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Hoe verandert de visie van fleetowners
 op zakelijke mobiliteit? 
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Reizigers
3.372

Bedrijven
724
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Economische ontwikkeling en autokilometers
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Economische ontwikkeling en autokilometers
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Effecten op zakelijke mobiliteit

• Onderzoek Q3-2021

• Vóór oorlog UA-RUS

Disclaimer
:
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Thuiswerken geaccepteerd en omarmd…

Wie kán thuiswerken?

Vaak de medewerkers die 
zakelijke ritten maken…

2019: 1 op de 5 werkdagen

2020: 4 op de 5 werkdagen

2021: 2,5 op de 5 werkdagen

Wens/verwachting: 1,9 op de 5

Thuiswerken blijvend 
doorvoeren

72%
Binnen 5 jaar 

kantoorruimte afstoten

46%
Aandeel thuiswerkers daalt 

naar pre-corona niveau, maar 
tijdsduur thuiswerken 

verdubbelt naar 

2 dgn/wk

Werkgevers:
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Kilometrage neemt weer (stevig) toe…

Beeld werkgeversBeeld zakelijke rijders

>1.000 medewerkers:

Nu:       index 76
Verw:   index 76

74 85
100

103

69 88
100 100

Actief beleid 
om km’s te 

verminderen

Blijvende 
vermindering 

externe 
(fysieke) 

afspraken
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Vergroening wagenpark zet versterkt door
ondanks corona en inzet auto’s onder strengere voorwaarden

Verwacht aandeel EV in 
eigen fleet in 2025:

16%
24%

Huidige fleet 
2021

Prognose fleet
2022

Alleen emissievrij (nu)

13%
Van alle bedrijven

Maar…….

37%
Van alle bedrijven

Faciliteert geen 
laadpunten op zaak of 

thuis.….Prognose fleet
2025

46%
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Beleid rondom zakelijke mobiliteit…

Pijlers mobiliteitsbeleid

1. Flexibiliteit 2. Keuzevrijheid 3. Duurzaamheid
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Beleid rondom zakelijke mobiliteit…

#1: Kosten

#2: Medewerkerstevredenheid

#3: Milieubewustzijn

#4: Reistijd

#5: Representativiteit

#6: Productiviteit

m.n. grote bedrijven

m.n. kleine bedrijven

Prioriteiten bij de concrete invulling:
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Beleid rondom zakelijke mobiliteit…

Top-3 acties die werkgevers zien voor 2022 (t.o.v. 2021):

Faciliteren leasefiets/fiets van de zaak

Medewerkers zoveel mogelijk keuzevrijheid geven

16%                          29%

12%                        26%

Stimuleren keuze elektrische auto 38%                                        47%

Grote bedrijven:

scores x 2

1.

2.

3.
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Observaties: discrepantie…

Afname mobiliteitsbehoefte
🡪 Minder auto’s (& minder km’s)

Economische voorspoed &
Krapte op de arbeidsmarkt

🡪 Vaker aanbieden auto van de zaak

23%
18%

Vooral kleine en 
middelgrote bedrijven

Vooral grote bedrijven
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Observaties: kansen voor…

Mobiliteitsbudget: 

MaaS: 

- 6% van de reizigers maakt er gebruik van; gebruiksintentie komende 3 jaar is +7%

- 8% van de bedrijven biedt het aan 

- 13% van de bedrijven verwacht invoering binnen 3 jaar

- Waarom niet: geen vraag, teveel rompslomp, hoge kosten…

- 2% van de reizigers maakt er gebruik van

- 4% van de bedrijven maakt er gebruik van 

- 11% van de bedrijven verwacht gebruik binnen 3 jaar

- Waarom niet: niet voor ons / nog niet actueel…
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Kansen voor…

Deelauto’s: 

- 5% van de reizigers maakt er gebruik van. Verwacht gebruik over 1 jaar: +8%
- 27% van de reizigers vindt het interessant
- 30% van de bedrijven gaat over 1 jaar fiets van de zaak aanbieden (is nu 17%) 
- Waarom niet: woon-werk afstand te groot, geen vraag, teveel rompslomp, fiscaal 

onaantrekkelijk…

Fiets van de zaak: 

- Nog redelijk onbekend
- Hoogste gebruik bij treinreizigers (4%) en fietsers (3%) 
- Wordt door ruim een derde van alle trein- en fietsreizigers als ideale oplossing 

gezien voor incidenteel gebruik
- Wordt door 30% van alle bedrijven (en door 72% van de grootste bedrijven) als 

ideale oplossing gezien voor incidenteel gebruik
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Meer info?

Interesse in benchmarkrapportage voor eigen 
bedrijf?

€ 385,- 
excl. BTW

Doe mee met NZMO 2022 (veldwerk juni) !



VMS | Insight – Vianen
E info@vms-insight.nl
T +31 (0) 347 722 060


