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Trends in Mobiliteit 2009 is tot stand 
gekomen op basis van reacties en 
gesprekken met mensen uit vele vak-
gebieden en organisaties, maar ook
van mensen die gewoon even hun hart
wilden luchten over irritante files. 
We zijn iedereen dankbaar voor het 
commentaar en de hulp. Meer infor-
matie over Trends in Mobiliteit kunt u
vinden op www.trendsinmobiliteit.nl.
Uw reactie wordt op prijs gesteld.

Frans van den Hurk
Vice President Mobiliteit 

Mobiliteit als volwaardige functie in 
de bedrijfsvoering schept ook de ver-
antwoordelijkheid om met echte ant-
woorden en oplossingen te komen. 
Interessant hierbij is de invloed van de
economische crisis op het omgaan met
mobiliteit als functie. Mobiliteit in de 
zin van een fysieke verplaatsing kost 
geld. En geld is nu eenmaal een be-
langrijke werkzame stof om verande-
ringen te bewerkstelligen die nodig 
zijn om goed uit de crisis te komen. 
Er is een groeiend besef dat de kos-
ten voor mobiliteit omlaag kunnen 
en moeten. Efficiënter omgaan met 
mobiliteit wordt daarmee een steeds 
belangrijkere factor in de bedrijfs-
voering. Daar waar in het verleden 
uitsluitend de facilitair manager 
zich met mobiliteit bezighield, is dit 
onderwerp steeds vaker een vast item 
op de agenda in de directiekamers. 
De behoefte om te komen tot afge-
wogen oplossingen groeit. Daarom 
introduceren wij in dit rapport de 
Mobility Footprint; een hulpmiddel 
bij het omlaagbrengen van de kosten 
voor mobiliteit en het verminderen 
van het aantal noodzakelijke fysieke 
verplaatsingen.

Voor het schrijven van Trends in 
Mobiliteit is dit jaar de samenwer-
king gezocht met Transumo. Samen 
hebben we geput uit vele onder-
zoeken, rapporten en initiatieven 
rond mobiliteit en geprobeerd hier 
een beeld uit te destilleren. Evenals 
bij voorgaande edities stellen we het 
op prijs als lezers reageren op ons 
rapport en onze ideeën verrijken met 
hun inzichten. In volgende edities 
kunnen we hier dan weer aandacht 
aan besteden. 

Evenals in 2007 en 2008 brengt 
Capgemini in 2009 het rapport 
Trends in Mobiliteit uit. Belangrijkste 
conclusie uit het rapport van 2007 
was de constatering dat er in theorie 
genoeg bewegingsruimte is, als we in 
staat zijn om andere vervoersmetho-
den beter te benutten en te zorgen 
dat we niet al het vervoer en verkeer 
in pieken doen. In 2008 lag de aan-
dacht op de noodzaak om planolo-
gische keuzes te maken. De constate-
ring was dat Nederland in de huidige 
bewegingen zou uitgroeien tot een 
‘verrommelde’ stad. Er werd gepleit 
voor effectieve mobiliteitsplanning 
voor de lange termijn op basis van 
gemeenschappelijke ambities zoals 
het organiseren van de Olympische 
Spelen in 2028. 

In dit rapport bekijken we het begrip 
mobiliteit vanuit een breed perspec-
tief. We concentreren ons daarbij op 
twee hoofdstromen: mensen die pro-
fessioneel op weg zijn (inclusief men-
sen die naar hun werk gaan) en het 
vervoer van goederen.
 
We beschouwen mobiliteit als een 
functie met verschillende aspecten die
in samenhang kunnen worden gezien.
Zo wordt er gekeken naar evenwicht 
tussen de bouw van de fysieke ver-
keersstructuren en de discussies over 
slim gebruik ervan. Daarbij is zelfs 
ruimte voor de gedachte om onze 
maatschappij meer ‘vervoersarm’ te 
organiseren. Hierbij putten we onder 
meer uit onze eigen ervaringen. Bij 
Capgemini ondervinden we aan den 
lijve hoe belangrijk mobiliteit is voor 
onze dagelijkse operatie. We willen 
die ervaringen graag met u delen. 

Voorwoord
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Managementsamenvatting 7

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 Trend in 
Mobiliteit op zoek gegaan naar de 
werkzame stoffen die goede mobili-
teitsinitiatieven 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.

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. 
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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. 

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.
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1 Inleiding 

Met editie 2009 vervolgt Capgemini 
zijn Trends in Mobiliteit-reeks. In lijn
met onze intenties zetten onze Trends 
in Mobiliteit-rapporten een aantal 
zaken in beweging. Ook bij Capgemini 
zelf. We constateren dat er door alle 
partijen dieper op de materie wordt 
ingegaan en dat er nadrukkelijker 
wordt gezocht naar dwarsverbanden 
tussen vervoersvormen, vakgebieden 
en mobiliteitsaspecten. Daarnaast 
constateren we dat bestuurders uit 
overheid en de particuliere sector 
pragmatischer lijken te werken.

Werkzame stof

De term werkzame stof komt uit de 
geneeskunde. Een pil, tablet, poeder of 
injectie bevat meestal maar een heel klein 
deel werkzame stof, de rest is vulstof om 
ervoor te zorgen dat een medicijn mak-
kelijk in te nemen is, nauwkeurig kan 
worden gedoseerd en herkenbaar is als 
mensen meerdere medicijnen moeten 
innemen. Eén werkzame stof kan in vele 
varianten en verschijningsvormen worden 
aangeboden onder verschillende merk-
namen en fabricaten. Er kunnen meerdere 
honderden medicijnen op de markt zijn 
voor diverse kwalen die eigenlijk op een 
of twee werkzame stoffen gebaseerd zijn.
De grote vraag is via welk mechanisme 
de werkzame stof ingrijpt in het lichaam.
Onderdrukt de stof de symptomen of 
geneest het echt. Wat doet die stof nu 
precies? Pas als we dat weten is effec-
tieve inzet mogelijk, wordt duidelijk hoe 
de dosering moet zijn en zijn bijver-
schijnselen te minimaliseren.

In het kader van mobiliteit bedoelen we 
met een werkzame stof de werkzame 
bestanddelen die maken dat een pro-
ject of maatregel een positieve invloed 
heeft op die mobiliteit.

De aandacht die onze rapportage 
krijgt, maakt samenwerking en het 
leggen van dwarsverbanden ook beter 
mogelijk. Het effent de weg voor reali-
satie van de steeds concreter wordende
plannen om mobiliteit te verbeteren. 
De plannen en voorstellen komen hier-
door meer in evenwicht. Thuiswerken 
of ‘het nieuwe werken’ krijgt nu bij-
voorbeeld in steeds meer discussies 
evenveel aandacht als de traditionele 
discussie over de files op de wegen. 
De aldus ontstane samenhang is een 
‘werkzame stof’, zoals we ook verderop 
in dit rapport zullen zien en is waar-
schijnlijk ook de sleutel voor struc-
turele verbeteringen. Partijen die elk 
een deel van de oplossing binnen 
bereik hebben, staan ook minder met 
opgeheven vuisten tegenover elkaar. 
Er wordt in toenemende mate con-
structief naar oplossingen gezocht 
over de eigen grenzen heen.

In deze editie van Trends in Mobiliteit
is vooral de diversiteit aan organisaties 
en individuen die een bijdrage hebben 
geleverd, opvallend. In het bijzonder 
hebben we ons laten inspireren door 
de inzichten en visie van Transumo: 
‘het willen bijdragen aan een transitie 
van het huidige inefficiënte systeem 
naar een systeem van ‘duurzame mobi-
liteit’, een systeem dat bijdraagt aan 
versterking van onze economische 
concurrentiepositie en daarnaast het 
milieu en de mens grote aandacht 
geeft. Naast het uitvoeren van vernieu-
wende kennisprojecten is ‘leren hoe 
je moet innoveren in mobiliteit’ een 
belangrijke opgave.’

De dichtbij elkaar liggende boodschap-
pen van Capgemini en Transumo 
hebben geresulteerd in een samen-
werking voor de 2009-editie van 
Trends in Mobiliteit.

 the way we see it
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Accentverschuiving

Voor elke organisatie is mobiliteit een
belangrijk onderwerp. Voor sommige 
zelfs de directe bron van hun bestaan. 
Mobiliteit wordt een volwaardige factor 
in de bedrijfsvoering om de primaire 
processen zó op gang te houden (of 
er zelfs brood mee te verdienen) dat 
het ook nog duurzaam is. We consta-
teren dat het accent verschuift van 
nadruk op infrastructuur (de traditio-
nele zorgtaak van de overheid) naar 
(duurzame) bereikbaarheid. Zo bewe-
gen we vanuit een positie waarin 
nagedacht wordt over wegen en ver-
voermiddelen, naar het denken in 
functionele termen. Vraag daarbij is of 
er niet veel fundamenteler moet wor-
den gekeken naar de redenen waar-
om we ons op een bepaalde manier 
gedragen en waarom we ons ver-
plaatsen. De achterliggende gedachte 
hiervan wordt in dit rapport nader 
bekeken. Daarbij wordt ook gelet op 
succesfactoren van projecten en initi-
atieven. Deze succesfactoren, die een 
positieve bijdrage leveren aan duur-
zame mobiliteit noemen we werkza-
me stoffen.

Het waarom en werkzame stof-

fen staan centraal

Trends in Mobiliteit 2009 staat dus 
in het teken van de ‘waarom’-vraag. 
Heel veel van ons mobiliteitsgedrag is 
historisch bepaald. We zijn gewend 
om min of meer tegelijk naar ons werk
te gaan en daar samen te zitten, terwijl 
er al heel veel oplossingen zijn om 
bijvoorbeeld thuis te werken. We kij-
ken in dit rapport naar oplossingen 
voor de mobiliteitsproblemen en naar 
mechanismen waarlangs de oplossin-
gen effectief zijn. En dat in samenhang. 

Vragen die daarbij centraal staan zijn 
onder andere:
n waarom kiezen we ervoor om 

fysiek op weg te gaan?
n waarom daalt de beladingsgraad/ 

bezettingsgraad van onze voertuigen?
n waarom kiezen we voor een 

bepaalde vervoersvorm en waarom 
op dat specifieke moment?

In de zoektocht naar werkzame stof-
fen in de beïnvloeding van mobiliteit1 
zijn we uiteraard ook antistoffen te-
gengekomen: maatregelen, gedragin-
gen of andere zaken die mogelijke 
oplossingen juist tegenwerken. 

Aanpak en uitgangspunten

Bij de totstandkoming van dit rapport 
is de nodige zorgvuldigheid betracht. 
Hoe we dit hebben aangepakt leest u 
in hoofdstuk 2. Veel literatuur is ge-
raadpleegd, eigen ervaringen hebben 
we onder de loep genomen en een 
groot aantal mobiliteitsprojecten heb-
ben we geëvalueerd. Een workshop 
met een aantal mobiliteitsspecialisten 
heeft tevens nieuwe inzichten opgele-
verd die we ten behoeve van dit rap-
port konden gebruiken. Voordat we 
ingaan op de mogelijke oplossingen 
voor de congestieproblematiek, bren-
gen we in hoofdstuk 3 de huidige 
stand van zaken met betrekking tot 
mobiliteit in kaart. Daarin worden 
voornamelijk cijfers en grafieken 
getoond.

Ervaringen uit mobiliteits-

projecten

Om het een en ander kracht bij te 
zetten en te illustreren, is er naar ver-
schillende mobiliteitsprojecten geke-
ken. Daarbij is enerzijds gelet op het 

1 ‘Mobiliteit’ staat hier voor de mogelijkheden om vrij te bewegen, maar ook voor de alternatieven voor fysieke verplaatsingen zoals wij dit aanduiden met ‘vervoersarm’ of 
 ‘verplaatsingsarm’ organiseren.
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doel van de projecten, bijvoorbeeld 
meer capaciteit (infrastructureel maar 
ook ruimtelijke ordening) of het beter 
benutten van de bestaande capaciteit 
(verschuiving naar ander vervoers-
middel of buiten de spits reizen). An-
derzijds is er gekeken naar de samen-
hang van een project met andere pro-
jecten en daarbij naar bijtende dan wel 
versterkende activiteiten. Deze samen-
hang heeft een directe relatie met de 
werkzame stof en zal op die manier 
ook terugkomen in dit rapport.

De overheid als voorbeeld

Natuurlijk kan de realisatie van onze 
denkbeelden alleen plaatsvinden in 
een maatschappij die de behoefte heeft
om zich verder te ontwikkelen. Mobili-
teit was jarenlang een restpost, maar 
we zullen er slim mee om moeten 
gaan, omdat het spel nu voor de 
hoofdtribune van de maatschappij 
gespeeld mag (en moet) worden. Dat 
de overheid zich beter moet profileren 
als voorbeeld/frontrunner in de praktijk 
lijkt evident: de ambtenaar als mobiele 
kenniswerker. Kortom, een genetwerkte 
rijksoverheid, midden in de maat-
schappij lijkt een mooi toekomstper-
spectief. U leest hierover meer in 
hoofdstuk 4.

Overheidsambities als stimu-

lans voor mobiliteit

Laat vooral duidelijk zijn dat ‘Mobiliteit’ 
voor Nederland een kernwaarde is en 
dat we de moeilijkheden op dit gebied 
al jaren impliciet en expliciet zelf 
opzoeken. Natuurlijk nodigt de ligging 
van ons land uit tot een prominente 
logistieke rol in de wereld, maar we 
hadden ook gewoon een zichzelf 
bedruipende vissers- en landbouwna-
tie kunnen blijven, die in onze steeds 
nattere delta wat bijkluste aan onze 
woonboten. Mainports zoals Rotterdam 
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vangen. De wereldwijde crisis kwam, 
gezien vanuit mobiliteitsoogpunt, op 
het goede moment, zo lijkt het. 
Gedragsverandering en de kansen die 
de crisis biedt, maken deel uit van 
onze visie op mobiliteit, die we in 
hoofdstuk 5 uitgebreid uiteenzetten.

Tot slot

Zoals in voorgaande jaren trachten 
wij middels Trends in Mobiliteit het 
denken over mobiliteit te stimuleren 
en te prikkelen. We hebben er niet 
naar gestreefd om een wetenschappe-
lijk rapport te schrijven. Wel hebben 
we een toon willen zetten waarbinnen 
anderen, ieder vanuit zijn eigen dis-
cipline bijdragen kunnen leveren. In 
dit rapport rekken we het begrip 
mobiliteit op naar mogelijkheden die 
buiten de traditionele paden liggen. 
We proberen aan te sluiten bij de 
bestaande projecten en deze te bezien 
op het mechanisme waarlangs ze wor-
den geacht effect te hebben. Daarvoor 
zijn we een zoektocht gestart naar 
werkzame stoffen, zie hiervoor hoofd-
stuk 6. Verder introduceren we de 
Mobility Footprint. Hiermee wordt 
een eerste serieuze aanzet gegeven 
om de invloed van allerlei besluiten 
te bezien op hun effect op vervoers- 
en reisgedrag. Ten slotte trekken we 
in hoofdstuk 7 een aantal conclusies.

2 Zie ook MobiliteitsAanpak V&W en Trends in Mobiliteit 2008

(met enorme uitbreidingen in de 
Maasvlakte) en Schiphol zijn voor een 
postzegel als Nederland op het eerste 
gezicht een beetje buiten proportie. Maar 
onze welvaart en onze identiteit is hier 
direct mee verbonden. In relatieve 
stilte groeit eveneens de Eemshaven 
uit tot wereldomvang en de noodzaak 
om hier voor het Noorden nu al de 
mobiliteitsconsequenties te trekken is 
evident. Als klap op de vuurpijl is er 
de ambitie om de Olympische Spelen 
in 2028 in Nederland te organiseren.2

De minister van Binnenlandse Zaken 
doet er nog een schep bovenop door 
hieraan het (mede) door Nederland 
organiseren van de wereldkampioen-
schappen voetbal 2018 toe te voegen. 
Het ruimtebeslag op onze infrastruc-
tuur van deze plannen kan enorm 
worden. Ambities genoeg dus, maar 
het moet bovenal een stimulans zijn 
om de mobiliteit in Nederland tot 
wereldniveau te brengen. In hoofd-
stuk 4 gaan we ook hier dieper op in.

Gedragsverandering en de 

crisis als kans

Mobiliteit grijpt zeer diep in op onze 
gewoonten. Als we die gewoonten en 
ons alledaags mobiliteitsgedrag analy-
seren, dan gaan we de samenhang zien 
tussen oorzaken en gevolgen van mo-
biliteitsproblemen. Maar ook kunnen 
we de kansen tot verbetering beter 
waarnemen. Zo was tot enkele maan-
den geleden de druk op de korte ter-
mijn zo groot dat er bijna geen tijd 
(of capaciteit) was voor overzicht en 
dieper inzicht in de congestieproble-
matiek. Vooral de angst regeerde. 
Angst dat het bouwgeweld aan onze 
infrastructuren niet snel genoeg tot 
resultaat zou leiden om de steeds toe-
nemende vraag naar mobiliteit op te 
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2 Hoe hebben we Trends in Mobiliteit   
 dit jaar aangepakt?

