HANDREIKING TOEKOMSTBESTENDIG
MOBILITEITSBELEID WERKGEVERS
Het verzilveren van de synergie tussen verkeersveiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid

WAAROM?

VERANTWOORDELIJKHEID

Deze handreiking is bedoeld voor werkgevers die aan de
slag willen gaan met verkeersveiligheid voor de eigen
medewerkers en afspraken en maatregelen willen borgen
in hun organisatiebeleid. Veel organisaties willen bewuster
omgaan met hun zakelijke mobiliteit. Verduurzamen staat
hoog op de agenda om bij te dragen aan minder uitstoot
van CO2. Ook meer verkeersveiligheid en betere bereikbaarheid krijgen daarbij aandacht. Als goede werkgever wil je
immers ook dat je eigen mensen ’s avond veilig thuiskomen.
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HOE?
HERIJKING MOBILITEITSBELEID
Goed werkgeverschap betekent care for people. Je eigen mensen zijn immers je hoogste goed. Dat vraagt
niet alleen om veiligheid op het werk maar ook om het ‘arbo-proof’ inrichten van de mobiele werkplek.
Ongestoord onderweg zijn draagt namelijk bij aan het welzijn van medewerkers. Met minder kans op
ongelukken en schades, minder stress en uitval. Belangrijke benefits derhalve voor jou als werkgever met
ook effect op je imago op de arbeidsmarkt en in je business! Veel werkgevers laten bovendien zien dat er
sprake is van een gezonde synergie en integratie tussen goed werkgeverschap en (verkeers-)veiligheid,
verduurzaming èn bereikbaarheid. Voorbeelden zijn hybride werken en spitsmijden. Het is cruciaal om deze
aspecten met elkaar te verbinden bij het herijken van het mobiliteitsbeleid van jouw organisatie.

DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID

BEST PRACTICES KLIK OP LOGO

Vertaal je duurzaamheidsdoelstellingen en dus het verminderen van de
footprint van jouw organisatie ook in je mobiliteitsbeleid: bewuster zakelijk
reizen door al je medewerkers zoals flexibele inzet van het wagenpark,
gebruik van elektrische auto’s, reizen met het OV of met de fiets.

BEREIKBAARHEID

BEREIKBAARHEID

Relevante vraag hier is moeten je mensen wel reizen, is 2 tot 3 dagen thuis
werken (hybride werken) mogelijk? En hoe (met welke modaliteit)?
Kunnen de medewerkers eerst thuis de mail bijwerken en vergaderen en
dan na de spits rijden en hierdoor de files mijden?

VERKEERSVEILIGHEID

VERKEERSVEILIGHEID

Door duidelijke afspraken te maken over het gebruik van de smartphone
zowel in de auto maar ook voor medewerkers die de fiets gebruiken en
deze ook vast te leggen, wordt verkeersdeelname vele malen veiliger voor
hunzelf en de mede weggebruikers. ARBO-proof onderweg dus!

GOOD GOVERNANCE
GOOD GOVERNANCE

BEST PRACTICES KLIK OP LOGO

Een organisatiecultuur wordt bepaald door de
normen en waarden. Waarbij het management
het goede voorbeeld geeft. Implementatie van
een herijkt mobiliteitsbeleid in jouw organisatie
werkt alleen bij een gezonde wisselwerking
top-down (een top die zich zichtbaar committeert)
en bottom-up (gericht en concreet actieplan
vanuit de werkvloer).

