteit. Sommigen willen de spits 
mijden en anderen hebben een werkplek nodig tussen 
twee afspraken door. Ook zijn er medewerkers die niet 
elke dag naar kantoor willen komen, omdat ze ver van het 
werk wonen. Maar ze willen ook niet thuis werken. Voor die 
mensen zijn zulke flexplekken een uitkomst.”

Handige apps 
Verder gebruiken enkele medewerkers diverse apps die via 
De Verkeersonderneming zijn aangeboden. De apps werken 
real time en geven passend reisadvies. “Ze helpen je beter 
en sneller te reizen. Handig: je krijgt een melding dat je beter 
iets eerder kunt vertrekken, omdat er op jouw traject een file 
staat. Of een melding dat alles lekker doorloopt en je dus 
niet eerder weg hoeft”, aldus Kandel.  !

Hannah Kandel:  
“De Marktplaats  

voor Mobiliteit leidde 
tot enkele nieuwe 

initiatieven.”

‘DIVERSE MEDEWERKERS 
MAKEN AL GRETIG GEBRUIK 
VAN SLIMME APPS ROND 
MOBILITEIT’
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Frisse kop
Regelmatig vraagt mijn zoontje van twee: ‘Wat doe je nu?’ Die vraag speelt in mijn hoofd 
als ik mijn tas over m’n schouders werp. Ik ga naar mijn werk, antwoord ik in stilte. Na twee 
straten fietsen, begint het te druppen. De spetters worden groter en kouder. Wat doe je nu: 
op de fiets in de regen naar het station? Ik vraag mij af waarom ik niet droog in een auto zit, 
evenals veel andere lotgenoten uit het zuiden die hun professionele uitdaging in Rotterdam 
zoeken. Op het perron wacht ik onder een geïmproviseerde golfplaat op de trein. En met mij 
vele anderen. Niet veel later perst iedereen zich naar binnen. Mijn vrees valt mee, 
ik heb een zitplaats. Even rustig de krant lezen. Maar dan een 
irritant getik naast mij: een telefonobeet die te onnozel is om de niet bestaande toetsen op zijn telefoon te ontdoen van geluid. Gelukkig, het typen van berichten houdt op. Het wordt tijd voor zijn ontbijt; ik ruik de geur van brood en boter. Jech. Gelukkig bereikt de trein Rotterdam. Ah, frisse lucht.

Wat doe je nu? Waarom bleef ik niet thuis? Laptop open en achterstallige mail bijwerken? Na de spits is de trein immers stukken rustiger. Maar ik ben in Rotterdam. Even denken waar ik gisteren mijn fiets heb gestald. Ook hier regent het pijpenstelen. Bij de Meent ben ik al doorweekt; ik voel het water 
in mijn sokken. Wat doe je nu? Het idee om klef en verzopen de Erasmusbrug over te fietsen staat me tegen. Maar de brug 
krijgt mij niet klein. Water spettert vanaf mijn voorwiel over mijn schoenen, meerdere stroompjes lopen over mijn neus mijn 
mond in. Ik zal niet capituleren. Naar beneden gaat het snel. De 
bocht richting Wilheminapier houd ik nog net en met een lekkere 
vaart zoef ik de pier op. Aangekomen weet ik waarom ik dit deed: 
ik moest het doen. En ik ben op tijd voor mijn afspraak. Met een 
voldaan gevoel begin ik de werkdag. En met een frisse kop.Michiel Couperus

BLOGGERS: REISPERIKELEN 

Sneeuw-
storm
Het is 11 maart, acht uur ’s avonds. 

De weerman op tv voorspelt een 

sneeuwstorm. En dat terwijl de 

volgende dag mijn agenda vol staat 

met afspraken in Rotterdam. De 

eerste afspraak is met een collega 

uit Den Haag. Ik mail hem: laten 

we de afspraak staan of gaan 

we die verzetten? Hij reist altijd 

met de trein en verwacht zeker 

vertragingen. We besluiten 

elkaar in de ochtend te bellen. 

De afspraak daarna is met een 

directe collega die ik vaker zie. 

Die bijeenkomst heb ik voor de 

zekerheid wat opgeschoven. Blijkt 

geen probleem. Mooi, m’n eerste 

afspraak staat nu om 11.00 uur 

gepland. 
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Vanwege de beperkte ruimte zijn deze blogs ingekort.

De volgende dag sta ik rustig 

op en luister ik naar het nieuws. 

Maar liefst 1.600 kilometer file. 

Een record! Zoals afgesproken, 

bel ik mijn collega in Den Haag. 

Dat gaat snel. Ik vertrek om 9.50 

uur naar kantoor. De weg is goed 

berijdbaar, het verkeer loopt soepel 

door en ik ben er al na veertig 

minuten. Andere collega’s zijn ook 

net binnen. Ze klagen over de spits 

en de vertraging van ruim anderhalf 

uur. Ik glimlach: vandaag was ik 

zelfs vijf minuten sneller op mijn 

werk dan anders. Wat later komt 

mijn directe collega op mij af. “Blij 

dat we de afspraak hebben verzet, 

anders was ik niet op tijd geweest. 

Dan had je hier voor niets op mij 

zitten wachten.” Toch handig, zo’n 

belafspraak. Dat ga ik vaker doen.