Met de wijze lessen van de dit jaar 
overleden oud-hoofddirecteur van de 
ANWB, de heer Paul Nouwen, is in
2007 de toon gezet voor onze huidige
aanpak. Net als in 2008 toen Paul
Nouwen de voorbereidende work-
shop van Trends in Mobiliteit voor-
zat, heeft er ook dit jaar een work-
shop plaatsgevonden met deelnemers
die sterk betrokken zijn bij het 
mobiliteitsvraagstuk in Nederland. 
De uitkomsten van deze workshop, 
onder voorzitterschap van de 
bestuursvoorzitter Transumo Carel
Paauwe, zijn in dit rapport verwerkt.

Uit de reacties in de workshop en die 
van de mensen die gereageerd hebben 
op onze uitnodiging om commentaar 
en aanvullingen te geven op de editie 
van 2008, heeft het redactieteam van 
dit jaar de conclusie getrokken dat we
verder moeten kijken dan de traditio-
nele discussie over onze infrastructu-
ren zoals wegen, spoor en water. Er 
is inmiddels voldoende aandacht voor 
bouwprojecten en infrastructuurver-
betering. Het slimmer benutten van 
de infrastructuur en de discussie over 
duurzaamheid en de vraag of we ons 
mobiliteitsgedrag niet willen, moeten 
en kunnen aanpassen, vragen nu onze
aandacht. Daarbij is dankbaar ge-
bruikgemaakt van de vele rapporten 
die op dit vlak al zijn verschenen 
alsmede van de analyses van het CBS 
en CPB. 

In de gesprekken met de deskun-
digen uit de overheid kwam ook de 
conclusie dat de accenten meer gelegd 
moesten worden op de eigen rol van 
organisaties (inclusief de overheid 
zelf) en individuen rond het thema 
mobiliteit. De Nota Mobiliteit, de 
nota’s Randstad Urgent en Randstad 
2040 en de MobiliteitsAanpak 2008 

legden de contouren neer van de 
grote bestuurlijke vraagstukken en 
gaven richting aan de route binnen 
organisaties en voor het individu. 

Transumo heeft aan de beeldvorming 
bijgedragen door te putten uit de uit-
gebreide kennis die de afgelopen 
jaren in projecten binnen de organi-
satie is opgedaan. Dit is onder andere
terug te vinden in de concrete pro-
jecten die we hebben bekeken. Voorts
heeft de voltallige Directie: Jo van
Nunen, Jan Klinkenberg en Arjan 
van Binsbergen hun bijdrage geleverd 
aan de denkrichting van het rapport, 
zowel binnen als buiten de reeds 
eerder genoemde workshop.

Ten slotte is er door het deskre-
searchteam van Capgemini zelf veel 
energie gestopt in de analyse van 
een breed scala aan initiatieven en 
projecten. Het doel was te bezien hoe 
projecten en initiatieven samen-
hangen, wat daarvan het resultaat kan
zijn en wat de belangrijkste succes-
factoren waren in die projecten. Uit
de gesprekken met diverse deskun-
digen is in dat kader de eerdergenoem-
de term ‘werkzame stof’ gekomen. 
Door het deskresearchteam is uitge-
breid onderzoek gedaan naar de 
werkzame stoffen in een aantal con-
crete projecten. Dit geeft richting 
aan het verschuiven van de aandacht
in de projecten en de vormgeving 
van de samenhang tussen de pro-
jecten. Om aan te geven hoe de ur-
gentie is rond maatregelen en pro-
jecten, is bij de analyse van pro-
jecten een driedeling in tijd (korte, 
middellange en lange termijn) geïn-
troduceerd. Bovendien worden pro-
jecten en maatregelen bezien vanuit 
de overheid en de maatschappij, van-
uit de standpunten van de organisaties 
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(inclusief de overheid als organisatie) 
en vanuit het individu. De drie groe-
pen hebben alle eigen taken, verant-
woordelijkheden en motieven. De 
overheid initieert veranderingen in 
de infrastructuur en reguleert, de orga-
nisaties zijn de partijen die afhanke-
lijk zijn van mobiliteit en het individu
is de praktische gebruiker, zowel als 
onderdeel van een organisatie (zake-
lijk), als privé. De tijdsperioden zijn 
met opzet niet hard gedefinieerd. Ze 
zijn per groep spelers en per organi-
satie verschillend.

Qua inhoud gaan we verder in de lijn 
van de rapporten van 2007 en 2008. 
Gekozen is voor de functionele bena-
dering. De vraag waarom mensen 
reizen en we goederen verplaatsen, 
staat centraal. Daarbij is het begrip 
mobiliteit ten opzichte van de vorige 
jaren verder opgerekt: communiceren, 
het gebruik van moderne communi-
catiemiddelen, beschouwen we als een 
aspect van de mobiliteit. We zijn het 
nog niet gewend, maar in functie kan 
een deel van de zakelijke besprekingen 
ook gedaan worden zonder een fy-
sieke reis. Het waarom van het reizen 
en verplaatsen heeft niet alleen te 
maken met een logische redenering, 
maar ook met gedrag van mensen en 
organisaties, gewoonten en hulpmid-
delen. Soms zijn we er gewoon nog 
niet op ingericht om iets met moderne 
datacommunicatie te regelen. Zake-
lijke overeenkomsten vragen bijvoor-
beeld vrijwel altijd nog een handte-
kening met een pen in de hand van 
een natuurlijk persoon. 

Het mag duidelijk zijn dat mobiliteit
op deze wijze raakt aan vele vraag-
stukken rond ruimtelijke ordening, 
idealen, voorkeuren en wensen. In
dit rapport kijken we dan ook 

integraal naar mobiliteit. Om meer 
inzicht te krijgen in de invloed van 
een verandering op mobiliteit dan
wel mobiliteitsbeleid wordt de 
Mobility Footprint geïntroduceerd. 
Heel veel besluiten rond het vestigen 
van bedrijven, rond het neerzetten 
van gebouwen en veranderingen 
in logistieke systemen leiden ‘auto-
matisch’ tot een verandering in de 
mobiliteit. Met de Mobility Footprint 
maken we de invloed op deze veran-
dering expliciet.



We verdienen én besteden meer

De stijging in het motorvoertuigen-
bezit kan onder andere verklaard 
worden door de stijging in inkomen. 
Naast een stijging van het (bruto)
inkomen is ook het gemiddeld 
besteed bedrag gestegen, mensen 
verdienen niet alleen meer, we geven 
blijkbaar verhoudingsgewijs meer 
uit. We kunnen ons het bezit van 
steeds meer auto’s veroorloven, 
evenals het ons verplaatsen.

Het totaal aantal voertuigen op onze 
weg neemt toe. Dit wordt vooral ver-
oorzaakt door de stijging in het aan-
tal personenauto’s. Het aantal perso-
nenauto’s zal waarschijnlijk alleen nog
maar verder toenemen wanneer van-
wege de kilometerprijs de wegenbe-
lasting en BPM worden afgeschaft. Ook
het toenemende aanbod aan goedkope 
auto’s uit Azië en andere continenten 
speelt daarbij een rol. De stijging 
van het particuliere autobezit is ech-
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3 Stand van zaken mobiliteit; 
de projecten en cijfers

Om een gevoel te geven van de hui-
dige omvang van de problematiek 
rond mobiliteit en de achterliggende 
oorzaken van de congestie hebben 
we een aantal cijfers in perspectief 
geplaatst en door de oogharen bekeken. 

Na de vorige crisis is de con-

gestie nog harder gestegen

Al jaren stijgt het aantal voertuigver-
liesuren en daarmee de congestie. 
Zelfs met alle investeringen in infra-
structuur is de trend niet doorbro-
ken. Figuur 1 laat zien dat na de cri-
sis van 2001-2002 de congestie flink 
is toegenomen! Juist in tijden van 
crisis is het van belang door te pak-
ken en de huidige filetrend te door-
breken. 

Deze fileontwikkeling heeft een aantal 
oorzaken. Zo spelen stijgende welvaart, 
toenemend aantal auto’s, individua-
lisering en langere reisafstand een 
belangrijke rol. 

Figuur 1: Het aantal files in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen

Bron: KiM, filefacts
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ter niet gelijk verdeeld over Nederland.
In de grote steden neemt dit veel min-
der sterk toe dan daarbuiten, een aan-
leiding hiervan zou het beter inge-
richte openbaar vervoer kunnen zijn. 
Dit ook in navolging op Trends in 
Mobiliteit 2008 (‘de Randstad voor-
bij’), waarin werd aangegeven dat de 
focus wel degelijk ook buiten de 
Randstad nodig is. Buiten de grote 
steden neemt op sommige plaatsen 
het relatieve aantal motorvoertuigen 
per 1000 inwoners toe tot ver boven 
het Nederlands gemiddelde. De stads-
gewesten Eindhoven en Geleen/Sittard 
zijn voorbeelden van deze uitschieters.

Voertuigbezit stijgt, jonge mensen 

nemen minder snel een auto

Een andere interessante trend is te zien 
in het autobezit van verschillende leef-
tijdsgroepen. Het aantal motorvoertui-
gen neemt met name toe onder parti-
culieren boven de 40 jaar oud. Echter 
bij jongeren neemt het juist af, hetgeen 
strookt met de trend dat de nieuwe 
medewerkers bij dienstverleners zoals 
Capgemini minder vaak kiezen voor 
de leaseauto. Over het geheel van de 
Capgemini-medewerkers neemt het 
gebruik van de leaseauto af.

Het beeld van de oudere medemens 
die rustig buiten de spits met de trein 
reist, lijkt niet juist: het aantal auto’s 
van mensen die 65+ zijn neemt 
namelijk het sterkst toe. 

Bij de jongere generaties zijn de alterna-
tieven populairder. Dit biedt een basis 
voor de noodzakelijke gedragsverande-
ring, immers: jong geleerd, oud gedaan!

Figuur 2b: Gemiddeld besteed bedrag aan verkeer en vervoer voor alle huishoudens   

in Nederland 2000-2008

Bron: KiM, filefacts
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Minder druk, maar wel met de trein 

door spitsmijden op het spoor 

Ook op het spoor wordt steeds gewerkt 
aan capaciteitsvergroting en een betere 
benutting van de beschikbare capaciteit. 
Er is een groei van het aantal kilometers 
in het personen- en goederenvervoer. In 
2008 was een stijging van 4,1% zichtbaar
in het aantal reizigerskilometers. De lijnen
Eindhoven-Amsterdam en Utrecht-Schip-
hol laten zelfs een groei zien van tweemaal 
zo groot als gemiddeld. Vervoerders willen
meer treinen (per uur) laten rijden. Er lopen
dan ook verschillende projecten rondom 
uitbreiding van de fysieke infrastructuur en
initiatieven om het huidige spoor beter te
benutten. Voor de uitbreiding van de fy-
sieke infrastructuur zijn er initiatieven om 
het spoor te verdubbelen (bijvoorbeeld 
uitbreiding van het spoor van Utrecht 
naar Amsterdam naar 4 sporen) of het
aanleggen van nieuwe infrastructuur (zoals 
de Hanzelijn die in 2012 klaar moet zijn).
Naast het bouwen wordt er ook gekeken 
naar benutten. Zo is er deze zomer een
proef in het kader van Hoogfrequent Spoor
gestart op het traject Eindhoven-Utrecht- 
Amsterdam met 6x6x2. Waarbij in één uur
6 intercity’s, 6 stoptreinen en 2 goederen-
treinen over (deels) hetzelfde spoor reizen. 

Net als de spits op de weg, zit de trein in 
de spits ook aan de grens van zijn capa-
citeit. Treinen vanuit Lelystad naar 
Amsterdam stoppen in de spits niet altijd
op het station Almere Muziekwijk omdat 
ze te vol zitten. Reizigers op dit station 
moeten dan wachten op de volgende 
trein. In februari 2009 is dan ook een proef
gestart met spitsmijden in het openbaar 
vervoer met als doel een betere spreiding 
van treinreizigers over de dag te bewerk-
stelligen. Mensen krijgen een vergoeding 
om wel degelijk met de trein te gaan, 
alleen dan op een later tijdstip. Hierdoor 
wordt de capaciteit op het spoor beter 
benut en kunnen mensen meer ontspan-
nen met de trein reizen.

Figuur 3: Voertuigbezit per leeftijdsgrocp

Bron: CBS
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Tabel 1: Verkeersprestatie van motorvoertuigen op Nederlands grondgebied (miljard km)

1995 2006 Groei 1995 - 2006

Personenauto’s 82,0 98,4 20%

Bestelauto’s 10,5 20,6 96%

Vrachtauto en trekker 6,1 7,2 18%

Autobus en speciale voertuigen 0,9 1,2 33%

Totaal verkeer 99,5 127,4 28%

Bron: KiM, filefacts

Figuur 4: Ontwikkeling van het aantal kilometers per bestuurder respectievelijk 

 passagier per dag

Bron: CBS
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We reizen verder en steeds 

vaker alleen

Opvallend is dat we de afgelopen 
jaren gemiddeld per dag steeds meer 
kilometers zijn gaan reizen als 
bestuurder van een auto. We zijn als 
passagier minder kilometers gaan 
maken. We reizen dus steeds vaker 
alleen. Dit kan niet alleen verklaard 
worden uit het feit dat we ons dit 
kunnen veroorloven, maar ook uit de 
toenemende individualisering van de 
samenleving. Uit cijfers van het CBS 
blijkt namelijk ook dat het aantal 
eenpersoonshuishoudens een relatief 
groter aandeel heeft in de stijging van 
het aantal huishoudens dan de bevol-
kingsgroei in het algemeen. 

Goederenvervoer in kleinere 

eenheden heeft geen toekomst 

Typisch is echter dat de grootste stij-
ging binnen het verkeer en vervoer 
niet zit in personenauto’s maar in be-
stelauto’s, zoals ook in tabel 1 te zien 
is.

Onder meer als gevolg van het vrij-
maken van de postmarkt en een toe-
name van internetverkoop is te zien 
dat het aantal bestelauto’s op de weg 
de afgelopen jaren explosief is ge-
groeid. Daarnaast leggen de bestelau-
to’s die er zijn vaker meer kilometers 
af. De vraag is of, gezien de schaarste 
van ruimte, het vrijmaken van de 
postmarkt achteraf wel zo’n goed 
idee was. Is het mobiliteitsaspect vol-
doende meegenomen in de besluit-
vorming? Moeten we voor de toe-
komst het beleid hierover veranderen?

18
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Modal shift, geen toekomstmuziek 

maar dagelijkse realiteit

Om de weg te ontlasten wordt er steeds
meer gebruikgemaakt van het spoor, 
water of een combinatie van vervoerstro-
men. Efficiënt gebruikmaken van ruimte 
wordt ook duidelijk op de havenspoorlijn. 
Naast het slimmer benutten van het 
spoor, wordt hier naar andere alterna-
tieven gezocht voor het vervoer van 
goederen. Met de komst van de 2de 
Maasvlakte is de noodzaak daartoe 
nog groter. Daardoor is er in contrac-
ten vastgelegd hoeveel procent van 
de containers over de weg, het spoor 
(met aansluiting op de Betuweroute) en 
water vervoerd moeten worden, zoals 
in onderstaande tabel wordt weerge-
geven.

Tabel 2: Spreiding container-

transport voor Maasvlakte 1 en 2

Vervoerswijze 2003 2033

Weg 47% 35%

Spoor 13% 20%

Binnenvaart 40% 45%

Niet alleen wordt getracht om goederen
via een andere manier te vervoeren dan 
over de weg, maar ook reizigers worden 
gestimuleerd meer met het openbaar 
vervoer te gaan. Om dat te bewerkstel-
ligen wordt er gewerkt aan de veiligheid 
en met name het veiligheidsgevoel van 
reizigers. Voorbeelden van initiatieven 
zijn cameratoezicht in het openbaar 
vervoer, de toegangspoortjes en samen-
werking tussen verschillende instanties 
(vervoerder, politie, justitie, gemeenten 
en eventueel andere partijen).

Bron: CBS

Zoals het voorbeeld van de postmarkt 
aangeeft, wordt het ook in het goede-
renvervoer steeds drukker op de weg. 
De A15 van en naar het havengebied 
staat dagelijks vol, maar ook wegen 
als de A1 en de A67 zijn bezet met 
lange rijen vrachtwagens. Diverse 
initiatieven worden ondernomen om 
een verschuiving naar andere modali-
teiten (spoor en binnenvaart) te laten 
plaatsvinden, echter wordt hier ook 
tegen infrastructurele uitdagingen 
aangelopen. De massale modal shift 
die de Nederlandse wegen écht ontlast 
heeft dan ook nog niet plaatsge-
vonden. De modal shift zal naast 
positieve effecten op het verminderen 
van de congestie ook zijn positieve 
werking op het milieu hebben, door 
enerzijds minder files en anderzijds 
een lagere vervuiling per ton kilo-
meter. Duurzaamheid en mobiliteit 
gaan hand in hand. 

