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Managementsamenvatting: 
‘Van A naar Beter’ wordt ‘A = Beter’

lezer de mogelijkheid zich structureel 
en duurzaam tegen die storm te wape- 
nen. Dat betekent wel dat de lezer 
voorbereid moet zijn op grote veran-
deringen in de wijze waarop werkne-
mers om zullen gaan met de invulling 
van hun tijd en werk. Na de orkaan 
zal niets meer hetzelfde zijn. 

De belangrijkste hobbels in het den-
ken over mobiliteit worden momen-
teel binnen het bedrijfsleven geslecht. 
Bedrijven, in de ban van het overle-
ven in de huidige economische crisis, 
zoeken naar creatieve maatregelen om 
de kosten van de bedrijfsvoering op 
orde te krijgen. De overheid volgt, in 
feite ongegrond, in een lager tempo. 
Het bewustzijn dat het nuttig is om 
erover na te denken groeit wel. Echter, 
nadenken betekent tegelijkertijd dat 
op een andere wijze met het begrip 
mobiliteit moet worden omgegaan. 
Anders dan uitsluitend gericht op 
fysieke bewegingen. De noodzaak 
van fysieke verplaatsingen dient ter 
discussie te worden gesteld. Mobiliteit 
in relatie tot het gebruik van de digi-
tale infrastructuur is in dit kader nog 
te weinig belicht.

De economische crisis geeft eens te 
meer aan dat een financiële prikkel of 
het ontbreken van financiële middelen 
als een katalysator kan werken voor 
gedragsverandering. Daardoor neemt 
de druk op onze fysieke infrastructuur 
af en kan deze beter worden gekana-
liseerd. Waar het nu om gaat, is om bij 
een stijgende conjunctuur het besef 
te versterken dat het bedrijfsmatig 
verantwoord omgaan met mobiliteit 
in de breedste zin des woords, bij-
draagt aan betere resultaten en een 
betere leefomgeving. Een evenwichtig 
gebruik van de fysieke en digitale 
infrastructuren is hier de voorwaarde 

Trends in Mobiliteit 2009 ‘In de ban 
van het overleven: een visie vanuit het 
oog van de orkaan’ is het derde rap-
port over ontwikkelingen in het mobili- 
teitsdomein dat Capgemini Nederland 
B.V. jaarlijks publiceert. Daar waar in 
eerdere rapporten specifiek werd in-
gegaan op de Nederlandse vervoers-
capaciteit en de groeiende congestie 
buiten de Randstad wordt dit jaar de 
samenhang tussen de fysieke en niet 
fysieke (lees: digitale) infrastructuur 
belicht. Daarnaast wordt gezocht naar 
redenen waarom infrastructurele pro-
jecten al dan niet succesvol zijn. Deze 
bevindingen kunt u vanzelfsprekend 
gebruiken voor het nemen van toe-
komstige besluiten.

Een belangrijke constatering in Trends 
in Mobiliteit 2009 is dat mobiliteit 
steeds meer verwordt tot een volwaar-
dige functie in de bedrijfsvoering. Het 
vraagt om duurzame antwoorden op, 
en oplossingen voor de congestiepro-
blematiek. 

De visie zoals in dit rapport verwoord, 
is geschreven vanuit het oog van de 
orkaan. De economische crisis heeft 
namelijk geleid tot een tijdelijke afna-
me van de congestie. Het werd rusti-
ger op de wegen. Maar iedereen beseft 
dat het een tijdelijke afname was. Nu 
de economie lijkt aan te trekken mani- 
festeren de problemen zich weer in de  
volle breedte. In de relatief rustige 
periode hieraan voorafgaande is door 
Capgemini en Transumo de tijd geno- 
men om ideeën te ontwikkelen voor 
een toekomstbestendig en modern 
mobiliteitsbeleid. Dit rapport is daar-
mee de weerslag van een exercitie 
waarbij beide organisaties zich reali-
seren dat de (file)storm ons na de 
crisis weer in alle hevigheid treft. 
Trends in Mobiliteit 2009 geeft de 

tot succes. Door niet uitsluitend te 
focussen op groei van de fysieke in-
frastructuur zullen duurzame oplos-
singen gevonden kunnen worden. 
Oplossingen waarbij er minder gereisd 
hoeft te worden naar de werkplek en 
die werkplek tegelijkertijd altijd dicht 
bij de werknemer is. ‘Van A naar Beter’ 
wordt ‘A = Beter’!

We zijn in deze editie van Trends in 
Mobiliteit op zoek gegaan naar de 
werkzame stoffen die goede mobi-
liteitsinitiatieven kunnen versnellen. 
De vier meest in het oog springende 
stoffen die we hebben aangetroffen 
zijn:
1. financiële prikkels als katalysator 

voor gedragsverandering;
2. actuele en accurate informatie;
3. gemeenschappelijke doelen;
4. samenhang.

the way we see it
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Trends in Mobiliteit 2009 levert een aantal heldere conclusies en aanbevelingen op 

We houden last van congestie door ingesleten gewoonten en gedrag, terwijl de inzet 
van de moderne technologie (internet) de noodzaak tot fysieke verplaatsing voor woon-
werkverkeer juist kan verminderen.