Anita Olsthoorn

Onbeantwoordeliefde
Ik zit in de metro, op weg naar huis. Voor de meeste mensen is er een zitplaats. Ook voor de muzikant schuin tegenover mij. Naast de versleten gitaartas heeft hij alle clichés van een muzikant: afgedragen spijkerbroek, verwassen shirt, rommelig kapsel en ongeschoren gelaat. Z’n blik verraadt dat hij slechts fysiek in deze metro aanwezig is, zijn gedachten zijn elders. Waarschijnlijk bij muziek. Dan komt een jong stel binnen, met aan een lijn een klein, rillerig hondje. Te dunne beentjes, te bolle ogen… Niet echt een beauty. Bij het passeren van de muzikant valt diens oog kort op het hondje; een blik van verbijstering op zijn gezicht. Even maar, dan dwaalt zijn aandacht weer af. 

De metro rijdt weer verder. Het jonge stel heeft een staanplaats bij een paal gevonden, het hondje staat er wat verloren bij. Zijn bolle oogjes kijken trouwhartig rond, op zoek naar contact. Hij scharrelt naar de muzikant, die binnen het bereik van zijn lijn zit. Aanhankelijk kijkt het dier naar hem op, de tong een beetje uit z’n bek. Ah, hij heeft de aandacht van de muzikant. De verbijstering van eerst ontwikkelt zich tot geschokte walging. Snel kijkt de man naar de jongen en het meisje aan de andere kant van de hondenriem, maar die hebben slechts oog voor elkaar. Het is duidelijk dat de muzikant de aanhankelijke aandacht niet wil honoreren. Daarom heft hij zijn hand om het hondje te beletten verder omhoog te kruipen. Die ziet de actie met oprechte interesse en begint de hand liefdevol te likken. 
De muzikant kijkt vertwijfeld om zich heen, maar vindt nergens hulp. Hoe ongemakkelijk. Het hondje weet van geen ophouden en stort al zijn liefde uit over de boven hem hangende hand. Net als ik mij begin af te vragen hoe die impasse wordt doorbroken, stopt de metro en verlaat het jonge stel, zich volkomen onbewust van de tragedie aan hun voeten, het treinstel, het hondje met zich mee trekkend. De muzikant haalt opgelucht adem. De bolle ogen kijken nog eenmaal spijtig achterom. Het had zo mooi kunnen zijn.

Angeline Schoor

Lees de gehele blog op http://muizenest.nl/2015/02/05/onbeantwoorde-liefde
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Jean Paul Andela: “We 
beoordelen medewerkers niet 
meer op fysieke aanwezigheid, 
maar op output en behaalde 
resultaten.”

WERKGEVERS: AANPAK & RESULTS

   GEMEENTE ROTTERDAM: 

‘ Gewijzigd  
HR-beleid verbetert 
bereikbaarheid’
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‘WE WILLEN 
NOMADISCH 

GAAN WERKEN: 
JE KIEST 

GEWOON DE 
DICHTST-
BIJZIJNDE 

WERKPLEK’

Alleen al met de verhuizing naar 
nieuwe kantoorlocaties stimuleert 
de gemeente Rotterdam haar 
medewerkers om voor alternatieve 

vervoersvormen te kiezen. “Er werken zo’n 
dertienduizend mensen bij de gemeente. 
Vorig jaar verhuisden drie- tot vierduizend 
ambtenaren naar hun nieuwe werkplek 
in De Rotterdam aan de voet van de 
Erasmusbrug. Komende zomer wordt het 
nieuwe kantoorgebouw aan het Rodezand, 
achter het stadhuis aan de Coolsingel 
opgeleverd. Daar komen een kleine duizend 
mensen te werken. Is dat een feit, dan werkt 
de gemeente vanuit twee centrale locaties 
- De Rotterdam en het conglomeraat 
Coolsingel Rodezand - en enkele kleinere 
vestigingen elders in de stad”, zegt Jean Paul 
Andela, directeur HR en Communicatie bij 
de Rotterdamse Serviceorganisatie van de 
gemeente Rotterdam. 

Keuze werkplek
Volgens hem komen de meeste 
medewerkers uit Rotterdam. Ook wonen 
er veel collega’s in de regio of verder. 
Het merendeel van de medewerkers 
in De Rotterdam komt inmiddels met 
het openbaar vervoer of met de fiets. 
“De keuze van de nieuwe werkplekken 
heeft direct gevolgen voor de mobiliteit. 
De bereikbaarheid met de auto is goed, 
maar vooral het betaald parkeren in het 
stadscentrum zorgt ervoor dat mensen naar 
alternatieven uitwijken. Bovendien is het 
naar de tram, metro en bus nog geen vijf 
minuten lopen.”  

Fietsen delen
Van het al aanwezige instrumentarium - van 
dienstauto’s tot abonnementen op openbaar 
vervoer - is vooral ook de fiets populair. Via 
het Nationaal Fietsplan krijgen medewerkers 
subsidie op de aanschaf van een fiets. 

Alle bureaus binnen 
De Rotterdam zijn 
flexplekken en in de 
nieuwbouw aan het 
Rodezand zal dat 
niet anders worden. 
“We beoordelen 
medewerkers nu 
vooral op output”, 
zegt Jean Paul Andela. 
“Daardoor kunnen 
zij kiezen waar zij 
willen werken. Dat 
vermindert het aantal 
vervoersbewegingen 
en bevordert de 
bereikbaarheid.”