De cijfers geven een goed inzicht in de 
trends en ontwikkelingen en laten de 
uitdaging zien: de lopende en komende 
projecten zullen zeer effectief moeten 
zijn om de congestie in de toekomst 
te verminderen. Alleen de uitbreiding 
en betere benutting van de fysieke 
ruimte op de weg, het water en het 
spoor zal daarbij onvoldoende zijn; 
andere oplossingen zijn nodig. 





Visie: de noodzaak tot een ingrijpende gedragsverandering 21

Met de alsmaar toenemende druk op 
onze wegen, met als symbool de dage-
lijkse files, laaiden de discussies over 
mobiliteit hoog op. Zoals in Trends 
in Mobiliteit al eerder werd geconsta-
teerd is er in een 24 uurseconomie 
met vol bezette voertuigen voldoende 
speelruimte voor al het vervoer. We 
zagen zelfs een verschuiving. Het ging 
niet alleen meer over extra wegen en 
een beter openbaar vervoer of finan-
ciële prikkels om de spits te mijden. 
Nee, er ontspon zich een meer fun-
damentele discussie over de regie 
van de goederenstromen in een bre-
der kader en over het reisgedrag van 
medewerkers van (grote) organisa-
ties. Het was ineens niet meer van-
zelfsprekend dat de logistieke 
dienstverleners los van elkaar in de 
markt moesten vechten. En de werk-
gevers mochten er niet zonder meer 
op vertrouwen dat medewerkers 
klokslag acht of negen uur op hun 
werkplek kwamen. Het blikveld 
moest verruimd worden. Mobiliteit 
schoof de burelen van de planners 
en managers binnen. En toen was er 
de crisis; alles werd anders, of toch 
niet?

Het zal naar alle waarschijnlijkheid 
nog wel even duren voordat er bij 
het voorlezen van de filemeldingen 
de zin: ‘Buiten de files op de gebrui-
kelijke plaatsen zijn er files langer 
dan vier kilometer en door bijzondere 
omstandigheden op de volgende 
wegen!’ verandert in ‘Vandaag is er 
een vlotte doorstroming en worden er 
geen files verwacht.’ 

In de vakantietijd is er nog weinig 
verbazing dat er geen files zijn, maar 
files blijven nog steeds een gegeven. 
Met het tijdelijk minder worden van 
de files door de crisis blijken de 

4 Visie: de noodzaak tot een ingrijpende 
 gedragsverandering 

Anno 2009 is het duidelijk hoe belang-
rijk mobiliteit is geworden voor onze 
maatschappij, voor de individuen die 
erin leven en voor de organisaties die 
mobiliteit nodig hebben om te func-
tioneren. De tijd dat we dachten dat 
uitsluitend de overheid ‘het’ maar 
moest regelen door nog meer infra-
structuur te realiseren, is voorgoed 
voorbij. Organisaties (bedrijven en 
overheden), maar ook wij allen zullen 
aan het thema mobiliteit volwaardige 
aandacht moeten geven. Daarbij red-
den we het niet door binnen de eigen 
lichtcirkel naar oplossingen te zoeken 
of ze binnen het eigen expertisege-
bied te optimaliseren. De diverse ge-
bieden hangen allemaal samen en 
mobiliteit grijpt ongelooflijk diep in 
op onze gewoontes, procedures en 
systemen. Dit noopt tot het nog die-
per kijken naar het waarom achter 
ons gedrag. We zullen nog bewuster 
in samenhang moeten handelen! De 
vraag waarom bepaalde maatregelen 
en effecten resultaten opleveren, zal 
beantwoord moeten worden: ‘Waarom 
werkt het één wel en het ander niet?’ 
We gaan daarom op zoek naar de 
werkzame stoffen in de diverse initi-
atieven.

Vóór de huidige economische crisis, 
nog niet zo lang geleden dus, maak-
ten we ons collectief zorgen over de 
actuele mobiliteit in Nederland. Som-
migen hadden het over de bouwput 
op de doorgaande routes, anderen 
over het gebrek aan tempo om te 
bouwen en weer anderen over de 
ruimte die overblijft om in te leven. 
Tegelijk beslisten we iets soepeler dan 
in het recente verleden over de grote 
infrastructurele projecten. Blijkbaar 
leren we meer en meer omgaan met 
inspraak en wettelijke randvoor-
waarden. 

 the way we see it
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vrachtauto’s zich al weer meer in de 
spits te begeven en de verstoringen 
die er zijn, lijken intenser. Er wordt 
ook weer hard gereden. Gevoelsmatig 
neemt dan het aantal ongevallen toe 
en in de praktijk blijkt dit ook zo te 
zijn. Tot nu toe steeg het percentage 
files veroorzaakt door ongevallen. In 
2007 was dit 12% en in 2008 13% 
(bron: RWS Dienst Verkeer en 
Scheepvaart), het exacte effect van de 
crisis is hierin nog niet doorgerekend. 

Grootste oorzaak van files, procentueel 
gezien, is capaciteitstekort met onge-
veer 80%, gevolgd door ongevallen met 
zo’n 12%. Werkzaamheden als oor-
zaak liggen al lange tijd redelijk sta-
biel rond de 5%.

Het aantal filemeldingen naar oorzaak 
laat in figuur 6 zien hoe de fileoorza-
ken zijn opgebouwd. Naast de gebrui-
kelijke knelpunten nemen ongevallen 
een flink deel van de oorzaken voor 
hun rekening. 

Crisis opent ogen voor de toe-

komst

De afname van de files door de crisis 
lijkt het signaal af te geven dat we weer 
‘gewoon’ met de auto de weg op kun-
nen, zonder na te denken over files. 
Er is sprake van een ‘rebound’-effect: 
de positieve gevolgen van maatregelen 
(minder files) worden tenietgedaan, 
omdat de problemen dus opgelost lijken 
en mensen daardoor weer in hun oude
gedrag vervallen en de auto weer pak-
ken. Deze ‘antistof’ is een vervelende 
bijwerking bij alle maatregelen die files 
verminderen. Nog niet zo lang geleden 
vielen deze bewegingen buiten het 
blikveld van de meeste ondernemers. 
Maar dit is snel veranderd. In de eigen 
operatie bij Capgemini en bij een aan-
tal relaties in de markt was er ruim 

Figuur 5: Fileoorzaken van 2000-2007

Bron: Bereikbaarheidsmonitor hoofdwegennet 2007, RWS-DVS 
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Figuur 6: Overzicht filemeldingen naar oorzaak (2006)

Bron: Transport in cijfers 2008, TLN, RWS-DVS

n  Avondspitsknelpunt 41,8% 

n  Ochtendspitsknelpunt 34,8%

n   Modder of olie op de weg 0,2%

n   (Sport-)evenement 0,3%

n   Gekantelde vrachtauto 0,2%

n   Kijkfile 0,5%

n   Ongeval met vrachtauto 0,7%

n   Werkzaamheden avond en nacht 1,3%

n   Voertuig met pech 0,6%

n   Overige oorzaken 0,4%
n   (Verkeers)ongeval 8,3%

n   Intensiteit/capaciteit buiten spits 8,2%

n   Afgevallen lading 0,1%

n   Werkzaamheden overdag 2,6%
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voor de crisis al een eerste signaal dat 
toch wat meer energie moest worden 
gestoken in het reisgedrag van de 
medewerkers. Een groot deel van de 
operatie is direct gerelateerd aan mede-
werkers die zich vrij door Nederland 
en daarbuiten moeten kunnen bewe-
gen en de files hadden het perceptie-
niveau ‘irritant’ bereikt. Uit de perio-
dieke medewerkertevredenheidson-
derzoeken kwam een beeld naar voren 
dat een groot deel van het personeels-
verloop direct gerelateerd was aan toe-
nemende reistijd en dus aan files. De 
medewerker van Capgemini reist in 
eigen tijd, dus de klant ondervindt 
geen directe invloed. Maar de schade 
door extra personeelswerving, oplei-
ding en inwerken was bij nadere be-
schouwing onverantwoord groot en 
stijgende. Het betrof hier structureel 
enkele tientallen miljoenen euro’s. 
Tegelijkertijd werd zichtbaar hoeveel 
geld er omging in autobrandstof en 
becijferde de mobiliteitsafdeling dat 
(bij onveranderd beleid) de invoering 
van de kilometerprijs Capgemini 
ongeveer €5 miljoen per jaar zou gaan 
kosten, bovenop de bestaande auto-
kosten. De (toen nog geplande) verbou-
wing van de A2 rond Utrecht met naar
verwachting grote gevolgen voor het 
aanzienlijke deel van de operatie van 
Capgemini, dat Utrecht als standplaats 
kent, maakte het beeld compleet. Er 
moest meer gebeuren dan een paar 
lapmiddelen of een stichtelijk woord. 

De discussie over mobiliteit is voor 
Capgemini in Nederland inmiddels de 
kern geworden van de positionering 
als dienstverlener en is soepel overge-
gaan in een bedrijfseconomische over-
weging. Daarbij hoeft de actuele ver-
keerssituatie geen stimulans meer te 
zijn: het kwartje is gevallen! Leuk dat 
Capgemini de early adopter is van de 

NS-Business Card, dat er nieuwe kan-
toorconcepten zijn bedacht en dat er 
een pool van hybride leenauto’s is. 
Maar de fundamentele discussie heeft 
geleid tot de vraag: Hoe gaan we in de 
toekomst onze markt bedienen, vanuit 
welke locaties en wat impliceert dit 
voor onze primaire processen? Ook de 
onderzoeken van Transumo bevestigen 
de enorme bedragen die voor organi-
saties gerelateerd zijn aan mobiliteit en 
de gevolgen voor andere activiteiten 
hiervan. Tijd om verder te kijken dus. 
De fundamentele discussie over het be-
lang van mobiliteit werd bij Capgemini
precies op tijd afgerond. De activitei-
ten waren verschoven van luxe rand-
verschijnsel waarvoor normaliter in tij-
den van crisis geen budget beschikbaar 
zou zijn, naar een kernwaarde die vol-
waardig meedoet in de besluitvorming 
van organisaties. Die verschuiving van 
denken binnen Capgemini lijkt zich in 
de breedte te voltrekken. De visie dat 
een zeer ingrijpende gedragsverande-
ring en een wijziging in de routes nodig
zijn, krijgt gestalte. Van de kantoren 
worden ontmoetingsplaatsen gemaakt 
en samen met derden is een veelheid 
aan werkplekken in het land gecreëerd. 
Interne regels zijn aangepast en migra-
tieplannen voor de nieuwe manier van 
werken zijn geschreven. Dit alles om 
ervoor te zorgen dat de werkplek 
voortaan bij de medewerker is. Hier-
door neemt de noodzaak om naar de 
werkplek toe te reizen af en kan echt 
anders omgegaan worden met mobili-
teit. Eerste initiatieven om werkplek-
onafhankelijke condities op te nemen 
in de cao worden inmiddels genomen 
om zo het nadenken over mobiliteit 
aan te moedigen. 
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De nood blijkt een deugd voor 

de lange termijn

De bouwwerkzaamheden voor de ver-
betering van de vervoersinfrastructu-
ren in Nederland zijn, zoals geconsta-
teerd in Trends in Mobiliteit 2008, te 
laat gestart. We hebben de congestie al
jaren geleden aan zien komen, maar er 
was toen blijkbaar geen draagvlak voor 
de ingrepen in de infrastructuur zoals 
deze nu zichtbaar zijn in Nederland. 
We waren met z’n allen druk met het 
verzilveren van de kansen die de groei-
ende economie bood en hadden geen 
oog voor de grenzen van de ruimte aan 
mobiliteit, die meer en meer in ons 
blikveld kwamen. De knelpunten in de 
infrastructuur hebben als positief effect 
dat ze ons de ogen hebben geopend 
voor de meer fundamentele aanpak 
van de mobiliteitsproblemen. 

Nog niet zo lang geleden leek de capa-
citeit in de infrastructuur oneindig te 
zijn. Alles kon en alles mocht. Alle vor-
men en soorten van vervoer en infra-
structuur werden daarbij als losse ele-
menten gezien, met elk zijn eigen pro-
blematiek. Niemand maakte zich zor-
gen over het geheel, een holistische 
visie ontbrak. Dit wordt nu stapsgewijs 
gecorrigeerd. Samenhang en samen-
werken zijn hierbij sleutelbegrippen 
en ze kunnen worden gezien als werk-
zame stoffen. De beleidsnotities van 
de overheid zijn hier een goed voor-
beeld van. Mobiliteit is een breed aan-
dachtsgebied waarbij vrijwel alles met 
alles samenhangt. Voor de langere ter-
mijn is nog onduidelijk hoe de samen-
hang is tussen de plannen in het kader
van de klimaatverandering (de strijd 
tegen de stijgende zeespiegel door het 
opwarmen van de aarde)3 en de lange-

termijnplannen rond de mobiliteit in 
Nederland. Die integratieslag moet de 
komende twee jaar wel worden ge-
maakt om beide routes geloofwaardig 
te houden. Sommige wegen zullen 
mogelijk moeten worden verhoogd of 
omgeleid, andere zullen in de toekomst 
standaard op een dijk liggen of er 
doorheen gaan. Maar die discussie kan 
pas worden gevoerd als we echt in de 
ban zijn van het ‘overleven’. Dat is het 
moment dat we de plannen echt gaan 
uitvoeren. Dan komen de echte inven-
tieve Nederlandse oplossingen waar 
we samen trots op kunnen zijn. 
Pakken we door, ook terwijl er even 
crisis is? 

Het is knap hoe wegenbouwers tijdens
hun werk rekening houden met de 
doorlopende stroom verkeer. Tijdelijke
viaducten en andere voorzieningen 
slokken een behoorlijk deel van het 
budget op, maar als de bouwers een-
maal door de papierberg heen zijn gaat 
de bouw op zich supersnel. Processen, 
contractvormen en organisatie zijn de 
laatste jaren sterk ontwikkeld. Toch 
zijn alle projecten die nu worden uit-
gevoerd slechts de invulling van een 
basisvoorwaarde, een noodzakelijke 
eerste stap die is ingezet voor de crisis. 
Waar we voor moeten zorgen is dat 
deze stap ondanks de crisis wel wordt 
afgemaakt. Die eerste stap is gebaseerd 
op het huidige denken, dat vooral het 
fysieke reizen en de groei van het aan-
tal voertuigen centraal staan. De meer 
fundamentele oplossingen zijn vooral 
‘reisarm’. Ze moeten voornamelijk ko-
men uit de herbezinning over het ge-
bruik van de geleverde gereedschappen 
voor mobiliteit in het kader van onze 
ambities, de maatschappij en de 

3 Rapport Veerman http://www.deltacommissie.com
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primaire taken en doelstellingen van 
de organisaties die mobiliteit nodig 
hebben om te overleven. De harde con-
statering is dat anno 2009 de antwoor-
den op het mobiliteitsvraagstuk het fun-
dament zijn voor duurzaam bedrijfs-
economisch rendement. Fysieke ver-
plaatsingen zullen blijven en daarvoor 
zijn de huidige plannen een invulling. 
Maar duurzame mobiliteit vindt haar 
antwoorden ook in het slim omgaan 
met alternatieven voor fysieke verplaat-
sing. De beweegredenen om te verplaat-
sen zijn hier van belang en daarbij ook 
hoe deze mogelijk te beïnvloeden zijn 
middels werkzame stoffen. 

Het meeste publieke geld wordt nu 
geïnvesteerd in projecten voor bouw 
en renovatie van infrastructuur. De 
activiteiten die te maken hebben met 
besturing en beheersing, de bestuurlij-
ke vernieuwing en de projecten rond 
het nadenken over alternatieven rond 
fysiek vervoer (zoals thuiswerken) zijn, 
ondanks de Taskforce Mobiliteits-
management4 en de Commissie Van 
Laarhoven5 onderbelicht en worden 
nog onvoldoende met elkaar in ver-
band gebracht. Als we de situatie bin-
nen Capgemini als maatgevend mogen 
beschouwen, kunnen de effecten van 
de ‘alternatieve’ projecten (naast de 
bouw van wegen etc.) vele malen gro-
ter zijn voor onze economie. Als orga-
nisaties fysiek vervoer niet meer als 
vanzelfsprekend beschouwen en hun 
processen ‘vervoersarm’ kunnen orga-
niseren, wordt de fysieke congestie 
slechts een randverschijnsel. Mobiliteit 
is daarbij niet het probleem, maar wel 
hoe we ermee omgaan.