Voor bedrijven is mobiliteit steeds meer een economische factor van betekenis aan het 
worden. De crisis heeft het nadenken over mobiliteitsconcepten tot in de boardroom in 
een stroomversnelling gebracht. 

Mobiliteit wordt ingezet als enabler om te komen tot nieuwe bedrijfsvoeringconcepten. 
De vraag die moet worden beantwoord luidt: hoe gaan we in de toekomst onze markt 
bedienen, vanuit welke locaties en wat impliceert dit voor onze primaire processen van 
kenniswerkers en het productieproces?

Als de overheid in de rol van werkgever, organisaties en individuen spitsmijdend gedrag sti-
muleren, faciliteren en gaan vertonen (kilometerprijs (KMP), mobiliteitsbudgetten en andere 
financiële maatregelen) heeft dat vele malen meer effect dan wat voor maatregelen ook.

De geplande introductie van KMP is al een succes te noemen, zonder dat er nog maar 
één kilometer is beprijsd. Bedrijven anticiperen nu al, om te overleven, op de financiële 
gevolgen van de invoering van de KMP en exploreren in rap tempo de mogelijkheden 
van de digitale snelweg. De verwachting is overigens dat de keerzijde van de KMP ligt 
in het feit dat de aanschaf van auto’s goedkoper wordt en dat de daling van de prijs 
mede het gevolg is van de invoer van kleinere auto’s uit lagelonenlanden. De auto wordt 
hierdoor net zo’n commodity als een fiets in de jaren vijftig. Recreatief verkeer zal hier-
door hoogstwaarschijnlijk toenemen. De opkomst van de digitale snelweg betekent der-
halve geenszins dat de fysieke infrastructuur mag worden verwaarloosd.

De overheid is ten opzichte van het bedrijfsleven bezig met een inhaalslag op het gebied 
van de mobiliteit, maar zou nog meer haar verantwoordelijkheid moeten nemen om 
als grootste werkgever van dit land een lichtend voorbeeld te zijn. Vanaf 2011 zou 
het mogelijk moeten zijn om 25% van de medewerkers in overheidsdienst structureel 
mobiel/thuis/op afstand te laten werken. Deze en andere mobiliteitsmaatregelen zouden 
prominent ingebracht kunnen worden in de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor 
overheidspersoneel.

Overheden en bedrijven zouden zichzelf meer kunnen uitdagen om cijfermatig aan te 
tonen welke gevolgen het nieuwe werken/werken op afstand heeft op hun eigen bedrijfs-
voering.

De Deltacommissie heeft nog geen relatie gelegd tussen haar plannen en de langeter-
mijnplannen rond de mobiliteit. Die integratieslag moet de komende twee jaar wel worden 
gemaakt om beide routes geloofwaardig te houden. Vraag is waar de infrastructuur 
dient te worden aangepast. Sommige wegen zullen mogelijk moeten worden verhoogd 
of omgeleid, andere zullen in de toekomst standaard op een dijk liggen of er doorheen 
gaan.  Als we erin slagen om de plannen van de Deltacommissie te voorzien van ele-
menten die een verkeersinfarct kunnen voorkomen, slaan we twee vliegen in één klap. 

Bestuurlijk lef kan als vijfde werkza-
me stof worden aangemerkt, maar we 
hebben die nauwelijks aangetroffen. 
De huidige bestuurlijke dichtheid en 
daaraan gekoppelde complexiteit om 
te komen tot besluitvorming helpen 
niet mee om tijdig de noodzakelijke 
besluiten te nemen. Hierdoor is er de 
afgelopen jaren te weinig geïnves-
teerd in het onderhoud aan wegen, 
spoor en vaarwegen.

Een volwassen IT-infrastructuur kan 
worden gezien als belangrijke voor-
waarde om de vele plannen rond 
mobiliteit te doen slagen.

Overheden en bedrijven zullen, elk 
in een eigen tempo en dynamiek, op 
enig moment de rekensom maken en 
na moeten denken over alternatieven 
voor de nieuwe schaarste, de bewe-
gingsruimte van mensen en de ruim-
te om goederen te verplaatsen.

Hiervoor is een heroriëntatie op het 
begrip mobiliteit noodzakelijk zodat 
er meer uit het begrip kan worden 
gehaald. Fysiek en digitaal raken in 
elkaar verweven. Dat ‘Van A naar 
Beter’ ‘A = Beter’ wordt, vergt van-
zelfsprekend een mentaliteitsverande-
ring, zowel bij de werknemer als de 
werkgever. Eén ding staat vast; de 
ingezette bewegingen zijn onomkeer-
baar. De kunst is nu om tijdig en in 
samenhang de juiste beslissingen op 
het mobiliteitsdossier te nemen. 
Trends in Mobiliteit 2009 reikt u 
hiervoor een aantal handvatten.

Voor meer informatie:
www.trendsinmobiliteit.nl

www.nl.capgemini.com