Binnen de gemeente zijn er al zo’n 
twee- tot drieduizend deelnemers. En 
het aantal groeit nog steeds. “Daarnaast 
zijn we druk bezig met de voorbereiding 
van een pilot rond Go Bike, een systeem 
waarbij alle bezoekers en bewoners - 
uiteraard ook de gemeenteambtenaren 
- in Rotterdam Centrum fietsen kunnen 
delen.” 

Flexwerken stimuleren
Een andere maatregel om de filedruk 
in de regio te verminderen is het 
‘nomadisch werken’. Andela: “Ook het 
HR-beleid passen we hier op aan. We 
beoordelen medewerkers niet meer op 
fysieke aanwezigheid, maar vooral op 
hun output en behaalde resultaten. 
Of zij die nu hier in De Rotterdam 
behalen, thuis of op een van onze 
andere locaties, dat maakt niets uit. Je 
kunt dus in principe de dichtstbijzijnde 
werkplek kiezen. Met de nieuwe 
Metropoolregio kan dat in de toekomst 
ook voor ambtenaren in bijvoorbeeld 
Delft of Den Haag een uitkomst zijn. 
Woon je in Rotterdam en werk je in 
Den Haag, dan kun je op minder drukke 
dagen ook hier wellicht een werkplek 
vinden. En dat vermindert weer de 
vervoersbewegingen.” 

Spits ontlasten
Ook wordt binnenkort ‘Ontdek 
Rotterdam na werktijd’ uitgerold. 
Hiermee sluit de gemeente aan bij het 
initiatief van acht grote werkgevers in 
Rotterdam, Rotterdam Partners, de 
Ondernemersfederatie Rotterdam City 
en De Verkeersonderneming. “Het idee 
daarachter: je blijft in de stad hangen 
en gaat later naar huis. Dat ontlast de 
spits.”

R Rotterdam na werktijd ontdekken? Check pagina 23.
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WERKGEVERS: AANPAK & RESULTS

Frederik Reimers: “Naast 
eigen gebruik verhuren we 
de e-bikes ook aan gasten.”

‘De Verkeersonderneming is vooral

 partner in business’

 Carlton Oasis: 

Een fietsenplan, de aanschaf van e-bikes, verantwoord 
gebruik van leaseauto’s… Duurzaamheid is een belangrijke 

pijler van het viersterren Carlton Oasis in Spijkenisse. 
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  Met de fiets naar het werk 

 ‘Heerlijk: de files zien en er relaxt langsrijden’
Voor de deur van Anja 
Worminkhuijzen-Sack 
in Delfgauw staat een 
flitsende cabriolet. “Ik 
gebruik ‘m alleen als 
boodschappenwagen”, 
zegt ze terwijl ze op haar 
mountainbike stapt. Op 
weg naar haar werk als 
medewerker communicatie 
bij Eneco in Rotterdam: 20 

km enkele reis. “Ik voel me 
superlekker, de route voert 
deels door de natuur.”

Tong op het fietspad
‘Mijn collega promootte 
de actie Trappers. Om haar 
te ondersteunen gaf ik 
mij op als deelnemer. Dat 
betekende minstens 25 
dagen per jaar op de fiets 

naar het werk. Ik begon 
direct. Dacht: dan heb ik dat 
gehad en kan ik weer met 
de auto. De eerste dag lag 
mijn tong van vermoeidheid 
op het fietspad. Maar ik 
vond het ook leuk en kreeg 
er energie van. En de auto? 
Die heb ik niet meer gebruikt 
voor woon-werkverkeer.”

Douches met shampoo
Volgens Anja doet Eneco er 
alles aan om medewerkers 
op de fiets te houden. 
“Prima douches, zelfs 
met shampoo. Daarnaast 
kunnen de fietsers altijd 
verbeterpunten inbrengen 
en doet de organisatie haar 
best om die verbeteringen 
door te voeren.”

GEBRUIKER

Hij staat stoer, zit lekker en fietst als een razende. Je 
verwacht ook niet anders van een e-bike die de naam 
Ducati draagt. Het Italiaanse merk, bekend van de 
supersnelle motoren, bracht diverse varianten op de 

markt. Carlton Oasis, het enige viersterrenhotel op Voorne-
Putten, schafte een rode City King en een witte City Queen 
aan. “Met beide e-bikes kunnen medewerkers van het hotel 
korte ritjes maken. De fietsen staan er ook voor die (nieuwe) 
medewerkers die zo’n elektrische fiets willen testen om 
te zien of het iets voor hun is. Daarnaast verhuren we de 
Ducati’s aan gasten die de omgeving willen verkennen”, zegt 
general manager Frederik Reimers. 

Duurzaamheid hoog hebben
Carlton Oasis heeft 92 mensen in dienst (48 fte) en 139 
kamers voor gasten. Gemiddeld een vijfde van alle gasten 
is toerist, de rest zijn mensen die voor langere tijd, soms 
maanden, bij de bedrijven in de omgeving werken, vooral 
organisaties in de offshore en olie- en gasindustrie. “We 
wijzen gasten op alle mogelijkheden van openbaar vervoer. 
Daarnaast pasten wij onze leaseauto’s aan. Het hotel 
heeft er één voor Reimers en twee voor de salesmanagers. 
“Volgens de nieuwe contracten hebben de gebruikers zich 
gecommitteerd om het aantal benzinekilometers zoveel 
mogelijk te beperken. Bij het hotel staan drie oplaadpunten. 
Ga je ergens heen, dan kijk je ook daar of je de auto weer 
kunt opladen. Wie over de maximum hoeveelheid benzine 
gaat, moet de kosten daarvoor zelf betalen.” 