Toen mobiliteit in ons denken nog 
een restpost was, en vervoer dus 
goedkoop, zijn er allerlei samenwer-
kingsverbanden ontstaan die ons kris-
kras over de wereld brengen. De staal-
fabriek en de fabriek waar de blikjes 
worden gemaakt liggen ver uit elkaar 
zodat trailers vol lege blikje door 
Noord- Europa worden gesleept. Afval 
van heel Europa gaat bij Rotterdam 
het zeegat uit en we krijgen er de rest-
stoffen van de koffieproductie (de kof-
fieschillen, eigenlijk het afval van de 
koffieproducent) als duurzame brand-
stof voor terug. Moeten we niet 
gewoon ons eigen afval verbranden en 
er schone energie mee maken? Een 
hele serie van deze bewegingen vraagt 
om heroverweging, met de huidige 
problematiek van de mobiliteit in een 
meer volwassen positie. Transumo 
heeft zich in projecten verdiept rond 
‘prognostische logistiek’ waarbij regie 
in een breder verband een grote rol 
speelt.6 Waarom wordt vervoerd? Kan 
het niet anders, slimmer? In een ken-
niseconomie zijn dit voorspelbare 
routes. Loonkosten zijn te hoog, 
installaties worden benut tot de rand 
van hun kunnen en de geschoolde 
professional is nu al schaars. Hieruit 
komen impulsen om slimmer om te 
gaan met mobiliteit. 

Alle bedrijfstakken zullen, elk in zijn 
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 ruimte 
om goederen te verplaatsen. Daarnaast 
hoort ruimte om te bewegen bij onze 

4 Onder leiding van Lodewijk de Waal, met hoofddoel het aantal files te verminderen 
5 www.commissievanlaarhoven.nl onderdeel van het programma logistiek en supply chains
6 http://www.transumo.nl/Nl/Projecten/Pilot.aspx
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Overleven: werkzame stof in het groot

Toen de Deltacommissie in september 2008 met haar advies over de gevolgen van de 
klimaatverandering kwam, werd dit door de media als een gegeven gepubliceerd. De kli-
maatverandering en meer in het bijzonder de gevolgen van de stijging van het waterniveau 
worden als een dreiging gepresenteerd. De maatregelen om Nederland voor de verre toe-
komst te beschermen tegen het stijgende water lokten weinig discussie uit. De haalbaar-
heid wordt niet ter discussie gesteld, ook de kosten die de maatregelen met zich mee-
brengen (enorme bedragen over een lange periode) staan vooralsnog niet ter discussie. 
Bovendien is er geen discussie meer over alternatieven. In Nederland zijn we het erover 
eens dat we ons moeten beschermen en dat mag wat kosten. 

De wijze waarop de commissie draagvlak voor haar advies heeft gekregen, dwingt respect 
af. De vraag is of ook voor meer samenhangende en ingrijpende maatregelen rond mobi-
liteit een dergelijke eensgezindheid bereikbaar is. Voor de kortere termijn zijn de effecten 
voor een verkeersinfarct op de Nederlandse vervoersinfrastructuren veel groter dan de 
gevaren van een stijgende waterspiegel. Nederland is prima beveiligd tegen water voor 
de komende vijftien jaar. Met het verkeer zitten we voorlopig nog in de gevarenzone. De 
vraag is hoe er draagvlak en budget verkregen kan worden voor ingrijpende samenhan-
gende maatregelen rond verkeer en vervoer. Wat is hier de werkzame stof?

Schaarste aan vervoersruimte dwingt ons om na te denken over de wijze waarop we de 
ruimte gaan verdelen. Dit impliceert ingrijpen in de vrijheid van vervoer en dat vraagt op 
termijn om regie. De bestuurders van steden zullen ieder op hun eigen manier de auto’s 
uit de stad moeten verbannen. Eerst de binnensteden en later ook de buitenring. Ingrepen 
in lokaal verkeer kunnen worden gedaan vanuit milieuoogpunt, vanuit ruimteoptiek of uit 
principe. Eerst werd parkeren extreem duur gemaakt en bij nieuwe bedrijfsvestigingen het 
aantal parkeerplaatsen bewust beperkt. Later werd het ontbreken van een roetfilter op 
auto’s de reden om toegang te verbieden, maar de tendens is dat er overal aan de rand 
van de steden een wit bord met rode rand wordt geplaatst. In het westen van Nederland 
is de verstedelijking al zo ver dat achter de horizon een verbod op autogebruik in de hele 
Randstad geen vreemd toekomstperspectief meer is. Uiteraard moet het openbaar vervoer 
dan nog een paar slagen maken om een volwaardig alternatief te zijn. Meer individueel 
openbaar vervoer is de logische groeirichting. Daarbij is openbaar vervoer geen massa-
vervoer meer, maar vervoer dat op het individu is toegesneden. Met de privéauto (die 
veelal al een leaseauto of auto van de zaak is) schuiven we ook al op naar geregisseerd 
vervoer. De beprijzing is een vorm van regie die de bedoeling heeft om schaarste slimmer 
te verdelen. Maar de stappen voor de langere termijn vragen om meer stringente regie. 
Geregisseerd privévervoer en geïndividualiseerd openbaar vervoer zijn op termijn onder-
deel van hetzelfde verkeers- en vervoerscomplex. 

De Deltacommissie heeft in haar plannen nog geen ruimte gemaakt voor verkeers- en ver-
voersaspecten. Als we erin slagen om de plannen van de Deltacommissie (de strijd tegen 
het water) te voorzien van elementen die een verkeersinfarct kunnen voorkomen, slaan we 
twee vliegen in één klap.
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vrijheid en ons gevoel van welbevin-
den. Niet alles wat we doen hoeft nut 
te hebben of geld op te leveren. Kun-
nen we de trend van de afgelopen 
decennia (sneller, grotere verplaatsing 
etc.) doorbreken?

Los van de suggestie om de overheid 
nadrukkelijk te profileren als voorlo-
per in de eigen uitvoering is er de 
beleidscomponent waarbij de ver-
schuiving nog moet plaatsvinden naar 
mobiliteit in brede zin. Wat momenteel 
nog onder het kopje innovatie wordt 
neergezet als randverschijnsel zou, net 
als bij Capgemini nu zelf aan de orde 
is, neergezet moeten worden als 
onderdeel van de economische kern-
waarden. De mobiliteit moet als een 
volwaardig aspect meegenomen wor-
den in een veelheid van besluiten en 
maatregelen. Het belang voor het wel-
zijn van organisaties en individuen is 
hiervoor inmiddels groot genoeg. De 
hoofdlijn in het denken is dat we ons 
veel nadrukkelijker moeten afvragen 
of fysiek vervoer of verkeer in bedrijfs-
omgevingen (nog wel) nodig is. Voor 
zakelijk verkeer is de gedragslijn: 
‘Thuiswerken tenzij….!’ veelzeggend. 

Hierop wordt in het volgende hoofd-
stuk, ‘Mobiliteit en de bestuurlijke 
perceptie’ verder ingegaan. 
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In de technische wereld, rondom investeringsgoederen tekent zich een beweging 

af waarvan we hieronder een voorbeeld geven.

Het betreft de onderhoudswereld rond grote installaties. In het traditionele model belt de
klant bij storingen met een servicedesk. Deze desk kijkt waar de dichtstbijzijnde monteur
met de juiste expertise zich bevindt en stuurt hem naar de aangegeven locatie. Stapsge-
wijs worden de monteurs voorzien van betere communicatiemiddelen, navigatiesystemen 
en elektronische dossiers. De grote vraag is echter hoe lang het nog duurt voordat de 
monteur helemaal niet meer op pad hoeft. Bij de nieuwe installaties is hiertoe al een aantal 
voorzieningen getroffen. Installaties worden ‘dubbel’ uitgevoerd zodat de urgentie voor het 
direct verschijnen van de monteur vervalt. De installatie is zelf in staat om te schakelen. De 
meest voorkomende storingen worden gegroepeerd in modules die door een leek kunnen 
worden vervangen (zie bijvoorbeeld kopieermachines). Voor het overige zijn er communi-
catiesystemen waarmee op afstand trends kunnen worden gemeten. Acute storingen kun-
nen op basis hiervan worden voorkomen via preventief onderhoud. In nieuwe installaties 
worden mechanische componenten en besturingen steeds meer voorzien van elektronica 
of software. Hier is ‘reparatie’ op afstand op korte termijn een realiteit. De monteur kan 
vanuit zijn eigen pc thuis al een behoorlijk deel van de werkzaamheden uitvoeren die 
voorheen een lange reis vroegen. Daarnaast kan er op tijden worden gewerkt die beter uit-
komen (bijvoorbeeld vanwege files op de weg). In de relatie met de klanten worden steeds 
meer prestatiecontracten afgesloten. De werkgever van de monteur vertaalt dit naar varia-
bele beloningscomponenten voor de monteur. Moderne simulatietechniek, slimme senso-
ren, analysemethoden, e-learning en het (achteraf) afrekenen op prestaties maken dat de 
onderhoudswereld verandert van een wereld van vuile handen naar een kennisintensieve 
wereld met een hoofdrol voor de informatietechnologie. De (voor een deel al gerealiseerde) 
visie is dat er alleen in heel bijzondere gevallen een monteur met spoed daadwerkelijk naar 
een installatie moet reizen. 
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wordt toch een aantal veranderingen 
gerealiseerd dat zal leiden tot het mo-
gelijk maken van structurele verbe-
teringen in de bedrijfsvoering. Dit 
allemaal onder de noemer Vernieu-
wing Rijksdienst. 

Er wordt geëxperimenteerd met pro-
grammaministeries, de huisvesting 
wordt aangepakt, de rijkswerkplek 
krijgt gestalte, ministeries worden 
fysiek samengevoegd in één gebouw 
en de discussie rond het terugdrin-
gen van het aantal ambtenaren loopt 
nog steeds. Tegelijkertijd streeft het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
binnen het functiegebouw ernaar om 
de diversiteit in het aantal functies 
binnen de rijksoverheid van 5000 
terug te brengen naar vijftig. De vijf-
tig hoofdfuncties moeten dan voor 
alle ministeries het bestaande brede 
scala aan functieomschrijvingen ver-
vangen. 

Ambtenaren zelf nemen allerlei initi-
atieven rond ‘Ambtenaar 2.0’ met als 
doel het werken in netwerken en het 
steeds makkelijker ontsluiten van in-
formatie. Het idee is zelfs geopperd 
om een rijksdienst te creëren van 
één ministerie waarin ambtenaren 
met een grote mate van flexibiliteit 
werken op voortdurend wisselende 
projecten en tegelijkertijd meerdere 
beleidsgebieden kunnen bedienen, 
die voorheen bij verschillende 
ministeries lagen. Al deze ontwikke-
lingen, initiatieven en ideeën binnen 
de overheid hebben als doel de hui-
dige verkokering en starheid binnen 
de overheidsorganisatie aan te pak-
ken. Maar om effectief te zijn is meer 
coördinatie, een masterplan c.q. een 
routekaart nodig. Het zou de over-
heid (rijk en lagere overheden) van-
uit haar maatschappelijke positie 

5 Mobiliteit en de bestuurlijke perceptie

In Trends in Mobiliteit 2008 werd 
reeds vermeld dat investeren in het 
gebruik van de elektronische snel-
weg een goede manier zou zijn om 
de filedruk tegen te gaan, maar dat 
het overheidsbeleid rond dit onder-
werp nog in de embryonale fase 
verkeert. Mede veroorzaakt door de 
economische crisis en een groeiende 
behoefte bij werknemers aan een 
evenwichtige work-lifebalans heeft af-
gelopen jaar echter een versnelling 
en verdieping plaatsgevonden bij (in 
het bijzonder) het bedrijfsleven in het 
nadenken over nieuwe concepten van 
werken. De drijfveer is hier het ver-
minderen van de fysieke mobiliteits-
druk. Het primaire doel voor bedrij-
ven was vanzelfsprekend het verla-
gen van de operationele kosten, met 
de nadruk op verliezen door reistijd. 
Tegelijkertijd leidt het verplaatsen 
van het kantoor naar een handiger 
locatie tot de vraag of de houdbaar-
heidsdatum van de huidige ‘van A 
naar Beter’- en ‘van 9 tot 5’-doctrine 
dreigt te worden overschreden.

Nu we gedreven door de crisis in het 
oog van de orkaan zitten, is het een
goed moment om alle bedrijfsfuncties 
op het gebied van mobiliteit tegen 
het licht te houden en de vraag te 
stellen wat de kosten zijn (geld en 
milieu) en of die niet omlaaggebracht 
kunnen worden. Mobiliteit was bij 
veel organisaties al opgeschoven van 
het facilitair management naar het 
blikveld van de HR-manager, maar 
schuift nu als serieuze bedrijfsecono-
mische factor de boardroom binnen. 
Mobiliteit raakt in organisaties nu 
vrijwel alle traditionele organisatie-
functies. De overheid zelf als organi-
satie blijft echter nog achter bij de 
actuele beweging van die in het 
bedrijfsleven. Alhoewel, ‘onbewust’ 
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sieren om alsnog een strik om de af-
zonderlijke activiteiten te doen, zodat 
het zonneklaar is dat het haar ernst is 
om te komen tot een samenhangende 
en serieuze vernieuwing en verbete-
ring van de mobiliteit van haar werk-
nemers. De overheid zou bijvoor-
beeld kunnen voorstellen dat vanaf 
2011 25% van alle ambtenaren struc-
tureel vanuit huis werkt en alleen bij 
aanwijsbare noodzaak naar kantoor 
reist. De stand van de techniek hier-
voor is hoopgevend. In het begin zal 
dit vanzelfsprekend tot de nodige 
problemen leiden in de bedrijfsvoe-
ring, maar na verloop van tijd geeft 
het wel een duidelijk (en dus meet-
baar) beeld over de afname van de 
fysieke mobiliteitsdruk en daarmee 
ook de milieudruk. Het knagen aan 
de noodzaak van fysieke verplaatsing 
wordt steeds meer een maatschappe-
lijke opgave en de overheid lijkt ge-
ëquipeerd voor een volgende signifi-
cante prestatie. Afgelopen jaar is reeds 
geopperd om het Fonds Economische 
Structuurversterking in te zetten voor 
het stimuleren van het gebruik van de 
digitale infrastructuur. Deze stelling 
blijft derhalve staan en wint aan actu-
aliteit. 

Het Fonds Economische Structuurver-
sterking kan zeker worden gebruikt 
voor het versterken van de infrastruc-
tuur die van nut kan zijn voor de grote
evenementen. In Trends in Mobiliteit 
2008 werden de Olympische Spelen 
van 2028 al als ideaal mobiliteitspro-
ject genoemd. Dit jaar is de maat-
schappelijke discussie geopend om 
het WK voetbal 2018 naar Nederland 
te halen. In lijn met de conclusie uit 
Trends in Mobiliteit 2008, waar werd 
gewezen op het feit dat qua mobili-
teitsbeleid verder zou moeten worden 
gekeken dan alleen de Randstad, is 

het raadzaam om ook voor grote 
sportevenementen zoals het WK 
voetbal en de Olympische Spelen 
verder te kijken dan de vaste sport-
steden in de Randstad. Waarom 
Groningen niet als middelpunt van 
de openingen, finale(s) in Maastricht 
of Nijmegen en Utrecht als het coör-
dinerend middelpunt? 

Momenteel lopen er binnen de over-
heid verschillende initiatieven in het 
kader van duurzaamheid zoals het 
meten van zaken als CO2-uitstoot. 
Uitgangspunt is om deze metingen 
jaarlijks te herhalen. Ze zullen echter 
van weinig praktische waarde blijken 
te zijn als de doelstellingen rond het 
werken op afstand niet als input bij 
aanvang van de metingen wordt mee-
genomen. Met andere woorden, 
welke activiteiten worden er vandaag 
op kantoor uitgevoerd en wat is het 
streven over bijvoorbeeld vijf jaar? 
Welke personeelsreductie wordt er 
van de digitalisering van de dienst-
verlening verwacht? Wat voor type 
werk kan goedkoper en efficiënter 
op afstand aan derden worden over-
gedragen en wat zijn hiervan de ver-
wachte emissiewaarden? Wat betekent 
Ambtenaar 2.0 specifiek voor de file-
druk? Het is maar een greep uit de 
vele complexe vraagstukken die goed 
in kaart moeten worden gebracht op 
basis van een Mobility Footprint. 
Vergelijk dit met de milieueffectrap-
portage (MER). Dit is een instrument 
om het milieubelang mee te wegen in 
de besluitvorming. Een MER wordt 
gebruikt bij activiteiten die mogelijk 
belangrijke nadelige gevolgen hebben 
voor het milieu zoals de bouw van 
snelwegen, vliegvelden en chemische 
installaties. De Mobility Footprint 
zou een instrument moeten zijn dat 
de mobiliteitsgevolgen in kaart 
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brengt bij de bouw en gebruik van 
fysieke infrastructurele voorzieningen. 
Tevens kunnen veranderingen in de 
virtuele/digitale infrastructuur tegen 
het licht worden gehouden om te 
zien of ze effect hebben op de afname 
van fysieke bewegingen en daarmee 
op de mobiliteit.

