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Adviesaanvraag Mobiliteitsmanagement

Geachte heer Wijffels,
Namens het kabinet vraag ik de SER om een advies uit te brengen over het onderwerp
Mobiliteitsmanagement en de rol, die het bedrijfsleven daarbij kan en wil vervullen. In
de Nota Mobiliteit en in het werkprogramma van de SER voor 2006 is dit advies reeds
aangekondigd.
Ik verzoek de SER daarbij om dit onderwerp zowel te belichten vanuit het perspectief
van de Nota Mobiliteit - daarbij voortbouwend op het SER-advies over de Nota
Mobiliteit- als vanuit het bedrijfseconomische perspectief en de profits, die
mobiliteitsmanagement kan hebben voor werkgevers en werknemers. In deze
aanvraag zal ik deze twee sporen nader toelichten.
Achtergrond
Mobiliteitsmanagement is in potentie een effectief instrument om de bereikbaarheid
van regio's en locaties te verbeteren. Als randvoorwaarde daarbij zie ik wel een
gezamenlijke aanpak van overheid en bedrijfsleven. De ervaring met onder meer
vervoermanagement heeft laten zien dat indien dit niet het geval is de gewenste
resultaten uitblijven en daardoor teleurstellingen het gevolg kunnen zijn.
Aan de andere kant heeft de ervaring met onder meer het convenant "Bereikbaar
Bezuidenhout" juist de kansen laten zien van een goede samenwerking bij de aanpak
van bereikbaarheidsvraagstukken voor een locatie. Een samenwerkingsovereenkomst
tussen overheid en bedrijfsleven vormde daar uiteindelijk de basis voor een
daadwerkelijke betere bereikbaarheid van Bezuidenhout. Ook de aanpak in
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Amsterdam Zuidoost rond het groot onderhoud aan de A9 beschouw ik als een goed
voorbeeld van een gerichte en effectieve samenwerking tussen alle belanghebbenden
om bereikbaarheidsknelpunten te voorkomen.

Naast een verbetering van de bereikbaarheid kunnen met mobiliteitsmanagement ook
op bedrijfseconomisch en op maatschappelijk gebied verbeteringen worden
gerealiseerd. Een goed voorbeeld van dat laatste zijn nieuwe vormen van dagindeling,
waardoor arbeid- en zorgtaken beter gecombineerd kunnen worden. Ook flexibele
mobiliteitsbudgetten, diensten als de MobilityMixx en een gericht parkeerregime
hebben een positieve weerslag op respectievelijk arbeidsvoorwaarden en de
vervoerskosten binnen een bedrijf. Wellicht onderschatten veel bedrijven op dit
moment nog dergelijke bedrijfseconomische voordelen van mobiliteitsmanagement.
V&W wil graag met bestuurlijke en maatschappelijke partners samen optrekken om de
wederzijdse kansen van mobiliteitsmanagement te benutten en innovaties mogelijk te
maken.
In de Nota Mobiliteit wordt sterk ingezet op mobiliteitsmanagement. In bijlage 1 zijn
een aantal relevante passages uit de Nota Mobiliteit opgenomen. V&W streeft naar
een gebiedsgerichte aanpak, waarbij regionale afspraken gemaakt worden tussen
overheid en bedrijfsleven over maatregelen. Uitgangspunt daarbij is het bereiken van
afgesproken doelen en dus minder vrijblijvendheid, zakelijk en met een eigen
verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven.
Met deze aanvraag stuur ik tevens het rapport "Succesvoorbeelden ter navolging"
(bijlage 2) mee, dat is uitgevoerd in opdracht van V&W naar aanleiding van overleg
met de Stichting van de Arbeid in 2005. Binnenkort volgt ook een rapport met best
practises telewerken, eveneens naar aanleiding van datzelfde overleg met de Stichting
van de Arbeid. In bijlage 3 is ter illustratie een literatuurlijst opgenomen.
Spoor 1: Mobiliteitsmanagement vanuit perspectief Nota Mobiliteit
In haar advies over de Nota Mobiliteit, PKB deel l, onderschrijft de SER de zakelijke
benadering. V&W wil graag met de partners uit de SER verdere invulling geven aan
een dergelijke zakelijk benadering en aan een aantal specifieke acties op het gebied
van mobiliteitsmanagement.
De effectiviteit en de haalbaarheid van maatregelen is een steeds terugkerend
onderwerp bij mobiliteitsmanagement. Wanneer heeft welke maatregel welk effect?
En misschien nog belangrijker: wat is nodig om dat effect te behalen? Voor een deel
zal het bij dergelijke vragen gaan om het managen van onderlinge verwachtingen en
acties. Hierdoor wordt helder wat ieder wil, wat ieder daarvoor over heeft, wat ieders
rol is of zou kunnen zijn, wat de gedeelde noemer is (en dus de basis voor
samenwerking) en waar samenwerking niet nodig of gewenst is. Vanuit deze insteek
wil ik graag het gesprek met de SER aangaan over bijvoorbeeld de potentie van
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Ik ben daarom ook benieuwd welke mobiliteitsmanagementmaatregelen in de ogen
van de SER potentie hebben, nog los van de effecten? Hoe kan deze potentie optimaal
worden benut en welke rol zouden werkgevers en werknemers daarbij kunnen en
willen vervullen? Daarbij wil ik de SER vragen ook de potentie van bestaande
voorzieningen te bekijken, zoals bijvoorbeeld van collectief vraagafhankelijk vervoer.
In het bijzonder wil ik de SER daarom vragen in haar advies in te gaan op een aantal
aandachtspunten:
1.