Opstapdag organiseren
Carlton Oasis keek ook naar de verkeersbewegingen van 
gasten en personeel. “Veel medewerkers komen met 
de auto, terwijl dat, gezien de afstand van het woon-
werkverkeer, eigenlijk niet nodig is. Een groot aantal mensen 
woont op nog geen vijf kilometer afstand”, zegt Reimers. 
Hij wilde zien hoe hij invloed op die verkeersbewegingen kon 
uitoefenen en liet een mobiliteitsscan uitvoeren. “Ga je in 

gesprek met De Verkeersonderneming, dan blijkt dat je veel 
meer kunt doen dan je denkt. Neem het fietsenplan. Samen 
met diverse partijen werd een grootscheepse opstapdag 
georganiseerd. Een mobiliteitsvoucher dekte grotendeels 
de kosten van de organisatie. Bijna het voltallige personeel 
was aanwezig en veel mensen waren direct enthousiast”, 
zegt Reimers. “Zo’n vijf á zes mensen schaften kort daarna 
een fiets of e-bike aan. Eigenlijk wilden er veel meer 
belangstellenden zo’n fiets kopen, maar zij kwamen niet in 
aanmerking voor de subsidie. De aanschaf is namelijk vooral 
bedoeld om de filedruk te verminderen, dus voor mensen 
die verder dan zo’n vijf kilometer van hun werk wonen en 
normaliter met de auto gaan. Veel medewerkers wonen 
dichterbij.”

Tijdelijke pendeldienst 
“Toen de Hartelburg, de verbinding tussen Spijkenisse en de 
A15, vanwege reparaties een maand lang werd afgesloten, 
werd samen met De Verkeersonderneming een tijdelijke 
pendeldienst opgezet met acht minibusjes. Chauffeurs uit 
Spijkenisse kwamen met de fiets naar het hotel, kregen 
van ons de sleutels, haalden diverse hotelmedewerkers 
bij metrostations op en brachten gasten van ons naar hun 
werkplekken in het nabijgelegen industriegebied. Daarmee 
bleven ook elke dag zeker zo’n vijftien personenauto’s van 
onze gasten hier op het parkeerterrein staan.” !

WAARDEVOLLE 
PARTNER
“De Verkeersonderneming is meer dan een 
overheidsinstantie die enkel een mobiliteitsscan 
verzorgt”, zegt general manager Carlton Oasis Frederik 
Reimers. “Zij voorziet ons van informatie over en 
waardevolle suggesties voor het verbeteren van onze 
bereikbaarheid. We zijn ook voor veel trajecten met 
elkaar in gesprek geweest en werkten al intensief met 
elkaar samen. Het is vooral een partner is business.”
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RESULTS KORT

Het beloningsproject Wild! van de 
spits was vorig jaar zó succesvol dat er 
wel een tweede versie moest komen. 
En wat blijkt nu? Nieuwe deelnemers 
melden zich weer massaal aan voor de 
beloning om de spits te gaan mijden.

MMet de nieuwe editie wil De 
Verkeersonderneming dagelijks 4.100 
auto’s uit de spits op de A16, de A20 

en de Algerabrug halen. Vorig jaar meldden 
zich uiteindelijk elfduizend deelnemers die 
toen € 180,- per maand verdienden als zij op 
een ander moment naar hun werk reden of 
voor alternatief vervoer kozen. 

Minder beloning, toch belangstelling
De beloning dit jaar is minder: € 140,- per 
maand. Toch hebben al meer dan tienduizend 
belangstellenden zich voor het project 
gemeld. Deelnemers van vorig jaar komen 
nu niet in aanmerking voor de regeling. De 
Verkeersonderneming gaat ervan uit dat die 
automobilisten inmiddels zo gewend zijn aan 
het rijden buiten de spits, dat zij de voordelen 
ervan zien en niet anders meer willen.  
Het project duurt tot december 2015.  

R Check ook www.wildvandespits.nl

Duizenden 
nieuwe 
auto-
mobilisten 
Wild! van 
de spits

Nooit meer te laat komen op je 
afspraak. Door je smartphone 
herinnert worden dat je nú 
moet gaan rijden. En ook nog 
alternatieve vormen van ver- 
voer aanreikt krijgen. Het klinkt 
te mooi om waar te zijn…  
 

‘Je moet 
nú vertrekken’ 
Gebruikers van een iPhone kunnen de TimesUpp app 

gratis downloaden om real-time informatie te krijgen 
over hun reis- en vertrektijden. Vorig jaar installeerde 

de Rotterdamse wethouder van vervoer Jeannette Baljeu als 
eerste de app op haar smartphone. 

Real-time verkeersinformatie
De TimesUpp app is gekoppeld aan je digitale agenda 
en geeft gebruikers een seintje wanneer ze moeten 
vertrekken om op tijd op hun afspraak te zijn. Met real-
time verkeersinformatie behoren verrassingen daarmee 
tot het verleden. De app is een van de meer dan dertig 
anti-filediensten die samen de Marktplaats voor Mobiliteit 
vormen. Daarmee hebben Rotterdammers een gevarieerd 
pakket aan diensten om de spits te mijden en vertragingen 
te voorkomen. In de categorie ‘Beste Nederlandse app-
nieuwkomer’ won de app de derde prijs bij de iCulture 
Awards 2014! 