Bestuurlijk Nederland zal de komende 
tijd steeds duidelijker in het vizier 
krijgen dat het klassieke postindus-
triële tijdperk, waarin de totstandko-
ming van de informatiesamenleving 
alleen op kantoor wordt gegenereerd 
en alleen vanuit daar plaatsvindt, rap 
ten einde komt. De werkplekken wor-
den steeds meer digitaal en virtueel. 
We werken steeds meer plaatsonaf-
hankelijk en ook steeds meer buiten 
de ‘normale’ werktijden. De inschat-
ting is dat de klassieke mobiliteit zoals
eerder aangegeven als van ‘A naar 
Beter’ en van ‘9 tot 5’, in ieder geval 
in het bedrijfsleven, de komende jaren
voor een groot deel zal verdwijnen. 
De overheid zal in deze beweging 
niet achter kunnen blijven en bij voor-
keur een voorbeeldfunctie vervullen. 
Dit betekent dat met nieuwe beïn-
vloedings- en besturingsmodellen zal 
moeten worden gewerkt waarbij IT 
niet als last maar als lust, in de vorm 
van het aandragen van intelligente 
oplossingen, kan worden gebruikt. 

Naast het beschikbaar komen van een
volwassen technologische infrastruc-
tuur zien we verrassenderwijs dat de 
klassieke mobiliteit mede onder 
invloed van de introductie van de 
kilometerprijs (KMP) haar langste 
tijd heeft gehad. De KMP heeft name-
lijk het proces binnen bedrijven sig-
nificant versneld om nieuwe manie-
ren van werken te introduceren met 
als doelstelling het aantal te rijden 

woon-werkkilometers drastisch terug 
te brengen c.q. de bedrijfsresultaten 
ook op langere termijn op peil te hou-
den. Met name bedrijven buiten de 
transportsector, waar door de mede-
werkers veel kilometers worden gere-
den, zijn zich er ten volle van bewust 
dat de nettowinst bij invoering van 
de KMP wel eens zou kunnen ver-
dampen. Het tijdig nemen van rigou-
reuze maatregelen geeft bedrijven 
levensvatbaarheid, ook na de intro-
ductie van de KMP. De geplande 
introductie van de KMP heeft hier-
door nu al grote invloed zonder dat 
er nog maar één kilometer is 
geprijsd.

In Trends in Mobiliteit 2008 is al het 
een en ander gezegd over bestuurlijk 
lef en samenwerking. Het feit dat 
ontwikkelingen in het kader van de 
digitalisering en gebruik van werk-
plekken in een stroomversnelling ko-
men, onderstreept het appel tot een 
versnelde en meer intensieve bestuur-
lijke samenwerking met de benodigde 
doorzettingskracht. Echter, projecten 
worden nog steeds te vaak op basis 
van de bestaande bestuurlijke struc-
turen bedacht en uitgevoerd. De fy-
sieke verplaatsing staat hierbij nog 
steeds centraal. Binnen het Huis van 
Thorbecke zal de slag gemaakt moeten 
worden naar het omgaan met mobili-
teit als een onderwerp dat meer in-
houdt dan alleen maar besluitvorming 
rond de fysieke projecten. Vigerende 
bestuurlijke kaders kunnen daarom 
worden aangeduid als een antistof.

In 2011 zijn de volgende kamerver-
kiezingen. Een kleine twee jaar dus 
nog om het begrip mobiliteit van de 
oude stoflaag te ontdoen en het een 
meer prominente positie te geven 
binnen de bedrijfsvoering van de 
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overheid met de daarbij behorende 
nieuwe vormen van werken en mobi-
liteit. Veel bedrijven hebben dit gege-
ven inmiddels met verve opgepakt. 
Als belangrijke werkzame stoffen gel-
den hier in ieder geval de noodzaak 
om kosten te beheersen, samen te wer-
ken in samenhang als ook de beschik-
baarheid van volwassen IT-infrastruc-
tuur als basisgereedschap voor het 
kwalitatief hoogwaardig kunnen wer-
ken op afstand. Werkzame stoffen 
die ook voor de overheid en haar uit-
voeringsinstanties kunnen werken! 
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te gaan. Anno 2009 is mobiliteit een 
volwassen beleidsgebied, dat iedereen 
raakt. Veel dogma’s uit het verleden 
gelden niet meer. Er mag ingegrepen 
worden als het maar resultaat heeft. 

In de projecten die bekeken zijn, is 
een onderscheid te maken naar type 
projecten. Veel projecten gaan tradi-
tioneel over het bouwen van extra 
infrastructuur (weg, water, spoor) en 
de benutting daarvan. Deze projecten 
hebben typisch een kortetermijnfocus 
en liggen daarmee ten grondslag aan 
de plannen voor de middellange en 
langere termijn. 

Daar we met bouwen en benutten de 
grenzen aan de groei bereiken, zien 
we steeds minder effect en daarmee 
minder verbetering. Hierdoor ver-
schuift bouwen en benutten van 
maatregel naar een echte randvoor-
waarde om verder op te ‘bouwen’. 
De infrastructuur zal voldoende 
moeten zijn, de knelpunten opgelost 
en dan…...

…… dan zal er anders naar mobili-
teit gekeken moeten worden, en dat 
is nu precies waar we zijn aanbeland. 
We zouden ons per direct moeten 
gaan focussen op het waarom van 
vervoer. Gedragsverandering is daarbij 
cruciaal! 

Om die benodigde gedragsverande-
ring te bewerkstelligen is het nodig de 
werkzame stoffen te kennen. Wat 
beweegt iemand om niet in de spits 
te reizen? Hoe past dit in zijn of haar 
levensstijl? Hoe kunnen grote groepen 
worden aangespoord tot gedragsver-
andering? Doordat alles met elkaar 
samenhangt en daardoor het geheel 
behoorlijk complex is, is het lastig te 
spreken van één werkzame stof. Er 

6 Analyse: de zoektocht naar werkzame 
 stoffen

Er zijn in Nederland enorm veel ini-
tiatieven en projecten op het gebied 
van mobiliteit. Zowel vanuit de over-
heid, publiek private samenwerking 
als compleet private initiatieven. 
Daarom is het onmogelijk om volle-
dig te zijn in een analyse van alle 
projecten. Dat was dan ook niet ons 
streven. We zijn op zoek gegaan naar 
de werkzame stoffen in de projecten. 

Zoals in het hoofdstuk ‘Mobiliteit en 
bestuurlijke perceptie’ reeds aangege-
ven, is het bedrijfsleven momenteel 
hard bezig zijn mobiliteitsbeleid aan te 
passen aan de huidige stand van de 
techniek, terwijl de overheid zich in 
haar rol van werkgever op dit punt 
nog beraadt. De eerste tekenen dat de 
overheid opschuift in haar denken zijn
echter zichtbaar. Mobiliteit als zuiver 
iets fysieks schuift voorzichtig op naar
het denken over het nut, de functies 
en naar mobiliteitsgerelateerde slimme 
oplossingen (bijvoorbeeld van file-
informatie tot werken op afstand). In 
feite sprak men vroeger alleen over 
aanleg van weg, water en spoor. We 
spreken dan van vóór de jaren ’80 van
de vorige eeuw; eind jaren ’80 tot 
midden jaren ’90 was ‘geleiding van 
mobiliteit’ een hot issue, maar dat 
werd de overheid door burgers en 
bedrijfsleven niet in dank afgenomen.
Datzelfde geldt voor actief modal shift 
beleid: dat was (en is) hot in bijna alle
landen van de EU (en daar buiten in 
Japan, Korea etc.), maar ‘mocht’ in 
Nederland eigenlijk niet vanwege de 
veronderstelde zelfredzaamheid van de
transportsector. Nu zitten we in de 
fase waarin we het over vervoer heb-
ben en een betere aansluiting tussen 
vervoersmodaliteiten en stappen we 
weldra in een tijdperk dat gedomineerd 
wordt door de vraag hoe we optimaal 
met de beschikbare ruimte om dienen 
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zullen zeker meerdere werkzame 
stoffen zijn. De kennis van die werk-
zame stoffen wordt in zeer beperkte 
mate benut in huidige ‘bouwen en 
benutten’-projecten. Het is zaak om 
door te pakken en vooruit te kijken.

Overheden, bedrijven en burgers zitten 
gedrieën in hetzelfde schuitje waar het 
gaat om de volwassenheid van het 
mobiliteitsbeleid. Het bedrijfsleven 
loopt in de praktische uitvoering wel-
iswaar voorop maar het ontbreekt aan 
grotere concepten, kaders en weten-
schappelijke onderbouwing. Op de 
korte termijn hebben de informatie-
vergaring en het oplossen van knel-
punten prioriteit. Voor de middellange 
termijn zal gelden dat met de beschik-
bare informatie de infrastructuur voor 
alle verkeersmodaliteiten beter benut 
wordt. Voor de langere termijn geldt 
dat nu besluiten moeten worden ge-
nomen over een duurzame infrastruc-
tuur op basis van reële studies en visies 
op de toekomst, onder andere aan de 
hand van evenementen, zoals bijvoor-
beeld de Olympische Spelen van 2028 
die het kabinet maar ook Nederland 
als land, graag wil binnenhalen.

Als we het hebben over duurzame 
infrastructuur veranderen we van een 
discussie over uitsluitend fysieke ver-
voersruimte naar fysieke en virtuele 
(vervoers)ruimte. Niet alleen maar 
water, weg en spoor maar nu ook de 
digitale snelweg. Deze ‘snelweg’ ligt 
overal en de gebruiker bepaalt waar 
zich de werkplek bevindt (kantoor, 
trein, huis, auto, vliegtuig, terras)! 
Ook in deze nieuwe situatie zal con-
stant op zoek moeten worden gegaan 
naar de werkzame stoffen in het 
mobiliteitsbeleid.

Bij medicijnen is het van belang dat 
deze ook buiten de steriele laborato-
riumcondities hetzelfde effect hebben 
en dat een werkzame stof werkt bij 
meer dan één patiënt. Op vergelijkbare 
wijze moet een werkzame stof voor 
mobiliteit niet alleen werken binnen 
een enkel project, maar ook schaalbaar 
zijn buiten de beperkte doelgroep van 
dat project. Voorts moet het effect van 
een werkzame stof reproduceerbaar 
zijn, het succes moet ook in andere 
vergelijkbare projecten worden aan-
getoond.

We hebben ons in de analyse van de 
diverse projecten zo veel mogelijk be-
perkt tot lopende of reeds afgeronde 
projecten waaruit concrete resultaten 
zijn gekomen. De voorspelling hoe 
een project zal gaan verlopen is bijna 
altijd zonniger dan de uiteindelijke 
werkelijkheid. Daarom kijken we bij 
voorkeur naar projecten die reeds 
beëindigd dan wel geëvalueerd zijn of 
waarvan de uitwerking zeer goed is in 
te schatten. Het doel van onze analyse 
is het vinden van de werkzame stoffen. 

Er moet gekeken worden op welke 
wijze deze stoffen toegepast moeten 
worden en in welke mate. We doen dit 
aan de hand van een tijdlijn die pro-
jecten onderverdeelt naar de termijn 
waarin ze effect zullen hebben. 

Uit de analyse van projecten zijn diver-
se werkzame stoffen naar voren geko-
men. In de tabel is een overzicht 
gemaakt van de tijdlijn en de werkza-
me stof. Opvallend is dat samenhang 
over de gehele tijdlijn loopt en daarmee 
cruciaal is voor succes. 

Zoals reeds eerder vermeld, was het 
doel bij het evalueren van projecten 
niet om volledig te zijn. In bijlage C: 
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Onderzochte projecten, zijn referen-
ties te vinden naar alle projecten die 
wij meegenomen hebben in onze 
zoektocht naar werkzame stoffen. 

Enkele werkzame stoffen die uit de 
analyse van projecten naar voren zijn 
gekomen worden hieronder kort toe-
gelicht:

Financiële prikkel

Geld is een werkzame stof. In verschil-
lende projecten omtrent spitsmijden 
(op de weg, maar ook in het openbaar 
vervoer) wordt geld of korting gegeven 
als de reiziger besluit niet in de spits 
te reizen. De reiziger staat dus niet in 
de file of zit niet in de trein, waardoor 
hij geen bijdrage levert aan de drukte. 
Met geld wordt op deze manier een 
gedragsverandering teweeggebracht. 
Hierbij geldt wel dat het positief werkt 
indien de kosten direct duidelijk wor-
den (denk ook aan het kwartje van 
Kok in de benzineprijs of de KMP).

Samenhang

Een andere werkzame stof is samen-
hang die goed geïllustreerd kan worden 
door het denken in netwerken, ook 
wel bekend als ketenmobiliteit. Hierbij 
wordt gekeken naar verbindingen 
tussen verschillende vervoerswijzen. 
De overheid faciliteert in goede over-
stapmogelijkheden om van het ene type
vervoer over te stappen naar het andere
type vervoer, zodat de vervoersstromen 
op elkaar aansluiten en het laagdrem-
pelig blijft. De reiziger wordt gestimu-
leerd na te denken hoe hij het beste 
van A naar B kan komen. Reist hij van
A naar B met alleen de auto of stapt 
hij halverwege over op de trein om 
zo misschien wel sneller en filevrij op 
de plaats van bestemming te komen? 
Hierbij zou hij zelfs ook nog de OV-
fiets kunnen gebruiken. Transferia 

(P+R) worden gebruikt als overstap-
punten, zoals bijvoorbeeld het trans-
ferium Veenendaal de Klomp. Met 
ketenmobiliteit wordt niet alleen het 
goed faciliteren van de reis van deur tot 
deur voor reizigers gerealiseerd, maar 
ook het intermodale transport van 
goederen (denk aan containertrans-
feria). 

Actuele en accurate informatie

Een derde werkzame stof is het gebruik 
van actuele en accurate (reis)informatie. 
Door een reistijdverwachting af te geven 
kan de reiziger besluiten om van moda-
liteit te wisselen of om juist niet te 
gaan reizen. Dit draagt ertoe bij dat de 
reiziger bewust wordt dat een andere 
manier van reizen sneller en effectiever 
kan zijn. Naast gebruik van actuele 
(reis)informatie op snelwegen om reizi-
gers te attenderen op de reistijd met 
de auto en trein (via een transferium) 
wordt de actuele (reis)informatie ook 
gebruikt bij grote publiekslocaties, zoals 
Burgers’ Zoo en Duinrell. Bezoekers
kunnen bij grote drukte op de weg 
een ontspannen alternatief kiezen, 
bijvoorbeeld het nuttigen van een 
maaltijd. 

Gemeenschappelijk doel

Als laatste voorbeeld van een werkza-
me stof noemen we het gemeenschap-
pelijk doel. Het organiseren van een 
groot publiek evenement, zoals een 
WK voetbal of de Olympische Spelen 
kan een gevoel van saamhorigheid 
geven binnen ons land waarmee meer 
voor elkaar te krijgen is. Dergelijke 
grote publieke evenementen geven een 
enorme belasting op de infrastructuur. 
Het belang van het creëren van extra 
capaciteit is voor iedereen duidelijk. 
Een gemeenschappelijk doel is ook 
een goed instrument om de focus van 
vervoersprojecten tevens buiten de 
Randstad te leggen. Bijvoorbeeld door 
het organiseren van de drukst bezochte 
wedstrijden buiten de Randstad. Dit 
soort grootse projecten kunnen met 
behulp van positieve emoties en nati-
onale trots deuren openen die anders 
gesloten blijven.

Om een beter beeld te geven van de 
tijdlijn en hoe de werkzame stoffen 
daarin handelen, diepen we de gevol-
gen van deze werkzame stoffen uit 
voor de korte, middellange en lange 
termijn.