Context: De kansen, die mobiliteitsmanagement biedt, moeten door overheden en
bedrijfsleven gezamenlijk worden opgepakt. Zakelijke afspraken zijn nodig om
uitvoering te waarborgen. Overheden beschikken over verschillende juridische
instrumenten om mobiliteitsmanagementmaatregelen af te dwingen, maar ook
over de mogelijkheid om initiatieven door het bedrijfsleven mogelijk te maken of
te stimuleren.
Vragen: Welke instrumenten kunnen in de visie van de SER worden ingezet om te
komen tot minder vrijblijvende, zakelijke afspraken en gericht op oplossing van
bereikbaarheidsproblemen? En hoe ziet de SER binnen deze afspraken de plaats
van juridische instrumenten en meer stimulerende maatregelen? Hoe zou V&W
regionale initiatieven, waarbij ook het bedrijfsleven betrokken is, kunnen
stimuleren?

2.

Context: De bereikbaarheidsproblematiek is sterk gerelateerd aan de spitspieken.
Nieuwe vormen van dagindeling kunnen bijdragen aan een afvlakking van de
spitspieken. Hierbij kan gedacht worden aan telewerken en aan flexibele
openingstijden van bedrijven en voorzieningen. Naast een betere bereikbaarheid
kunnen nieuwe vormen van dagindeling ook leiden tot efficiëntere werkprocessen
en verbetering voor de werknemer. En ook dragen nieuwe vormen van
dagindeling bij aan de combineerbaarheid van arbeid- en zorgtaken en is daarmee
van belang voor het realiseren van kabinetsdoelstellingen.
Vragen: Het verzoek aan de SER is om aan te geven welke acties het bedrijfsleven
bereid is te nemen om nieuwe vormen van dagindeling mogelijk te maken en te
stimuleren en hoe beziet de SER daarbij de rol van het Rijk? Welke specifieke
branches ziet de SER als kansrijk als het gaat om nieuwe vormen van dagindeling
en telewerken?

3.

Context: De komende jaren zal op verschillende locaties in Nederland groot
onderhoud aan de weg gaan plaatsvinden. Rijkswaterstaat zal hiervoor overleg
voeren met regionale partijen, zowel overheden als private partijen. Doel is om
samen te zoeken naar effectieve en creatieve maatregelen, die alle afzonderlijke
partijen kunnen nemen om de overlast gedurende de werkzaamheden tot een
minimum te beperken. Een goed voorbeeld zijn de afspraken en de maatregelen
rond het groot onderhoud A9 in Amsterdam Zuidoost. Met name de verstrekking
van de tijdelijke OV-pas is daar effectief gebleken. Deze OV-pas is in nauwe
(financiële) samenwerking tussen Rijkswaterstaat Noord-Holland en de
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Vragen: Hoe kijkt de SER naar de aanpak rond het groot onderhoud A9? Welke rol
ziet de SER in het algemeen voor het bedrijfsleven rond groot onderhoud? En
welke maatregelen worden als kansrijk gezien in dit verband? Hoe zouden deze
maatregelen goed kunnen worden opgepakt in samenwerking tussen overheid en
bedrijfsleven?
Spoor 2: Mobiliteitsmanagement vanuit perspectief bedrijfsleven
Mobiliteitsmanagement krijgt voor een groot deel vorm binnen bedrijven, in nauwe
wisselwerking tussen werkgever en werknemer. Hierbij kan gedacht worden aan
maatregelen als vervoermanagement, telewerken, flexibele mobiliteitsbudgetten en
parkeermaatregelen. Bereikbaarheid is dan niet meer de enige aanleiding voor
mobiliteitsmanagement. Het gaat dan ook over kosten en opbrengsten en over
arbeidsvoorwaarden en werkprocessen.
Vanzelfsprekend beschouw ik de uitwerking van deze bedrijfseconomische benadering
van mobiliteitsmanagement als een primaire zaak voor werkgever en werknemer.
Omdat deze uitwerking wel raakt aan de regionale afspraken vraag ik de SER in haar
advies aan te geven welke mogelijkheden zij ziet voor mobiliteitsmanagement binnen
bedrijven. Welke individuele verbeteringen en/of collectieve voorzieningen zijn in dat
opzicht kansrijk en welke overheidsacties kunnen hierbij eventueel een rol spelen?
Planning
Mijn verzoek is dit advies uiterlijk in december 2006 aan te leveren. Ik wil het advies
gebruiken ten behoeve van de uitwerking van de Nota Mobiliteit en de acties van
V&W daarbij. Daarnaast wil ik met het advies in de hand samen met het bedrijfsleven
werken aan een betere bereikbaarheid. Ik ben overtuigd dat we met
mobiliteitsmanagement en in nauwe samenwerking met overheid en bedrijfsleven daar
een belangrijke bijdrage aan kunnen vervullen.
Hoogachtend,
DE MINISIE^A^AtrVEITFCEERmWATERSTAAT,

Karla Peijs

