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Management summary

Werkgevers focussen binnen thema
duurzaam reisgedrag op ‘minder reizen’.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een landelijke werkgeversenquête uitgevoerd
om inzicht te krijgen in de maatregelen en regelingen die werkgevers zelf treffen om duurzaam
reisgedrag te bevorderen. Het veldwerk stond gepland voor maart 2020, maar door de coronauitbraak
is het onderzoek twee maanden uitgesteld. Om de invloed van de coronacrisis te duiden zijn de
vragen aangepast om de situatie vóór en tijdens de coronacrisis weer te geven en de verwachtingen
na de coronacrisis. De resultaten laten zien dat de coronauitbraak grote invloed heeft gehad op de
recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaam reisgedrag. Duurzaam reisgedrag is opgesplitst in
drie categorieën:
• Minder reizen (en niet reizen): faciliteiten die zorgen dat een reis niet meer nodig is, zoals online
vergaderen en mogelijkheden om thuis te werken;
• Anders reizen: maatregelen die medewerkers motiveren om een duurzamer alternatief voor de
auto te kiezen, zoals de fiets of het openbaar vervoer;
• Schoner reizen: de overstap op schonere vervoermiddelen zoals elektrische auto’s.
1.130 organisaties met meer dan 100 medewerkers hebben aan het onderzoek deelgenomen.
Respondenten zijn (mede-)beslissers, adviseurs en uitvoerders van beleid over duurzaam reisgedrag
bij deze organisaties.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat organisaties vooral grote stappen zetten op het gebied
van ‘minder reizen’. Tijdens de coronacrisis zijn de mogelijkheden om thuis te werken en online te
vergaderen sterk verbeterd. Opvallend is dat deze verbeteringen in 2019 al werden ingezet, voor de
coronauitbraak dus. De verwachting voor de toekomst is dat zelfs nog meer aandacht naar dit thema
zal gaan: bijna 70% verwacht de komende 12 maanden met het stimuleren van ‘minder reizen’ aan de
slag te gaan.
De maatregelen omtrent ‘anders reizen’ zijn vooral gefocust op fietsvoorzieningen. 52% biedt
weliswaar nog leaseauto’s aan, maar evenveel organisaties bieden nu een bijdrage voor aanschaf van
een fiets of e-bike. 10% maakt al gebruik van de leaseregeling voor fietsen, terwijl deze pas sinds
januari 2020 beschikbaar is. De verwachting voor de komende 12 maanden is dat de voorzieningen
voor fietsers verder zullen verbeteren.
‘Schoner reizen’ gaat ten opzichte van de andere categorieën nog het minst hard. Slechts 15% maakt
momenteel gebruik van bestaande subsidieregelingen voor schoner vervoer. De redenen hiervoor zijn
dat het niet relevant voor ze is, ze onbekend zijn met de regelingen of dat de voertuigen via een
tussenpersoon (leasemaatschappij) komen. De toekomstverwachting is wel hoopgevend, slechts 30%
geeft aan op dit moment niet bezig te zijn met de overstap op schonere voertuigen.
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Over het algemeen zijn grote organisaties in stedelijke gebieden meer bezig met het stimuleren van
duurzaam reizen dan kleinere organisaties in minder stedelijke gebieden. Ook het lidmaatschap van
een regionaal werkgeversnetwerk maakt een verschil: leden van deze netwerken geven hun
organisatie een hoger rapportcijfer voor het stimuleren van duurzaam reisgedrag en verwachten
vaker dat hun organisatie de komende 12 maanden (verder) met dit thema aan de slag gaat.
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Inleiding

Inzicht gewenst in hoe werkgevers
duurzaam reisgedrag stimuleren
Achtergrond
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt dagelijks aan het verbeteren van
de bereikbaarheid en duurzaamheid in ons land. Woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit is
een belangrijke factor hierin. Het Rijk speelt hierop in met beleid en stimulering van duurzaam
reisgedrag. Om dit optimaal in te kunnen vullen heeft het Rijk o.a. behoefte aan inzicht in de
maatregelen en regelingen die werkgevers zelf treffen om duurzaam reisgedrag te bevorderen.
Met dat doel is een landelijke werkgeversenquête uitgevoerd die informatie biedt over de
verschillende maatregelen per type organisatie (branche, aantal werknemers) en per regio
(stedelijkheid).