Tabel 3: Werkzame stoffen uitgezet tegen de korte, middellange en lange termijn

tijdlijn werkzame stof

korte termijn financiële prikkel

actuele en accurate informatie

samenhang
middellange termijn financiële prikkel

actuele en accurate informatie

gemeenschappelijk doel

lange termijn gemeenschappelijk doel

Bron: Intern onderzoek Capgemini
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De korte termijn

Voor de korte termijn zijn de werk-
zame stoffen: financiële prikkel, 
actuele en accurate informatie en 
de samenhang. Het feit dat er door 
de digitalisering van de samenleving 
alternatieven ontstaan voor fysieke 
verplaatsingen, maakt voor de korte 
termijn een gedragsverandering moge-
lijk bij zowel de overheid (bestuur-
ders), organisaties (bedrijfsleven en 
overheidsorganisaties) alsook het 
individu (de werknemer, recreant). De 
vraag ‘waarom’ er vervoerd moet wor-
den en op welke wijze, is nu actueel. 
Dit mede onder invloed van bedrijfs-
economische redenen bij organisaties, 
maar bijvoorbeeld ook vanwege 
milieuredenen bij de overheid. De 
individuele burger die vervoert of 
wordt vervoerd zou zich steeds 
bewuster moeten worden van het feit 
dat vervoer van A naar B op de tradi-
tionele wijze vaak achterhaald is en 
financieel vaak onvoordelig. Onder 
invloed van nieuwe technologie 
bepaalt men steeds meer zelf wanneer 
men reist, welke route men kiest en 
met welke vervoersmodaliteit. Actuele 
en accurate informatie helpt hierbij. 
Echter, op dit punt is nog een hele 
weg te gaan. Immers, zaken als 
Marktplaats.nl en internetshoppen 
in het algemeen maken dat de consu-
ment geen gevoel meer heeft waar z’n 
spullen vandaan komen en dat hij 
invloed kan hebben op de hoeveel-
heid vervoer die nodig is om spullen 
thuis te bezorgen. Mensen houden 
dus nog geen rekening met de 
Mobility Footprint van hun eigen 
gedrag als het om het aankopen van 
goederen gaat. 

Organisaties zullen hun medewerkers 
faciliteren, bijvoorbeeld op het vlak 
van de beloningsstructuur. De over-

heid kan stimuleren door projecten 
als spitsmijden, waarin de burger 
middels een kleine financiële vergoe-
ding verleid wordt op een ander tijd-
stip met de auto te reizen. Aangezien 
de beschreven ontwikkelingen in veel 
gevallen nog in de kinderschoenen 
staan, heeft de overheid een belang-
rijke faciliterende rol op het vlak van 
voorlichting. Ook kan zij het mogelijk 
maken dat informatie beschikbaar 
wordt gesteld; een mooi samenspel 
tussen overheid en de markt die zich 
onder meer door initiatieven van 
bedrijven als Google manifesteren als 
grootmachten op het gebied van 
informatievoorziening, ook op het vlak 
van mobiliteit. Voorbeelden van kor-
tetermijnprojecten en -initiatieven zijn 
onder meer spitsmijden, de OV-fiets, 
transferia, de Betuwelijn, regierol 
knooppunten en de Schipholforen-
senkaart.

De middellange termijn

Voor de middellange termijn zijn de 
werkzame stoffen: financiële prikkel, 
actuele en accurate informatie, het 
gemeenschappelijk doel en de 
samenhang. De systemen voor ver-
voersinformatie dienen zich verder te 
ontwikkelen om de bestaande infra-
structuren beter en vooral ook anders 
te benutten. Daar waar op korte ter-
mijn infrastructurele gaten worden 
gedicht zullen op middellange ter-
mijn veel betere oplossingen moeten 
worden ontwikkeld om vervoersstro-
men tussen bijvoorbeeld de main-
ports, maar ook woon-werkverkeer, 
te kanaliseren. 
Er is met name aandacht nodig voor 
de informatievoorziening bij vervoers- 
en verkeersstromen waarbij keuzes 
mogelijk zijn tussen de diverse moda-
liteiten zoals spoor, weg (openbaar 
vervoer) en water. Ook daar waar 
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diverse modaliteiten in één vervoers-
stroom moeten samenwerken, is meer 
toegesneden informatie nodig. De in-
formatiesystemen voor verkeer en 
vervoer zullen ook steeds meer onder-
deel worden van de primaire proces-
sen. Verkeersinformatie bij het plan-
nen van afspraken of vervoersroutes 
zijn bekende voorbeelden. De samen-
hang en financiële prikkel zien we 
duidelijk terug in de KMP. Samenhang 
doordat er beter en integraal naar 
werken, reizen en vervoer gekeken 
zal moeten worden, alsmede naar 
huisvesting en gebiedsontwikkeling. 
Daarbij wordt er ook direct naar 
woon-werkverkeer gekeken en recre-
atief verkeer. De KMP zal impact 
hebben op al deze aspecten en zal de 
leefbaarheid van ons land zeker ten 
goede komen.

Aangezien mobiliteit een steeds cen-
tralere rol krijgt in ons dagelijks han-
delen en steeds meer bepalend wordt 
in de te leveren output, is het logisch 
een keer goed te kijken naar het onder-
wijs op dit dossier. Met name ook 
omdat de samenhang zo belangrijk 
is. Meerdere studies zoals in de logis-
tiek, verkeerskunde en (data)commu-
nicatie worden nu nog los van elkaar 
gedoceerd. Het is aan te bevelen de 
nieuwe ontwikkelingen rond het 
begrip mobiliteit te toetsen aan de 
bestaande studies en waar nodig de 
samenhang tussen de afzonderlijke 
studies op dit dossier te vergroten. De 
TU Delft biedt haar studenten hier al 
een logische combinatie van vakge-
bieden aan. Gelet op de positie van 
Nederland als logistiek knooppunt en 
ketenregisseur is dit een zeer terechte 
ontwikkeling. Het is dus meer dan 
alleen logistiek; het gaat tevens over 
de andere elementen rond mobiliteit 
zoals die in dit rapport worden be-

schreven. Voorbeelden van middel-
langetermijnprojecten en -initiatieven 
zijn de Hanzelijn, Maasvlakte 2, 
Amsterdam connection trade (werk-
stad A4) en de ringweg Groningen. 
Uiteraard moeten ook nog juridische, 
financiële en fysieke barrières geslecht 
worden tussen de vervoersmodaliteiten. 
De stromen zijn jarenlang los van 
elkaar ontwikkeld en het zal nog de 
nodige moeite kosten om ze naadloos 
in een gezamenlijk kader te laten func-
tioneren. Veel van de ‘hulpsystemen’ 
voor het slimmer vervoeren en de 
aansluiting tussen de modaliteiten 
liggen al klaar. ‘Vertrouwen’, ‘gebruik’, 
‘cultuur’, maar ook ‘regelgeving’ zijn 
de sleutelwoorden bij het beter 
benutten van de hulpsystemen. 

De langere termijn

Voor de langere termijn zijn de werk-
zame stoffen: het gemeenschappelijk 
doel en de samenhang. Het denken 
over de langere termijn is reeds 
gestart. Voorstellen rond de Randstad 
2040, het WK voetbal in 2018 en de 
Olympische Spelen in 2028 richten 
zich allemaal op een verbetering van 
de hedendaagse infrastructuur. Verder 
kan verwezen worden naar het rap-
port van de Delta-commissie 2008. 
Voor de langere termijn zullen op 
korte termijn verregaande beslissin-
gen moeten worden genomen. De kli-
maatverandering dwingt ons na te 
denken over de rol van het water c.q. 
vervoer over water. De groei van het 
vrachtverkeer brengt een serieuze dis-
cussie over vervoerscorridors steeds 
dichterbij. De vraag is ook of we ons 
geld nu willen verdienen met nog 
meer fysiek vervoer of met meer 
mogelijkheden op het vlak van servi-
ces zoals regievoering en support. 
Grote evenementen stimuleren ons 
om verder te kijken dan morgen als 

 the way we see it



het gaat om de inrichting van ons 
land. Het gebruik van de Mobility
Footprint mag hier niet in ontbreken 
evenmin als het gebruik van nieuwe 
beïnvloedings- en besturingsmodellen 
om de benodigde veranderingen door 
te kunnen voeren. Voorbeelden van 
langetermijnprojecten en -initiatieven 
zijn de oplossingen voor de SAAL 
corridor (Schiphol, Amsterdam, 
Almere en Lelystad) en het Rondje 
IJsselmeer.

In de diverse soorten oplossingen voor 
overheid, de organisaties en de indi-
viduen is een zekere hiërarchie te 
ontdekken. Ook moet onderscheid 
gemaakt worden in zaken die de fysieke 

Tabel 4: Werkzame stoffen in projecten

tijdlijn werkzame stof

traditioneel bouwen 

en benutten

actuele en accurate 

informatie

financiële prikkel gemeenschappelijk 

doel

samenhang en 

samenwerken

korte termijn container transferium

ontsluiting Maasvlakte 

A15

A4 flessenhalzen

Ringweg Groningen

Betuwelijn

spitsmijden

Albert.nl

ketenmobiliteit

middellange termijn Hanzelijn (spoor tussen 

Lelystad en Zwolle)

Noord-Zuidlijn (Metro 

Amsterdam)

Schiphol forensenkaart 

(per OV naar Schiphol)

Coentunnel 2 en 

Westrandweg

container transferium kilometerprijs WK 2018 aanleg Maasvlakte 2

regierol van 

knooppunten

container transferium

greenports

lange termijn A4 (aansluiting Delft en 

Rotterdam)

Olympische Spelen Rondje IJsselmeer

(pilot van Haven 

Amsterdam)

Bron: Onderzoek Capgemini

infrastructuur als gegeven beschouwen 
en de verre toekomst waarbij we alles 
als veranderbaar mogen beschouwen. 
In tabel 4 is een poging gedaan om 
een veelheid aan initiatieven in dit 
perspectief te plaatsen. Wat hieruit 
sterk naar voren komt, is dat het over-
grote deel van projecten zich nog 
focust op bouwen en benutten. 

Voorts is duidelijk dat het overgrote 
deel van de projecten wordt uitgevoerd 
door de overheid. Zie daarvoor ook de 
bijlage met projecten en beschrijvin-
gen. Er is dus nog grote ruimte voor 
Publiek Private Samenwerking (PPS) 
en het bedrijfsleven om het verschil te 
maken. Het zal dan niet gaan om het 
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bouwen van nog meer infrastructuur, 
maar het terugdringen van de nood-
zaak tot vervoer. Het is tijd om te 
focussen op de waarom-vraag!
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moet zijn op grote veranderingen in 
de wijze waarop werknemers 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. Mobi-
liteit in relatie tot het gebruik van de 
digitale 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 mid-
delen als een katalysator kan werken 
voor gedragsverandering. Daardoor 
neemt de druk op onze fysieke infra-
structuur af en kan deze beter worden 
gekanaliseerd. Waar het nu om gaat 
is om, bij een stijgende conjunctuur, 
het besef te versterken dat het bedrijfs-
matig verantwoord omgaan met mo-
biliteit in de breedste zin des woords,
bijdraagt aan betere resultaten en een
betere leefomgeving. Een evenwichtig 
gebruik van de fysieke en digitale in-
frastructuren is hier de voorwaarde tot
succes. Door niet uitsluitend te focus-
sen op groei van de fysieke infrastruc-
tuur zullen duurzame oplossingen 

7 Conclusies en aanbevelingen

Trends in Mobiliteit 2009 ‘In de ban 
van het overleven: een visie vanuit 
het oog van de orkaan’ is het derde 
rapport over ontwikkelingen in het 
mobiliteitsdomein dat Capgemini 
Nederland B.V. jaarlijks publiceert. 
Daar waar in eerdere rapporten speci-
fiek werd ingegaan op de Nederlandse
vervoerscapaciteit en de groeiende 
congestie buiten de Randstand is dit 
jaar de samenhang tussen de fysieke 
en niet fysieke (lees: digitale) infra-
structuur belicht. Daarnaast is gezocht
naar redenen waarom infrastructurele 
projecten al dan niet succesvol zijn. 

Een belangrijke constatering in 
Trends in Mobiliteit 2009 is dat mo-
biliteit steeds meer verwordt tot een 
volwaardige functie in de bedrijfs-
voering. Het vraagt om duurzame 
antwoorden op, en oplossingen voor 
de congestieproblematiek. 

De visie zoals in dit rapport ver-
woord, is geschreven vanuit het oog 
van de orkaan. De economische crisis 
heeft namelijk geleid tot een tijdelijke 
afname van de congestie. Het werd 
rustiger op de wegen. Maar iedereen 
beseft dat het een tijdelijke afname 
was. Nu de economie lijkt aan te trek-
ken manifesteren de problemen zich 
weer in volle breedte. In de relatief 
rustige periode hieraan voorafgaand is 
door Capgemini en Transumo de tijd 
genomen om ideeën te ontwikkelen 
voor een toekomstbestendig en mo-
dern mobiliteitsbeleid. Dit rapport is 
daarmee de weerslag van een exercitie 
waarbij beide organisaties zich realise-
ren dat de (file)storm ons na de crisis 
weer in alle hevigheid treft. Trends in 
Mobiliteit 2009 geeft de lezer de mo-
gelijkheid zich structureel en duur-
zaam tegen die storm te wapenen. Dat 
betekent wel dat de lezer voorbereid 
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gevonden kunnen worden. Oplos-
singen 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’! 

Trends in Mobiliteit 2009 levert een 
aantal heldere conclusies en aanbeve-
lingen op, waarvan dit de belangrijk-
ste zijn:
n 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; 

n voor bedrijven is mobiliteit steeds 
meer een economische factor van 
betekenis aan het worden. De crisis 
heeft het nadenken over mobiliteits-
concepten tot in de boardroom in 
een stroomversnelling gebracht; 

n mobiliteit wordt ingezet als enabler 
om te komen tot nieuwe bedrijfs-
voeringsconcepten. 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 pri-
maire processen van kenniswerker 
en het productieproces?

n als de overheid als werkgever, 
organisaties en individuen spitsmij-
dend gedrag stimuleren, faciliteren 
en gaan vertonen (Kilometerprijs-
KMP, mobiliteitsbudgetten en ande-
re financiële maatregelen), heeft dat 
vele malen meer effect dan wat voor 
maatregelen ook;

n 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 overi-
gens 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 hierdoor hoogstwaar-
schijnlijk toenemen. De opkomst 
van de digitale snelweg betekent 
derhalve geenszins dat de fysieke 
infrastructuur mag worden ver-
waarloosd;

n de overheid is ten opzichte van het 
bedrijfsleven bezig met een inhaal-
slag op het gebied van de mobili-
teit, maar zou nog meer haar ver-
antwoordelijkheid moeten nemen 
om als grootste werkgever van dit 
land een lichtend voorbeeld te zijn. 
Vanaf 2011 zou het mogelijk moe-
ten zijn om 25% van de medewer-
kers in overheidsdienst structureel 
mobiel/thuis/op afstand te laten 
werken. Deze en andere mobili-
teitsmaatregelen zouden prominent 
ingebracht kunnen worden in de 
onderhandelingen voor de nieuwe 
cao voor overheidspersoneel;

n overheden en bedrijven zouden 
zichzelf meer kunnen uitdagen om 
cijfermatig aan te tonen welke 
gevolgen het nieuwe werken/wer-
ken op afstand heeft op hun eigen 
bedrijfsvoering;

n de Deltacommissie heeft nog geen 
relatie gelegd tussen haar plannen 
en de langetermijnplannen rond de 
mobiliteit. Die integratieslag moet 
de komende twee jaar wel worden 
gemaakt om beide routes geloof-
waardig 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 
elementen die een verkeersinfarct 
kunnen voorkomen, slaan we twee 
vliegen in één klap. 

We zijn in deze editie van Trends in 
Mobiliteit op zoek gegaan naar de 
werkzame stoffen die goede mobili-
teitsinitiatieven 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 

Bestuurlijk lef kan als vijfde werk-
zame stof worden aangemerkt, maar 
we hebben die nauwelijks aangetrof-
fen. De huidige bestuurlijke dichtheid 
en daaraan gekoppelde complexiteit 
om te komen tot besluitvorming hel-
pen niet mee om tijdig de noodzake-
lijke besluiten te nemen. Hierdoor is 
er de afgelopen jaren te weinig geïn-
vesteerd 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 ruimte 
om goederen te verplaatsen. Hiervoor 

Conclusies en aanbevelingen 41

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 vanzelf-
sprekend een mentaliteitsverandering, 
zowel bij de werknemer als de werk-
gever.
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integraal benaderd moet worden. Deze 
samenvatting laat de samenhang en 
afhankelijkheden zien.

Vanuit de stelling ‘Mobiliteit is een 
grondrecht’ ontstond een vruchtbare 
discussie over de rol van mobiliteit in 
de samenleving. Mobiliteit vormt een 
belangrijk onderdeel van de samenle-
ving en ontwikkelt zich voortdurend. 
Zo neemt mobiliteit toe door indivi-
duele behoeftebevrediging bij consu-
menten. Een voorbeeld is de aanschaf 
van goederen uit andere landen via 
internet. Daarnaast heeft de toename 
in vervoer te maken met economische 
welstand (recreatief verkeer en de 
tweede auto) en toenemende concur-
rentie. Bij laatstgenoemde kan gedacht 
worden aan zes meteropnemers die in 
één straat rondlopen en aan de diver-
siteit aan koeriersdiensten. 