MEER OVER GOOD GOVERNANCE
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HIER

ONDERSTEUNING WERKGEVERS
INTERMEDIAIRS DIE U
VERDER KUNNEN HELPEN

TIPS EN TOOLKIT
MET MIDDELEN
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social media of bediening van navigatie op de smartphone.
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als5doel
zoveel mogelijk
weggebruikers ongestoord te laten deelnemen aan het verkeer,
dus aandacht op de weg. Slechts 1/3 van de werkgevers maakt
hier werk van binnen hun bedrijf. Minister Mark Harbers van
Infrastructuur en Waterstaat heeft BV Nederland opgeroepen
om het aantal werkgevers dat concrete maatregelen treft
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Preventief inzetten op verkeersveiligheid
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bespaart je veel maatschappelijke-,
werkgever ingevuld kan worden laat zien
consequenties. Naast de kwantitatieve
verzuim-, schade- en productiekosten
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1 Gebaseerd op cijfers van Evofenedex (Brokken maken met de leaseauto (evofenedex.nl)).
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een standaard bespreekpunt in
neem deel aan het verkeer zonder
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integriteitsbeleid. Verankering in het
op in werkoverleggen.
personeels- en integriteitsbeleid zorgt
ervoor dat verkeersveiligheid onderdeel
- Geef medewerkers een podium, en laat
BEST PRACTICES KLIK OP LOGO
DUURZAAMHEID
wordt van de waarde
en bedrijfsprincipes
ze meedenken over verkeersveiligheid.
van de organisaties.Vertaal je duurzaamheidsdoelstellingen en dus het verminderen van de
footprint van jouw organisatie ook in je mobiliteitsbeleid: bewuster zakelijk
reizen door al je medewerkers zoals flexibele inzet van het wagenpark,
DUURZAAMHEID
gebruik van elektrische auto’s, reizen met het OV
of met de MATE
fiets.
IN TOENEMENDE
VOORUITSTREVEND

HERIJKING MOBILITEITSBELEID

VEILIGHEIDSLADDER

GEËINFORMEERD

BEREIKBAARHEID

We doen het veilig of we doen het niet

PROACTIEF
Relevante
vraag hier is moeten
je mensen wel reizen, is 2 tot 3 dagen thuis We werken
Het effect van de
veiligheidsmaatregelen
kunnen
aan de problemen
die we steeds vinden
werken
(hybride
werken)
mogelijk?
En
hoe
(met
welke
modaliteit)?
gemeten worden d.m.v. de veiligheidsladder. Deze
Kunnen
medewerkers
eerst thuis
wordt door steeds
meerdeorganisaties
gebruikt
om de mail bijwerken en vergaderen en
BEREKENEND
BEREIKBAARHEID
We hebben systemen bedacht om
dan
na
de
spits
rijden
en
hierdoor
de files mijden?
de veiligheidscultuur te meten. De veiligheidsladder
onze gevaren te beheersen
geeft inzicht in de mate van bewust en veilig werken.
VERKEERSVEILIGHEID
Hoe hoger op de
ladder, hoe hoger het veiligheidsREACTIEF
Elke keer als we een (opmerkelijk) ongeluk
Door
duidelijke
afspraken
te
maken
over
het
gebruik
van
de
smartphone
hebben doen we veel aan veiligheid
bewustzijn binnen jouw organisatie. Indicatoren
zowel
in de auto
maar ook voor
medewerkers die de fiets gebruiken en
hiervoor zijn bijv.
veiligheid
en gezondheid
op de
PATHOLOGISCH
deze ook vast te leggen, wordt verkeersdeelname vele
malen veiliger voor
werkvloer.
Zolang we maar aan de wet voldoen
VERKEERSVEILIGHEID
en niet worden
gepakt
hunzelf en de mede weggebruikers. ARBO-proof onderweg
dus!

GOOD GOVERNANCE
GOOD GOVERNANCE

TOENEMEND
VERTROUWEN

BEST PRACTICES KLIK OP LOGO

Een organisatiecultuur wordt bepaald door de
normen en waarden. Waarbij het management
het goede voorbeeld geeft. Implementatie van
een herijkt mobiliteitsbeleid in jouw organisatie
werkt alleen bij een gezonde wisselwerking
top-down (een top die zich zichtbaar committeert)
en bottom-up (gericht en concreet actieplan
vanuit de werkvloer).

MEER OVER GOOD GOVERNANCE

KIJK
HIER

ONDERSTEUNING WERKGEVERS
INTERMEDIAIRS DIE U
VERDER KUNNEN HELPEN

TIPS EN TOOLKIT
MET MIDDELEN
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