Doel
Inzicht krijgen in de maatregelen en acties die werkgevers nemen om duurzaam reisgedrag
onder werknemers te bevorderen.
Onderzoeksvragen
Welke maatregelen nemen werkgevers (100+ medewerkers) op de volgende gebieden?
• Minder/niet reizen (bijv. thuiswerken, e-conferences);
• Anders reizen (bijv. stimuleren overstap van de auto naar de fiets);
• Schoner reizen (bijv. faciliteren oplaadfaciliteiten elektrische auto).
Zijn er verschillen te onderscheiden tussen:
• Sectoren (bouw/industrie, commerciële dienstverlening, niet-commerciële dienstverlening);
• Stedelijkheid (grote agglomeraties, middelgrote steden, rest van Nederland);
• Bedrijfsgrootte (concernniveau: 100-250, 250-500, >500 werknemers);
• De situatie vóór, tijdens en na de coronacrisis.
Leeswijzer
Op de eerstvolgende pagina’s worden de conclusies van het onderzoek samengevat. Daarna
volgen de grafische resultaten van de enquête, georganiseerd in de volgende hoofdstukken:
• Kenmerken organisaties;
• Minder reizen;
• Anders reizen;
• Schoner reizen;
• Houding en toekomstverwachtingen.
Tot slot volgt een bijlage met een uitgebreide onderzoeksverantwoording, die van belang is om
het onderzoek effectief en betrouwbaar te kunnen herhalen in komende jaren om de
voortgang te monitoren.
Separaat wordt een analysebestand opgeleverd (SPSS) en een presentatie van de belangrijkste
resultaten om deze effectief intern te kunnen delen.
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Conclusies
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Conclusie: Kenmerken organisaties (i)

De meeste organisaties hebben parkeer- en
fietsfaciliteiten op eigen terrein
Respondenten zijn (mede) verantwoordelijk voor mobiliteit in hun organisatie
De meerderheid van de 1.130 respondenten in dit onderzoek werkt in HR (59%).
Respondenten zijn (mede)beslissers of hebben een adviserende of uitvoerende rol op
het gebied van mobiliteit en vervoer.
20% van de organisaties heeft meerdere vestigingen. In bijna driekwart van deze
gevallen worden alle regelingen rondom mobiliteit en zakelijk reizen centraal
gemanaged. Voor slechts 3% wordt dit per vestiging gedaan, voor de overige 25%
verschilt het per regeling.
Meerderheid medewerkers reist met de auto naar het werk
Over alle organisaties heen geven respondenten net als bij andere onderzoeken naar
reisgedrag in het woon-werkverkeer aan dat meer dan de helft van de medewerkers
met de auto (of motor) naar het werk komt. In de bouw (70%) en in kleine organisaties
(60%) zelfs nog meer. Wel geldt dat medewerkers van organisaties die in stedelijke
gebieden zijn gevestigd vaker met de fiets of het OV naar het werk komen en minder
vaak met de auto.

Naast de auto gaat gemiddeld 25% van de collega’s met de fiets (of e-bike), 16% met
het OV. 2% gaat te voet.
Parkeerfaciliteiten auto meestal op eigen terrein en kosteloos
Slechts 1% geeft aan dat er geen geschikte parkeergelegenheid is voor auto’s. 86%
geeft aan dat collega’s op het terrein van de vestiging kunnen parkeren. Vooral in de
bouw en de zakelijke dienstverlening is dit nagenoeg altijd het geval. In de nietcommerciële dienstverlening wordt relatief vaak geparkeerd in een openbare
parkeergarage of op straat in de buurt.
Parkeren op eigen terrein is vrijwel altijd kosteloos (of wordt vergoed). Parkeren buiten
het terrein wordt in de meeste gevallen niet vergoed (61%).
Fiets-faciliteiten ook bij vrijwel alle organisaties aanwezig.
Net als voor de auto, is er nagenoeg altijd een geschikte stalling voor de fiets op het
eigen terrein. Twee derde heeft een fietsenstalling buiten, de helft (ook) een
fietsenstalling binnen. Bovendien zijn er veel faciliteiten waar fietsers gebruik van
kunnen maken zoals een omkleedruimte (72%), douches (68%), een fietspomp (59%)
en kluisjes/lockers (57%). Vooral bij grote organisaties (>500 mw) zijn veel faciliteiten
voor fietsers aanwezig.
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Conclusie: Kenmerken organisaties (ii)

Lidmaatschap werkgeversnetwerk
correleert met aandacht voor duurzame
mobiliteit
Lidmaatschap werkgeversnetwerken
10% van de organisaties is aangesloten bij een regionaal werkgeversnetwerk (Brabants
mobiliteitsnetwerk, slim en schoon onderweg etc.). Van hen, maakt de meerderheid
actief gebruik van het netwerk. Ze nemen deel aan acties, gaan naar bijeenkomsten
en/of vragen advies op maat.
De tevredenheid over de netwerken is gemiddeld een 7,2. Grotere organisaties zijn
vaker lid dan kleine organisaties. Stedelijke organisaties vaker dan niet-stedelijke. En
niet-commerciële dienstverleners vaker dan bouw of commerciële dienstverleners.
Organisaties die lid zijn, zijn significant meer bezig met duurzame mobiliteit. Zij geven
hun organisatie een hoger rapportcijfer op dit thema en verwachten vaker dat hun
organisatie de komende 12 maanden (verder) met dit thema aan de slag gaat. Ook zijn
zij vaker bekend met het e-magazine van het ministerie (Werken aan Duurzame
Mobiliteit). Gezien de tevredenheid over de regionale werkgeversnetwerken spelen
deze waarschijnlijk wel een rol in dit verband, maar ze zijn niet noodzakelijk de oorzaak
hiervoor. Bedrijven die al veel bezig waren met duurzame mobiliteit sluiten zich
waarschijnlijk ook eerder aan bij de netwerken.
De voornaamste reden om geen lid te zijn van een regionaal netwerk, is dat men
onbekend is met deze netwerken (43%). Daarnaast geeft 23% aan dat zij niet weten
waarom hun organisatie geen lid is van een regionaal netwerk. Slechts 21% geeft actief
aan een regionaal netwerk niet nuttig te vinden, of hier geen interesse in te hebben.
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Conclusie: Minder reizen