De vraag is: hoe kunnen we hier op 
een goede manier mee omgaan? En 
zijn deze bewegingen te beïnvloeden, 
dan wel te sturen?
Uit initiatieven als spitsmijden en de 
KMP komt naar voren dat mobiliteit 
te sturen is. Echter, dit moet wel op 
een verantwoorde manier gedaan 
worden, dus niet vanuit bemoeizucht 
en superioriteitsgevoel, maar vanuit 
sociaal-maatschappelijk oogpunt. De 
rol van de overheid (en ten dele ook 
van de werkgever) hierin is het facili-
teren van mobiliteit in plaats van het 
opleggen ervan, dan wel het beperken 
van de bewegingsruimte. Er moet 
nagedacht worden over het benutten 
en niet over het beperken. We moeten 
proberen het probleem te verleggen. 
Uitdaging is niet de mobiliteit zelf, 
maar hoe gebruikers te bewegen zijn 
om met mobiliteit om te gaan. Daar-
mee wordt de gebruiker (mens of 
goed) centraal gesteld bij het zoeken 

Als onderdeel van de totstandkoming 
van dit rapport is op 2 juni 2009 we-
derom een workshop georganiseerd. 
Tijdens deze workshop werd met kop-
stukken uit overheid, kennisinstellin-
gen en bedrijfsleven gediscussieerd 
over het thema mobiliteit en werd 
gezocht naar de werkzame stoffen in 
de beïnvloeding van mobiliteit. De 
workshop was een groot succes met 
enthousiaste betrokkenheid uit ver-
schillende geledingen van de mobili-
teitssamenleving. In deze samenvatting 
leest u wat er tijdens de discussie zoal 
besproken is. 
De inleiding werd gehouden door de 
heer Zsolt Szabo. Hij gaf een korte 
achtergrond bij Trends in Mobiliteit en 
de resultaten van het deskresearchteam 
van Capgemini. De hoofdboodschap 
was dat het Huis van Thorbecke nog 
niet is ingericht op de nieuwe manier 
van omgaan met mobiliteit. In meer-
dere opzichten is het tijd voor bestuur-
lijke vernieuwing, zodat mobiliteit op 
een efficiënte en effectieve manier 
gefaciliteerd kan worden. Hierbij dient 
gezocht te worden naar de werkzame 
stoffen die dit zullen/kunnen bewerk-
stelligen.

Onder voorzitterschap van de heer 
Carel Paauwe startte vervolgens de 
discussie aan de hand van stellingen 
binnen de volgende thema’s:
n Gedrag en Mentaliteit
n Organisatie
n Financieel
n Techniek

Vanuit de discussie kwam naar voren 
dat er een nauwe samenhang is tussen 
deze thema’s. Deze samenhang geeft 
ook de complexiteit van de mobili-
teitsvraagstukken aan. Tijdens het 
zoeken naar werkzame stoffen werd 
duidelijk dat het mobiliteitsvraagstuk 
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naar oplossingen. Er moet meer ge-
luisterd worden naar de gebruiker 
(inzake een mens of goed) van het 
mobiliteitssysteem. Laat de gebrui-
kers van het mobiliteitssysteem zelf 
komen met ideeën om de processen 
te optimaliseren. 

Hoe kun je gebruikers verleiden dit 
te doen? 
Het antwoord op deze vraag ligt 
besloten in het woord bemoedigen. 
Het beleid van ontmoediging zal 
omgezet moeten worden naar bemoe-
diging van het gewenste gedrag. Een 
voorbeeld: bij de proef spitsmijden 
werd geld als positieve incentive 
gebruikt om de gebruiker te verleiden 
de spits te mijden. De resultaten van 
deze proef bevestigen dat een indivi-
duele benadering werkt. 

Naast de voordelen voor het individu 
(financieel, reistijd, werk/privé-balans) 
zijn er ook voordelen voor de werk-
gever te benoemen als het gaat om 
individugerichte oplossingen van het 
mobiliteitsvraagstuk. Zo kan vanuit 
een werkgever de leidraad voor oplos-
singen kostenbesparing zijn vanuit 
duurzaamheid, vergroening en bereik-
baarheid. Hierbij is het doel mede-
werkers te bemoedigen alleen te reizen 
wanneer dat nodig is en dit te doen 
met het meest geschikte vervoermid-
del. Dit kan de trein zijn, maar ook 
een combinatie van vervoermiddelen. 
Een voorbeeld hiervan is het gebruik 
van P+R (park+ride), waarbij de ge-
bruiker met de auto naar een P+R 
rijdt om vervolgens over te stappen 
op het OV. Dit laatste is een vorm 
van ketenmobiliteit die al langer een 
begrip is in het goederenvervoer. 
Bulkgoederen worden bijvoorbeeld 
per schip en trein vervoerd om het 
laatste gedeelte van de reis tot de klant 

per vrachtwagen af te leggen. Dit heeft 
een positief effect op de belasting van 
het milieu en is ook goedkoper voor 
de klant. In het kader van duurzame 
oplossingen van het mobiliteitsvraag-
stuk kunnen ‘lessons learned’ vanuit 
het goederenvervoer goed overgeno-
men worden in het personenvervoer 
en vice versa. 

Nog een voordeel voor de werkgever 
is het opnemen van de speerpunten 
duurzaamheid en vergroening in het 
beleid. Medewerkers zijn in toene-
mende mate geïnteresseerd in de maat-
schappelijke betrokkenheid van een 
bedrijf op het gebied van duurzaam-
heid. Daarmee is een duurzaam imago 
belangrijk voor een bedrijf en kan het 
uitstekend verwoord worden in het 
mobiliteitsbeleid. Een voorbeeld van 
een beleidsmaatregel is dat er bij een 
woon-werkafstand van minder dan 
tien kilometer geen kilometervergoe-
ding wordt betaald voor de auto, maar 
voor de fiets. Dit stimuleert de gebrui-
ker om ander vervoer te kiezen. Dit 
soort maatregelen draagt bij aan een 
attitudeverandering en aan meer ver-
groening.

Een andere mogelijke oplossing voor 
het mobiliteitsvraagstuk is het facili-
teren van thuiswerken en werken waar 
dat nodig is. Dit heeft als voordeel 
dat de medewerker flexibel om kan 
gaan met zijn tijd. Een bijkomend 
voordeel voor de werkgever is een 
besparing op het aantal parkeerplaat-
sen en op de werkruimte (kantoorop-
pervlak) en een vermindering van het 
aantal kilometers dat met de lease-
auto gereden wordt. Het inspelen op 
de individuele wensen en behoeften 
van de medewerker/gebruiker vereist 
dat de werkgever zelfsturing door 
individuen binnen randvoorwaarden 
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mogelijk maakt. De voorwaarde hier-
voor is dat de overheid loslaat en alle 
randvoorwaarden creëert. Zij moet 
hierbij wel blijven faciliteren. Een 
voorbeeld van zelfsturing in het goe-
derenvervoer is Albert.nl. Per levering 
wordt een slot toegekend tegen een 
bepaald tarief. Dit tarief is hoger in de 
spits dan in de daluren. Ervaring laat 
zien dat gebruikers van Albert.nl 
gevoelig zijn voor deze tarifering. 
Het systeem wordt ondersteund door 
technische hulpmiddelen zoals inter-
net. 

Voor zelfsturing van het individu is 
techniek essentieel. Enerzijds kan dit 
door het aanbieden van goede facili-
teiten om thuis te kunnen werken. 
Anderzijds door het verbeteren van de 
(informatie)keten door alle actoren 
gebruik te laten maken van dezelfde 
broninformatie. Dit is samen met de 
snelheid van informatievoorziening 
cruciaal voor het ondersteunen van de 
integrale oplossing. 

Binnen het goederenvervoer vindt een 
optimalisatie plaats door met volle 
vrachtwagens de optimale route te 
volgen, waarbij betrouwbare levering 
aan de klant centraal staat. Optimale 
beladingsgraad draagt ook positief bij 
aan het milieu. Dit voorbeeld overge-
nomen naar personenvervoer, zou 
kunnen resulteren in de gedachte om 
elke morgen een actief reisadvies per 
individu af te geven, afgestemd op 
zijn dagindeling/reisbehoefte.

Wanneer thuiswerken nader belicht 
wordt, zijn echter nog een paar 
bezwaren aan te wijzen. Thuiswerken 
wordt door de werkgever als lastig 
gezien, met name door het operatio-
neel management. Men moet gaan 
afrekenen op resultaat in plaats van 

het aantal zichtbare uren. Ook de 
gedachte ‘carrière maak je op het 
hoofdkantoor’ is een belemmerende 
factor. Het prisoner dilemma (i.e. de 
partijen die vooroplopen draaien op 
voor de kosten, mijn concurrenten 
investeren niet), ‘kop boven maaiveld’, 
verslechtering van concurrentiepositie 
en het reboundeffect ofwel: de weg 
vrijmaken voor anderen en de anderen 
gaan ermee aan de haal, zorgen ervoor 
dat bedrijven niet voorop willen lopen 
bij een andere blik op mobiliteit en de 
mogelijkheden hieromtrent. Daarnaast 
is realtime informatie essentieel om de 
klant (die altijd centraal moet staan) 
optimaal te kunnen bedienen. 

De moeilijkheid hier is dat de inves-
teringen op een andere plek liggen 
dan waar de baten komen. Dit vaker 
voorkomende fenomeen wordt als 
antistof gezien voor het slagen van 
mobiliteitsprojecten. 

Aan de andere kant gaan bedrijven 
erg ver als het om mobiliteit gaat. Zo 
is er een speciale vrachtwagen ont-
wikkeld naar aanleiding van allerlei 
gemeentelijke eisen die aan vracht-
verkeer in de binnenstad worden 
gesteld. Het feit dat dit binnen één 
gemeente per filiaal al kan verschillen 
(denk aan lengte, hoogte, tijdstip en 
geluid) heeft in het voorbeeld niet tot 
ontmoediging geleid, maar dus juist 
tot de ontwikkeling van een vracht-
wagen die aan alle eisen voldoet.

Essentieel is dat er naast het anders 
omgaan en benutten van de huidige 
infrastructuur, vooral ook in geïnves-
teerd moet blijven worden. Dit dient 
multimodaal te gebeuren, dus integrale 
investeringen in spoor, water en weg. 
Bij investeringen in de fysieke infra-
structuur zou ook gedacht kunnen 

worden aan ondergronds bouwen en 
om logistieke planvormers actief aan 
te laten haken om optimaal rendement 
te behalen.

Ter afsluiting kregen alle deelnemers 
de gelegenheid de hun opvallende 
zaken kort samen te vatten.

 the way we see it



46

Bijlage B: Mobility Footprint

In Trends in Mobiliteit 2009 wordt 
de term Mobility Footprint (MF) 
geïntroduceerd. Nu mobiliteit steeds 
meer een volwaardige factor wordt in 
een scala aan besluiten van managers 
en bestuurders, is het hanteerbaar, 
meetbaar en vergelijkbaar maken van 
mobiliteit noodzakelijk.

De bestuurder (de overheid) maakt 
de fysieke vervoersruimte groter door 
(spoor-, water-) wegen aan te leggen. 
Een breed scala aan maatregelen kan 
ervoor zorgen dat deze vervoersruimte 
beter wordt benut en daarmee de 
Mobility Footprint wordt verkleind. 
Dit kan door bedrijfsprocessen anders 
te organiseren of door vervoers- en 
verkeerscapaciteit slimmer te benutten. 
Voorbeelden zijn het stimuleren van 
het gebruik van openbaar vervoer door 
medewerkers, het geven van verhuis-
vergoedingen om mensen dichter bij 
hun werkplek te laten wonen en het 
verruimen van werktijden om spitsmij-
dend te kunnen werken. Ook kunnen 
er vormen van regie worden ingevoerd 
bij het vervoeren van geproduceerde 
producten door derden, en het com-
bineren van stromen die worden 
geleverd door diverse leveranciers. 

Gedachtegang

Als een organisatie haar MF inventa-
riseert, kunnen het beleid en de maat-
regelen hierop worden aangepast en 
het beleid toegespitst op verkleining 
of verandering van de MF. Tevens is 
bij maatregelen, die van invloed zijn 
op mobiliteit van organisaties in aan-
liggende vakgebieden, duidelijk wat 
het effect is. Over de verschillende 
organisaties binnen één branche kan 
er een benchmark ontstaan, die de 
partijen stimuleert om maatregelen 
te nemen en de best practice van de 
collega’s over te nemen.

Mobility Footprint

De Mobility Footprint is de mate waarin 
organisaties door hun activiteiten en 
bedrijfsvoering beslag leggen op de 
(schaarse) fysieke vervoersruimte in 
Nederland. Organisaties veroorzaken 
door hun manier van werken vervoer 
en verkeer en dat vraagt ruimte op de 
weg, op het  spoor en op het water.

Doel Mobility Footprint

Het doel van de MF is gericht beleid 
te voeren om de Mobility Footprint 
te verlagen en daarmee dus het aantal 
vervoerkilometers te verlagen, tevens  
de CO2-uitstoot te verlagen en (als 
afgeleide) de kosten te reduceren.

Dit resulteert in een grotere mede-
werkertevredenheid, lager ziektever-
zuim, een verminderd aantal werk-
plekken (facility) en een kleiner 
wagenpark (lagere kosten voor het 
wagenpark, mobiliteitsvergoeding, 
km-vergoeding etc.) Het draagt bij 
aan duurzaam ondernemerschap en 
lagere CO2-uitstoot. De MF is daar-
mee ook gerelateerd aan de CO2-
footprint.

Vragen die beantwoord moeten wor-
den voor de bepaling van de MF zijn:
n Wat is de grootte van de organisatie?
n Wat is de omzet van de organisatie?
n Hoeveel medewerkers heeft de 

organisatie?
n Wat is de samenstelling van het 

personeel (kantoor, binnen- en 
buitendienst, productie etc.)?
- Wat is de gemiddelde woon-

werkafstand?
- Hoeveel mensen gaan standaard 

naar kantoor?
- Hoeveel mensen gaan met vaste 

frequentie naar andere locaties?
- Hoeveel mensen kunnen hun 

reisschema vooraf bepalen en 
hoeveel mensen moeten direct 
reageren op vragen van derden?

- Wat zijn de werktijden (wordt er 
veelal gestart om 7.00, 8.00, 9.00 
uur etc. en geëindigd om 15.00, 
16.00, 17.00 uur). Zijn er piek-
belastingen?

- Waarop worden medewerkers 
beoordeeld (tijd, taak of resultaat 
(locatie-/plaatsgebonden werk-
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zaamheden)), per functie aan de 
hand van de samenstelling van 
het personeel?

n Wat is het aantal vestigingen en wat 
zijn de locaties?

n Hoe is de ligging van de locaties 
t.o.v. andere bedrijven en organisa-
ties?
- Wat is het aantal vaste en flex-

werkplekken per vestiging?
- Wat is het aantal parkeerplaatsen 

per vestiging?
- Wat is het aantal parkeerplaatsen 

per werkplek?
- Is er een (bedrijfs)wagenpark 

aanwezig? Zo ja, met hoeveel 
parkeerplekken?

n Waar woont uw personeel? 
(afstand tot de werkplek)

n Kent u vormen van georganiseerd 
bedrijfsvervoer?

n Is er een mogelijkheid tot thuis-
werken?
- Wordt dit ondersteund?
- Wat zijn de bijbehorende facili-

teiten? 
n Hoe is mobiliteit georganiseerd?

- Wat is de mobiliteitsvergoeding 
(leaseauto, kilometervergoeding 
of iets dergelijks, OV-jaarkaart)

n Is er focus op de fiets of openbaar 
vervoer?

n Welke activiteiten worden er van-
uit de organisatie uitgevoerd en 
wat is hiervan het karakter?
- Productie
- Service 
- Handel
- Administratieve werkzaamheden
- …….

n Welke leveranciers zijn het gevolg 
van de activiteiten van de organisa-
tie  en welke vervoersvormen / 
-kwantiteiten zijn hiervan het gevolg? 

n Idem voor klanten?

n Welke goederen of diensten levert 
u en wat vraagt dit aan vervoers-
ruimte?

n Welke vervoersmodaliteiten wor-
den hiervoor benut en met welke 
verdeelsleutel (trein, water, vracht-
auto)?

n Idem aan de inkomende goederen-
kant. 

Deze vragenlijst is slechts een eerste 
aanzet om een beeld te krijgen welke 
vervoers- en verkeersstromen het 
resultaat zijn van de bedrijvigheid 
van organisaties. Ook wordt duide-
lijk waar het potentieel zit om de 
Mobility Footprint te verlagen. 