R Check www.timesupp.nl

Aernout van der Bend, directeur De 
Verkeersonderneming (links), Jeannette Baljeu, 
wethouder verkeer Rotterdam, en   Lucien 
Groenhuizen van Innovactory.
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Kamps Transport in Pijnacker wilde meer ’s nachts 
gaan doen om de congestie op de Ring Rotterdam 
te vermijden. Middelkoop Transport zag zich een 

rol toebedeeld als vervoerder van de laatste mijl. En ook 
Scholten, transportmanager bij Aviko, werd enthousiast. 
Zo ontstond een proef van vier weken met last mile 
trucking.

Wagenpark intensiever benutten
Kamps Transport brengt een lege container naar de Regio 
Hub van Middelkoop in Duiven en neemt een volle mee 
terug. Overdag brengt Middelkoop de lege container naar 
het dichtbij gelegen Aviko om daar de truck te laden. De 
volle container gaat weer mee naar de Regio Hub in Duiven 
en wordt ‘s nachts door Kamps opgepikt en vervoerd naar 
Rotterdam. “Je omzeilt files, bent sneller heen en weer 
en vermindert de uitstoot van koolstofdioxide. 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 beter”, menen de vervoerders. 
Per rit is de tijdwinst 45 minuten op een totale reisduur 
van vier uur. Voor Aviko speelt het voordeel dat de 
aardappelspecialist op een later tijstip het moment van 
laden nog kan wijzigen. 

‘PER RIT IS DE 
TIJDWINST 45 MINUTEN 
OP EEN TOTALE REISDUUR 
VAN VIER UUR’

Handel durven delen
Het concept werkt en is inmiddels een concrete business 
case. “Andere vervoerders zien wellicht meer beren op de 
weg dan oplossingen. Zij denken aan de investeringen of 
aan ingrijpende veranderingen in het bedrijfsproces. Dat 
alles is niet bij ons van toepassing. Wel moet je bereid zijn 
tot samenwerking met concollega’s en het aandurven om 
de handel te delen. Daarvoor moet je elkaar vertrouwen en 
respecteren. Je moet ervan overtuigd zijn dat je van één en 
één drie kunt maken.” 

Lagere kosten dan overdag 
En de invesering dan? De kosten gaan voor de baten uit, 
maar de kosten die ontstaan door vertragingen zijn hoger. 
De Hub toont ook hoe essentieel lokale vervoerders zijn; zij 
kennen het bedrijfsterrein waar ze heen moeten. !

LOGISTIEK

Duizenden 
nieuwe 
auto-
mobilisten 
Wild! van 
de spits

‘ Met last  
mile trucking  
vermijden  
wij nu de files’
Drie zielen, één gedachte. Zo’n twee jaar geleden vroegen Tjeerd 
Middelkoop, Bob Kamps en Frank Scholten zich af hoe zij hun 
transport eenvoudiger en efficiënter konden uitvoeren. Tijdens 
een door De Verkeersonderneming georganiseerde bijeenkomst 
spraken zij die gedachte naar elkaar uit. Zo ontstond het idee om 
containers uit te wisselen. 

R  SUPERIDEE WERD SUCCESFORMULE
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Files worden opgezocht en toegejuicht, met de auto in 
de file staan wordt verheerlijkt en daar waar anderen 
naar toe gaan, gaat het Filedier mee. In de spitsen 

van Rotterdam is het een echt kuddedier dat graag het 
gezelschap van grote groepen opzoekt. 

Alternatieven ontdekken
En toch, ook het Filedier probeert hier en daar wat 
alternatieven uit. We zijn hem al op de fiets, op het water en 
in de bus tegengekomen. En langzaam, héél schoorvoetend, 
ziet het Filedier in dat het ook anders kan. Steeds meer 
mensen ontdekken namelijk alternatieven op filedier.nl

Volg het Filedier
Het Filedier heeft inmiddels enkele duizenden fans en 
volgers op Facebook, twitter en de website. Volg hem ook. 

Het filedier is een in sociaal verband  
levend zoogdier. Het bevolkt in groten 
getale de laagland vlaktes van de 
Randstad. Heeft daarbij een zeer sterke 
voorkeur voor asfalt. Het filedier is  
berucht om zijn kuddegedrag. 

Hoewel het meestal een verstandig  
en rationeel handelend wezen is,  
nauw verwant aan de mens, wordt het 
twee keer per dag bevangen door een  
ongecontroleerde drang om in de auto 
te stappen en te gaan rijden. Het rijden 
van steeds dezelfde route heeft zijn 

grote voorkeur. Meestal gaat het om 
het overbruggen van de afstand  
tussen de plaatsen waar het filedier 
woont en werkt. Ook wanneer het  
de mogelijkheid heeft om die afstand 
op een andere manier te overbruggen, 
zal het filedier gewoontegetrouw in  
de auto stappen.

De natuurlijke vijanden van het filedier 
zijn vooral de fiets en het openbaar 
vervoer. De angst voor deze vijanden 
zorgt ervoor dat het filedier kostbare 
tijd blijft verspillen achter het stuur.