De vragenlijst zal in het gebruik groei-
en en er zullen kwantitatieve normen 
worden ontwikkeld. De antwoorden 
en de kwantificering ervan leveren 
een beeld op van de bedrijfsvoering 
in relatie tot het gebruik (patronen, 
gewoonten en kwantiteit) van de ver-
keers- en vervoersruimte in Nederland. 
Over de bedrijven heen (bijvoorbeeld 
per bedrijfstak) ontstaat zo een 
benchmark en wordt het mogelijk te 
leren van ervaringen en initiatieven 
van anderen, met als doel bewuster 
om te gaan met het vervoeren van 
mensen en goederen. Uit de reacties 
en het commentaar van lezers zullen 
we afmeten langs welke assen de 
Mobility Footprint verder uitgewerkt 
moet worden om praktisch bruikbaar 
te worden.
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Bijlage C: Onderzochte projecten

Project Korte omschrijving Referentie

Anders betalen voor Mobiliteit
(Kilometerprijs)

Betalen voor gebruik van de auto in plaats 
van betalen voor het bezit van de auto.

n http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/mobiliteit_en 
bereikbaarheid/kilometerprijs/index.aspx

Spitsmijden A12 In de proef ‘Spitsmijden’ wordt gekeken of 
belonen automobilisten aanzet om de spits 
te mijden.

n http://www.spitsmijden.nl/index.html

Spitsmijden in openbaar vervoer De proef ‘Spitsmijden in het OV’ onderzoekt 
met het voordelige Daltrajectabonnement 
op het treintraject tussen Utrecht Centraal 
en Den Haag of reizigers te verleiden zijn de 
spits te mijden.

n http://www.spitsmijden.nl/index.html
n http://trein.spitsmijden.nl/pages/?pageid=2

Kortetermijnmaatregelen Ketenmobiliteit Het doel is het ontwikkelen en uitvoeren 
van maatregelen, die het gebruik van het 
openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker 
maken en die bijdragen aan een betere 
aansluiting van fiets en auto op het OV en 
van OV op OV.

n http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/mobiliteit%5Fen
n%5Fbereikbaarheid/randstad%5Furgent/35projecten/

Transferia (bijv. Veenendaal de Klomp) Het concept Transferia is gericht op de 
automobilist die zo snel en efficiënt mogelijk 
zijn reisdoel wil bereiken. Een transferia 
brengt het openbaar vervoer naar de 
automobilist. Bij dit concept staat de 
automobilist centraal.

n http://www.crow.nl/parkeren/_t0_p0_m7_i3749.htm
n http://www.crow.nl/parkeren/_t0_p0_m7_i3715.htm
n http://www.filemaat.nl/?h=parkeren&m=denhaag http://www.

project.vrom.nl/project.asp?code_prjt=10742&code_prgm=28
n http://www.valleilijn.nl
n http://www.treinreiziger.nl/treinnieuws.php?naam=Helft%20

meer%20treinreizigers%20Veenendaal%20De%20Klomp
n http://www.poortennaarderandstad.nl/?page_id=44
n http://veenendaal.allesvan.nl/modules.php?name=News&file=artic

le&type=0&sid=90505

Container Transferium Het Container Transferium heeft tot doel 
de havenafhandeling in de Rotterdamse 
zeehavens efficiënter te maken. Het biedt 
faciliteiten om grote containerstromen direct 
vanuit de zeeterminals richting het achterland 
(Container Transferium) te laten verschepen 
om hier zeehavengerelateerde afhandeling te 
kunnen ondergaan (denk aan extended gate 
principe).

n http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/
mobiliteit_en_bereikbaarheid/randstad_urgent/35projecten/
containertransferium_rotterdam.aspx

Maasvlakte A15 Om regio Rijnmond beter bereikbaar te 
houden wordt de A15 aangepakt.

n http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_
wegen/A15/verbreding_maasvlakte_vaanplein/index.aspx

Cameratoezicht in openbaar vervoer Vergroten van de maatschappelijke veiligheid 
in het openbaar vervoer met de inzet van 
cameratoezicht.

n Programma Cameratoezicht in het Openbaar Vervoer (CTOV), 
1 april 2008, Ministerie van Justitie

OV-fiets De OV-fiets is de snelle en flexibele huurfiets 
voor het laatste stukje van uw reis naar uw 
bestemming. Hij is te huur op bijna 200 
locaties, vooral bij NS-stations, maar ook bij 
metro- en busstations, P+R-terreinen, enkele 
bedrijventerreinen en in stadscentra.

n http://www.ov-fiets.nl/
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Project Korte omschrijving Referentie

Spitsmenu Het plaatsen van schermen met verkeers- 
en treininformatie bij attractieparken, 
dierentuinen, restaurants en congrescentra 
zodat na een bezoek informatie over de 
actuele verkeerssituatie te zien is. Is het 
op dat moment erg druk in het verkeer, 
dan vormt het Spitsmenu een ontspannen 
alternatief. Het Spitsmenu kan een maaltijd 
zijn, maar bijvoorbeeld ook een rondleiding 
achter de schermen.

n http://www.vananaarbeter.nl/Onderwerpen/hoe_kan_ik_de_files_
helpen_verminderen/voor_onderweg/spitsmenu/

Betuweroute De Betuweroute is een snelle, rechtstreekse 
goederenspoorverbinding tussen de 
Rotterdamse haven en het Europese 
achterland.

n http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/
goederenvervoer/goederenvervoerspoor/betuweroute/

Regierol Knooppunten De Regierol van Knooppunten is de 
regievoering over transportbewegingen en 
informatiestromen rondom de Nederlandse 
mainports en knooppunten in het 
achterland. Tevens de regievoering over het 
gezamenlijk ontwikkelen van een efficiënt 
multimodaal netwerk in het nationale en 
Europese achterland van de mainports en 
knooppunten.

n http://www.senternovem.nl/innovatieindialoog/
innovatieprogrammas/logistiek_en_supply_chains/regierol_van_
knooppunten.asp

Schiphol forenskaart Mainport Schiphol is van vitaal belang voor 
de Nederlandse economie. Het is cruciaal dat 
de luchthaven en de bedrijven in de directe 
omgeving bereikbaar blijven. De Schiphol 
Forenskaart is een van de initiatieven om 
Schiphol optimaal bereikbaar te houden.

n http://www.schipholforenskaart.nl/ 

A4 (flessenhalzen) Het project A4 (flessenhalzen) beoogt de 
regio’s Amsterdam-Den Haag / Rotterdam-
Utrecht beter met elkaar te verbinden en 
de doorstroming op de A4 en de A12 te 
verhogen via de aanleg van extra rijstroken 
op die delen van het traject waar deze nu 
nog ontbreken.

n http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/mobiliteit_en_
bereikbaarheid/randstad_urgent/35projecten/flessenhalzen_a4_
a12.aspx

A4 (aansluiting Delft-Rotterdam) Doel van het project A4 Delft-Schiedam 
is de problemen rond bereikbaarheid, 
leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en 
verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den 
Haag zo veel mogelijk op te lossen, rekening 
houdend met de afspraken in het IODS-
convenant.

n http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/mobiliteit_en_
bereikbaarheid/randstad_urgent/35projecten/a4delftschiedam.
aspx

Ringweg Groningen Aanpak van de ringweg Groningen om de 
stad bereikbaar te houden.

n http://www.ringgroningen.nl/

Albert.nl Albert.nl is de bezorgservice van de 
webwinkels van Albert Heijn, Etos en Gall & 
Gall. Uw boodschappen worden bezorgd tot 
in de keuken.

n http://www.albert.nl/

Hanzelijn De Hanzelijn is een nieuwe spoorverbinding 
die Lelystad via Dronten en Kampen verbindt 
met Zwolle.

n http://www.prorail.nl/SiteCollectionDocuments/Publiek/Doc/
Projecten/Hanzelijn/1_tracebesluit.pdf
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Project Korte omschrijving Referentie

Noord-Zuidlijn (Metro Amsterdam) De Noord-Zuidlijn verbindt Amsterdam-Noord 
met Amsterdam-Zuid.

n http://www.noordzuidlijn.nl/

Coentunnel 2 en Westrandweg Het oplossen van een groot knelpunt voor 
het autoverkeer in de noordelijke Randstad 
en daarmee de extra ontstane verkeersdrukte 
op de aansluitende snelwegen, de A8 en de 
A10.

n http://www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_
persberichten/2008/december_2008/tracebesluit_tweede_
coentunnel_onherroepelijk.aspx

Aanleg Maasvlakte 2 Maasvlakte 2 is de benaming voor het 
uitbreidingsproject van de Rotterdamse 
haven dat is gelegen ten westen van de 
Maasvlakte.

n http://www.maasvlakte2.com/nl/index/

Greenports Greenport(s) Nederland is een netwerk 
van verschillende ondernemingen en 
kennisinstituten, alle actief in de tuinbouw, 
die intensief kennis uitwisselen en op tal van 
terreinen samenwerken. Het is vergelijkbaar 
met de ‘mainports’ zoals Schiphol en 
Rotterdam. 

n http://www.greenportsnederland.nl/#pagina=849 
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Bijlage D: Geraadpleegde literatuur

n Pieken in Beeld. Nulmeting Pieken 
in de Delta monitor, Ministerie van 
Economische Zaken, september 
2008 

n Grensverleggend vernieuwen: 
weerbarstige praktijken, 
TransitieNetwerk, oktober 2008

n Planstudie Openbaar Vervoer. 
Schiphol, Amsterdam, Almere, 
Lelystad, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, maart 2008

n The Future Dutch Mainport. 
Succesvolle weg naar 2020, Dick 
van Samme, Jasper van der Schaar, 
e.a., mei 2009

n Programma Cameratoezicht in het 
Openbaar Vervoer (CTOV), 
Ministerie van Justitie, 1 april 2008

n Bereikbaarheid op de toekomst 
voorbereid, Havenbedrijf Rotterdam 
N.V. - Projectorganisatie Maasvlakte 
2, februari 2008

n MobiliteitsAanpak. Vlot en veilig van
deur tot deur, Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, oktober 2008

n Mobiliteitsbalans 2008. Congestie 
in perspectief, Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid, juni 2008

n Programma Hoogfrequent Spoor-
vervoer Verkenning benodigd inves-
teringsvolume, 4 NS, Prorail, BRG, 
september 2008

n Psychologie en prijsbeleid. 
Acceptatie en effectiviteit van de 
kilometerprijs, Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid, november 2008

n Verkenning autoverkeer 2012,
Kennisinstituut voor Mobiliteits-
beleid, oktober 2008

n Synergie tussen de mainports, 
Kennisinstituut voor Mobiliteits-
beleid, september 2007

n Bereikbaarheid gebiedstafel Noord-
west. Een onderzoek naar de bereik-
baarheid en de ervaren knelpunten, 
Blauw Research, Nexus, oktober 
2008

n Container Transferium. Van 
haalbaarheidsstudie naar 
businessconcept, Havenbedrijf 
Rotterdam N.V., 2007

n Economische analyse van verschil-
lende vormen van prijsbeleid voor 
het wegverkeer, Centraal Plan-
bureau, juni 2005

n De invloed van een goederen-
vervoerproject op de economie. 
Hoe wordt dit meegenomen in een 
kostenbatenanalyse?, Kennisinstituut 
voor Mobiliteitsbeleid, augustus 
2008

n Eindrapportage landelijke markt- en 
capaciteitsanalyse wegen, Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, 
19 november 2007

n File-facts, Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid, maart 2008

n Transferia. Een handreiking 
bij voorbereiding en realisatie, 
Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 2000

n ‘Binnenvaart voortdurend duur-
zaam’ Environmental Performance 
of Inland Shipping, Royal 
Haskoning, 27 januari 2004

n Kerncijfers goederenvervoer 2007, 
Rijkswaterstaat, oktober 2007

n Nota Mobiliteit ‘Naar een betrouw-
bare en voorspelbare bereikbaar-
heid’, Ministerie Verkeer en 
Waterstaat, 30 september 2004

n Nota Mobiliteit,  Deel II
- Resultaten inspraak & advies, mei 

2005, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat

n Nota Mobiliteit, Deel III
- Kabinetsstandpunt, Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat, 
2 september 2005

n Nota Mobiliteit, Deel IV
- Na parlementaire behandeling 

vastgestelde PKB, Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, april 2006

n Referentieramingen energie en

emissies 2005-2020, ECN en Milieu 
en Natuur Planbureau, mei 2005

n Kosten van congestie in en om de 
haven van Rotterdam en ontwikke-
lingen, Havenbedrijf Rotterdam 
N.V., 30 mei 2008

n Havenplan 2020. Ruimte voor 
kwaliteit, Gemeente Rotterdam, 
2004

n Samenwerking tussen zeehavens,
Kennisinstituut voor Mobiliteits-
beleid, december 2008

n Transportkosten, 
Dr. H.A.C. Runhaar (Universiteit 
Utrecht), november 2004

n Acupunctuur in de hoofdstructuur. 
Naar een betere verknoping van 
verstedelijking en mobiliteit, 
VROMRaad, maart 2009

n De toekomst van het spoor, NS 
Bedrijfs- en Productontwikkeling, 
september 2007

n Implementatieplan toegankelijkheid, 
ProRail en NS, juni 2006

n Ruimte op de Rails. Keuze voor 
de klant, NS, Prorail, BRG, 
4 september 2008
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Bijlage E: Thoughtleadership Capgemini

Onderstaand treft u een tweetal voor-
beelden aan van andere interessante 
rapporten. Onze markt- en IT-experts 
geven hun visie op variërende onder-
werpen. Voor een compleet overzicht 
van ons thoughtleader-gedachtegoed 
zie www.nl.capgemini.com

Trends in Retail 2009-2010 (Re-)Connect the consumer

De vijfde editie van het jaarlijkse consumentenonderzoek van Capgemini: ‘Trends in Retail’, mede uitgevoerd 
door TNS NIPO, voorspelt het ‘nieuwe consumentisme’. 

Het nieuwe ‘consumentisme’, wordt gekenmerkt door inconsequent en onvoorspelbaar gedrag en zal in het 
komende decennium de relatie tussen retailer en consument definitief veranderen.
De consument van nu geeft bovendien aan dat hij er best mee kan leven als formules te gronde gaan, zolang 
het totaalaanbod aan producten, diensten en verkoopkanalen maar groter wordt en vooral, differentieert. Nieuwe  
producten, diensten, interfaces en combinaties van off- en online hebben de toekomst.

Deze verandering ontstaat door trends zoals online retail, 360° mvo, de ontwikkeling van leeftijdloos naar een 
mixed-up leeftijd en van de overgang van probeer- naar ‘beslisconsumentisme’. 
In het Trends in Retail 2009-2010 onderzoek worden deze en andere trends uitgebreid behandeld. Ook bevat het 
rapport een verdiepingsslag voor diverse retailsegmenten. Voor meer informatie ga naar www.capgemini.nl/retail 
of e-mail: retail.nl@capgemini.com

Future Dutch Mainport, succesvol op weg naar 2020
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Succesvol op weg naar 2020 

Trends in Retail
2009 - 2010

 (Re-)Connect the consumer

the way we see it

Het onderzoek Future Dutch Mainport is uitgevoerd om in te spelen op het groeiend en strategisch belang van 
mainports en actoren binnen deze logistieke knooppunten. Het onderzoek biedt handvatten om het innovatieve 
vermogen van en de onderlinge samenwerking tussen partijen binnen deze Dutch Mainport gestalte te geven. 
Het onderzoek is gedaan in drie fasen: desk research, interviews met belanghebbenden en een online enquête. 
Tezamen vormen zij de basis van dit rapport.
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Transumo (TRANsition SUstainable 
MObility) is een Nederlands platform van 
meer dan 300 bedrijven, overheden en 
kennisinstellingen die gezamenlijk kennis 
ontwikkelen en verspreiden op het gebied 
van duurzame mobiliteit. Transumo wil 
bijdragen aan een transitie van het hui-
dige inefficiënte mobiliteitssysteem naar 
een systeem dat bijdraagt aan versterking 
van de economische concurrentiepositie 

en daarnaast het milieu en de mens 
grote aandacht geeft. De onderzoeks- 
en kennisontwikkelingsactiviteiten in 
ca. 40 projecten hebben in de periode 
2004 - 2009 plaatsgevonden. Meer infor-
matie is beschikbaar via www.transumo.
nl. Alle resultaten worden verankerd in 
de digitale kennisdatabank van Transumo 
www.transumofootprint.nl

  Over Transumo
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Capgemini levert aantoon-
baar toegevoegde waarde 

aan de prestaties en veranderingsproces-
sen van zijn klanten in een groot aantal 
branches. Dit gebeurt met een compleet 
en innovatief aanbod van consulting-, 
technology- en outsourcingdiensten, die 
vrijheid creëren in het ondernemerschap 
van de klanten. Daarbij werkt Capgemini 
op een onderscheidende manier - the 
Collaborative Business ExperienceTM - 
samen met zijn klanten aan het behalen 
van snellere en betere resultaten. Om zijn 

klanten een optimale oplossing te bieden 
heeft Capgemini wereldwijd een leve-
ringsmodel ontwikkeld: Rightshore® dat 
de beste talenten ter wereld bundelt om 
ze als één team op een project te laten 
werken. Capgemini heeft vestigingen in 
meer dan 30 landen en heeft wereldwijd  
90.000 medewerkers in dienst. 
De organisatie realiseerde in 2008 een 
omzet van 8,7 miljard euro.

Meer informatie is beschikbaar op 
www.nl.capgemini.com
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