Filedier

Op 8 mei 2013 lanceerde De Verkeersonderneming in Diergaarde Blijdorp de publiekscampagne www.filedier.nl

Automobilis Rigidis

Herkomst:
Biotoop:
Voedsel:

Aantal jongen: 
Leeftijd:

Rotterdam en regio
Asfalt
Fastfood
0 - 4
18 - 65

Het Filedier, een zeer bekend gezicht op 
de Rotterdamse wegen, neemt geen 
blad voor de mond. “Schat, ik moet 
gaan, anders ben ik te laat voor de file!”, 
is zo’n bekende uitspraak van hem.

Ineke van der Hee (HID RWS) 
bevrijdt de filedieren uit 
Diergaarde Blijdorp.
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R Kijk op www.filedier.nl en op Facebook en twitter!
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Mede dankzij de vele initiatieven 
die de filedruk verminderen werd 
Alphatron vorig jaar uitgeroepen tot 
Meest Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemer van Zuid-Holland. 
“Medewerkers hoeven zich ’s ochtends 
niet meer druk te maken over de lengte 
van de file op dat moment.”

Het fijne is dat ik nooit langer 
dan vijf minuten bij het water 
hoef te wachten. Meestal is het 
aankomen, opstappen en varen 

maar.” Zomaar een reactie van een vaste 
passagier van de Alphaliner, de veerdienst 
tussen beide oevers van de Nieuwe Maas. 
De Watertaxi zet tijdens de spits in de 
ochtend en in de middag werknemers van 

WERKGEVERS: AANPAK & RESULTS

Alphatron en Van Oord over. De snelle boot 
pendelt al twee jaar lang op werkdagen 
heen en weer tussen parkeergarage De 
Veranda bij het stadion van Feijenoord 
en de aanlegsteigers van beide bedrijven. 
“De vaartijd is slechts anderhalve minuut. 
Daarmee omzeilen medewerkers de drukke 
Van Brienenoordbrug en dat scheelt ze 
ruim een half uur aan reistijd”, zegt Dick 
Slingerland, president directeur Alphatron 
Holding. Het concern telt bijna vierhonderd 
medewerkers, verspreid over 24 vestigingen 
op vier continenten. 

Eerst zien, dan geloven
Vrijwel de helft van de 170 medewerkers 
op het hoofdkantoor in Rotterdam komt 
van buiten de stad. Afhankelijk van waar 

Dick Slingerland: 
“Weer fris bij je 

auto aankomen, 
hoofd leegmaken 
en onderweg ook 

nog bijpraten met 
andere passagiers.”

‘Alphaliner reduceert reistijd 
met zeker een half uur’
R  VEERDIENST VERGROOT BEREIKBAARHEID ALPHATRON

‘‘
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COLUMN

iemand woont, ligt het openbaar vervoer 
minder voor de hand. “Daarnaast blijft het 
lastig om mensen uit de auto te krijgen, 
ook al zitten ze elke dag in de file. Muziekje 
erbij, het kan voor sommigen best gezellig 
zijn”, zegt Slingerland. Uit oogpunt van goed 
werkgeverschap wilde hij echter een goed 
alternatief vinden voor de bottleneck die de 
Van Brienenoordbrug vooral bij slecht weer 
is. Dat werd de Watertaxi. Het idee voor 
deze veerdienst kwam van divisiedirecteur 
Alphatron Marine Luuk Vroombout. Omdat 
Alphatron het initiatief nam kreeg de taxi de 
naam Alphaliner. Na enige terughoudendheid 
- ‘Eerst zien, dan geloven’ - is het 
enthousiasme bij de deelnemers inmiddels 
groot. De tijdwinst is een belangrijke drijfveer. 
“En het feit dat ze even een frisse neus op 
het water halen.” 

Trots op resultaat
Buiten Van Oord en enkele medewerkers van 
Evides Waterbedrijf haakten ook de verderop 
gelegen scheepvaartconcerns Koninklijke IHC 
en Hollandia aan. Het gaat deze bedrijven 
weer voor de wind; dat maakt het makkelijker 
om deel te nemen. Vanaf aanlegplaats 16 
in Oud-IJsselmonde vaart de Watertaxi in 
slechts twee minuten naar de Stormpolder. 
Voor de medewerkers van IHC en Hollandia 
dagelijks een tijdwinst van ruim een half uur. 
Slingerland is trots op het behaalde resultaat. 

Palet aan vervoersmogelijkheden
Op basis van een mobiliteitsscan van De 
Verkeersonderneming zijn ook andere 
vormen van mobiliteit in kaart gebracht en 
benut. “Medewerkers kunnen een e-bike 
aanschaffen, een gewone fiets of een 
elektrische scooter. Verder propageren we 
het poolen. Al deze alternatieven leidden 
tot minder verkeersdeelnemers in de spits. 
Naast een stuk bewustwording, hulp bij 
inventarisatie van de vervoersmogelijkheden, 
coördinatie, voorlichting en subsidie 
zorgde De Verkeersonderneming ook voor 
inspiratie. Onder meer door ontmoetingen 
te organiseren waarbij ondernemers elkaar 
kunnen inspireren.” !

‘MET DE WATERTAXI OMZEILEN 
MEDEWERKERS DE VAN 

BRIENENOORDBRUG;  
DAT SCHEELT ZE RUIM EEN 

HALF UUR AAN REISTIJD’

‘Alphaliner reduceert reistijd 
met zeker een half uur’ Burger versus 

overheid
‘Al jaren neem ik de Algerabrug. En bijna 

dagelijks stond ik er stil. Ongeacht het drukke 
autoverkeer ging die om de haverklap open, op 
de wisselstrook werkten de slagbomen niet en 

bij een ongeval was er gebrek aan coördinatie. Stapelgek 
werd je van de vertragingen. Uit pure frustratie startte ik 
een blog. Om het therapeutisch van me af te schrijven. 
Daarmee kwam ik in contact met  
De Verkeersonderneming. 

Een beetje sceptisch was ik wel. Leuk, het werk dat zij doet, 
maar de gebruikers willen gewoon een nieuwe brug. En 
daar kon De Verkeersonderneming niet voor zorgen. Maar 
als er helemaal niets gebeurt, staan we nog vaker stil. Dus 
laten we toch maar samenwerken. Inmiddels is Algera-
corridor.nl een platform met een flinke aanhang. Ook onze 
pagina op Facebook wordt in de Krimpenerwaard serieus 
genomen. Door inwoners die mij bij de bakker aanspreken 
en die massaal mijn berichten op social media liken. 
Maar ook door De Verkeersonderneming en de gemeente 
Krimpen aan den IJssel die het platform sinds september 
2014 openlijk steunt. 

Die samenwerking is echt bijzonder. Soms kun je als 
burger je mening geven, en heel soms mag je meedenken. 
Maar structureel samenwerken gebeurt niet zo vaak. 
Inmiddels is het nodige veranderd: in de spits blijft de brug 
dicht, protocollen moeten incidenten snel afhandelen en 
gemeenten pakken omliggende wegen aan en brengen 
alternatieven onder de aandacht. 

Nog steeds sta ik stil voor de Algerabrug, en nog steeds 
vind ik dat we toe zijn aan een nieuwe oeververbinding. 
Maar organisaties als De Verkeersonderneming zijn 
nodig, zodat we beter leren samenwerken als gemeente, 
ondernemers en inwoners. Elkaar beter begrijpen en weten 
waarom we dingen doen. Het gaat om gedragsverandering 
wordt gezegd. Lastig om dat te geloven, maar waar zouden 
we in deze wereld zijn als we nooit willen nadenken over 
verandering? Misschien staan we wel aan de vooravond 
van een grote verandering als het gaat om mobiliteit en 
bereikbaarheid. En dan heb ik daar toch mijn steentje aan 
bijgedragen!’

Jeroen van Gent,
Community manager Algera-corridor.nl

   R Meer over de Algeracorridor op pagina 40 & 41
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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 Werff 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 Werff: 
‘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’
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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 chauffeurs 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 
chauffeurs 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 Werff. 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’
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Van A naar B: 

van Algerabrug 
naar Beter

Grote kans dat je er lange tijd voor stilstond; 
de Algerabrug. Voor veel omwonenden een 
dagelijkse misère. De brug was een van 
de beruchtste verkeersknelpunten in de 
Rotterdamse regio. Overheden en gebruikers 
bundelden hun krachten: twaalf maatregelen 
gaan zorgen voor een betere doorstroming. 

R  SAMENWERKEN VOOR BETERE BEREIKBAARHEID



41     RESULTS!   De Verkeersonderneming 

BETREK GEBRUIKERS  
BIJ DE ALGERACORRIDOR
Betrek gebruikers bij het aandragen van 
oplossingen. Volgens De Verkeersonderneming 
is het een belangrijke factor voor het verbeteren 
van de bereikbaarheid in de regio. Om die reden 
kreeg het platform Algeracorridor.nl ook steeds 
meer steun. In september 2014 onderstreepten De 
Verkeersonderneming en de gemeente Krimpen 
aan den IJssel die steun in een overeenkomst. 

Communicatie
In de overeenkomst spreken partijen officieel 
met elkaar af om samen over onderwerpen te 
communiceren die de Algeracorridor (N210) raken. 

Denk aan werkzaamheden en calamiteiten. Ook 
de bewoners blijven meedenken over slimme 
maatregelen voor de Algerabrug.

Aan ideeën geen gebrek. Een tweede brug 
aanleggen, een extra wisselstrook. De 
weg verbreden, opperde een gebruiker. 
Een metrolijn aanleggen, vulde een ander 

aan. Alles om de bereikbaarheid vanuit Krimpen 
aan den IJssel richting Rotterdam, Capelle aan 
den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel, en vice 
versa, te vergroten. Hoe slim ze ook waren, veel 
ideeën belandden in de prullenbak. Ze waren 
simpelweg te kostbaar. Maar het zoeken naar 
reële oplossingen ging door. En daarin trokken 
burgers, bedrijven en overheden samen op. Het 
unieke samenwerkingsverband leidde tot twaalf 
maatregelen. De schop is op diverse plekken al de 
grond ingegaan. 

Dozijn oplossingen
Hier en daar worden verkeerslichten aangepast 
en beter ingesteld op het drukke verkeer. Het 
Capelseplein krijgt extra asfalt en de busbaan op de 
Abram van Rijckevorselweg gaat van de middenbaan 
naar de buitenbaan. Daardoor houden bussen het 
verkeer niet langer op door rechtsaf te slaan bij 
metrostation Capelse brug. En dat is slechts een 
greep uit het dozijn aan oplossingen. Het zal een 
zucht van verlichting opleveren bij de bestuurders 
van de 50 duizend voertuigen die elke dag deze 
zogenoemde Algera-corridor passeren. 

Niet over het hoofd zien
De wethouders van de omliggende gemeenten 
zijn blij met de maatregelen. “Een beetje triest 
verleden”, zegt Gerrit Boudesteijn, wethouder 
Bereikbaarheid en Mobiliteit van Krimpen aan den 
IJssel. Als raadslid speelde hij een actieve rol bij het 

uitdenken van de maatregelen. Krimpen én Capelle 
aan den IJssel bundelden hun krachten met De 
Verkeersonderneming. En die betrok vanaf de eerste 
dag ook de gebruikers bij dit proces; de burgers en de 
bedrijven. “Vanuit Beter Benutten is er veel kennis 
aanwezig over de knelpunten, maar de gebruikers 
ervaren elke dag de Algera-corridor en constateren 
zaken die wij wellicht over het hoofd zien”, zegt 
Gerard Eijkelenboom van De Verkeersonderneming. 
Dick van Sluis, wethouder Ruimtelijke Ordening, 
Verkeer en Vervoer van Capelle, vult hem aan: 
“Goede doorstroom is in het belang van de forenzen 
uit de omgeving en van onze eigen inwoners. Is die 
doorstroom goed, dan maken automobilisten minder 
gebruik van sluiproutes. En dat vergroot weer de 
veiligheid in de wijken.”

‘UNIEK: BURGERS,  
BEDRIJVEN EN OVERHEDEN  
TREKKEN SAMEN OP’
Gebruikers betrekken
Burgers, bedrijven en Beter Benutten kwamen met 
een keur aan ideeën en oplossingen, samen meer dan 
honderd. Die stapel werd teruggebracht tot twaalf 
effectieve maatregelen die overigens samen een 
soort keten vormen. De een heeft effect op de ander. 
Na het indienen bleven alle gebruikers betrokken. 
Via klankbordgroepen bleven ze op de hoogte van de 
voortgang. “Die betrokkenheid van gebruikers past in 
de filosofie van De Verkeersonderneming”, benadrukt 
Eijkelenboom. Wethouder Boudesteijn uit Krimpen 
heeft alle vertrouwen in de gekozen aanpak. “Door 
het samen te doen, bereiken we uiteindelijk meer.” !

Bewoners denken mee over slimme 
maatregelen voor de Algerabrug.
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Tijdens de Rotterdamse 
ochtendspits pakken 
ruim 80 duizend mensen 
het openbaar vervoer. 
Meer dan helft van die 
reizigers bestaat uit 
studenten. Maar waarom 
nemen die zo vroeg trein, 
tram, bus of metro? Kan 
dat niet later? 

Twee junior consultants 
onderzochten het reisgedrag 
van studenten van onder 
meer het Grafisch Lyceum 
Rotterdam, de Hogeschool 
Rotterdam en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Ze 
hanteerden de methode 
‘Cort & Krachtig’, een 
ontwikkelingskader voor 
mobiliteitsmaatregelen 
gericht op gedrags-
verandering. De enorme 
respons, 1.645 deelnemers 
aan de enquête, maakte 
het onderzoek betrouwbaar. 
Wat bleek? De Rotterdamse 
student neemt vooral de 
metro, reist tussen 7.30 en 
8.30 uur en ervaart over het 
algemeen drukte tijdens 
de rit. Natuurlijk kunnen 
studenten wat later de metro 
nemen. Maar tachtig procent 
reist zo vroeg, omdat het 
rooster hen daartoe dwingt. 
De rest doet dit, omdat 
ze bijvoorbeeld afspraken 
hebben met medestudenten 
en docenten. Of omdat ze op 

Studenten sparren  
met experts over  
drukke ochtendspits

de onderwijsinstelling aan 
opdrachten werken. 

Met experts nadenken
Om de resultaten 
van het onderzoek te 
verdiepen, werden diverse 
bijeenkomsten met 
studenten georganiseerd. 
De gebruiker (de student 
dus) stond daarbij centraal. 
Vervolgens vond op 19 mei
een drukbezochte bijeen-
komst plaats in De 
Rotterdam. Daarbij waren 
ook onderwijsinstellingen, 
docenten, roosteraars 
en ambtenaren van het 

Ministerie van Infrastructuur 
& Milieu aanwezig. Met 
elkaar bogen zij zich onder 
meer over de vraag: kunnen 
studenten voor meer ruimte 
zorgen in het OV tijdens 
de ochtendspits? En zo ja, 
hoe kan mijn organisatie 
daaraan bijdragen? De 
antwoorden varieerden van 
andere lestijden en flexibele 
studieplekken tot alternatief 
vervoer en student-only 
OV. De studenten vonden 
het zeer bijzonder om 
samen met experts uit de 
praktijk te sparren over een 
maatschappelijk probleem. !

   4 X RESULTS! 

De Verkeers-
onderneming 
gaat nu in 
gesprek met:
1.  het Grafisch Lyceum 

Rotterdam om de fiets 
onder studenten te 
stimuleren;

2.  de Erasmus Universiteit 
Rotterdam over het 
verschuiven van lessen en 
het promoten van de fiets 
tijdens introductieweken;

3.  de Hogeschool Rotterdam 
over de aanpak van 
overvolle bussen met 
studenten richting het 
RDM-terrein;

4.  de studenten om het idee  
rond flexibele studie-
plekken (bij bedrijven) 
verder uit te werken. 

STUDENTEN

R  LANGERE TREINEN, FLEXIBELE STUDIEPLEKKEN… 
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