Sterke focus op ‘minder/niet reizen’ sinds
2019 en ook voor de toekomst
Minder reizen
Onder minder reizen wordt verstaan alle faciliteiten die zorgen dat een reis niet meer
nodig is. De ruime meerderheid van organisaties bood ook voor de coronacrisis al
faciliteiten aan om minder te hoeven reizen. Het gaat vooral om faciliteiten voor teleen videoconferencing (85%) en flexibele werktijden (83%). Ook een thuiswerkregeling
was bij 70% al aanwezig. Deze faciliteiten werden ook in 2019 al verbeterd. Een
verhuiskostenregeling was in mindere mate aanwezig (35%) en deze is in 2019 ook niet
aangepast. Over het algemeen worden de faciliteiten om minder/niet te reizen bij grote
organisaties het meest aangeboden.
Tijdens de coronacrisis zijn zeer grote stappen gezet in de verbetering van deze
faciliteiten. 89% geeft aan dat, tijdens de maatregelen als gevolg van het coronavirus,
de faciliteiten voor thuiswerken en online vergaderen zijn verbeterd. 65% geeft aan dat
de flexibiliteit van werktijden is verbeterd. Een kleine 40% geeft daarnaast aan dat het
werken op andere locaties (niet thuis) ook is verbeterd.
De verwachting van de respondenten is dat de verbeteringen in de komende 12
maanden worden doorgezet. Slechts een minimaal deel verwacht dat maatregelen die
de afgelopen tijd zijn genomen, worden teruggedraaid. Met name de mogelijkheid om
online te vergaderen en om thuis te werken zullen verder worden verbeterd. Grotere
organisaties geven vaker aan dat zij voorzieningen verder zullen verbeteren, dan kleine.
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Conclusie: Anders reizen

Binnen ‘anders reizen’ schakelt de fiets in
een hogere versnelling
Anders reizen
Maatregelen voor anders reizen motiveren medewerkers om een duurzamer alternatief
voor de auto te kiezen, zoals de fiets of het openbaar vervoer.
De meest voorkomende vergoeding om ‘anders reizen’ te stimuleren, is een vergoeding
voor de aanschaf van een fiets/e-bike (51%). Een OV-abonnement behoort bij 42% van
de organisaties tot de mogelijkheden. Kilometervergoedingen alleen voor OV (38%) of
alleen voor fiets/e-bike (24%) zijn minder vaak beschikbaar.
Deze maatregelen voor anders reizen zijn nog wel minder populair dan de gebruikelijke
kilometervergoeding voor alle vervoermiddelen (57%) of zelfs alleen voor de auto
(55%). Ook biedt 52% van de organisaties nog leaseauto’s aan.
In 2019 hebben relatief weinig veranderingen plaatsgevonden in de vergoedingen en
voorzieningen op het gebied van ‘anders reizen’. Zo is het aantal parkeerplaatsen (auto
en fiets) bij 71% van de organisaties gelijk gebleven.
De meeste ontwikkeling is te zien bij de fiets. Zowel de parkeerplaatsen, de
voorzieningen en de aanschafvergoeding zijn vorig jaar bij 10-15% van de ondervraagde
organisaties verbeterd. Ook in de komende 12 maanden verwacht een vergelijkbaar
percentage fiets-verbeteringen door te voeren (aanschafvergoeding, parkeerplaatsen
fiets, voorzieningen).
Met name organisaties aangesloten bij een regionaal werkgeversnetwerk hebben de
voorzieningen voor fietsers verbeterd en verwachten dit ook in het komende jaar
verder te verbeteren.
De campagne ‘Nationale fiets naar je werk dag’ is met 10% de campagne waaraan de
meeste organisaties hebben deelgenomen. Band op spanning (5%) en Low Car Diet
(3%) worden minder herkend. 8% noemt een andere, regionale campagne, vaak ook
gericht op fietsen zoals ‘Fietsmaatje’.
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Conclusie: Schoner reizen

De plannen voor ‘schoner reizen’ zijn
aanwezig, uitvoering laat op zich wachten
Schoner reizen
Schoner reizen draait om de overstap op schonere voertuigen, zoals elektrische auto’s.
Organisaties maken over het algemeen nog weinig gebruik van bestaande regelingen
om de overstap naar elektrische auto’s te stimuleren. 15% maakt gebruik van de
belastingvrijstelling voor elektrische auto’s, 12% van subsidie op de aanschaf van
dergelijke auto’s. 6% heeft een gratis openbare laadpaal aangevraagd.
10% maakt gebruik van de leaseregeling voor fiets of e-bike, hierbij speelt mee dat de
regeling pas sinds januari dit jaar is ingegaan.
De redenen om geen gebruik te maken van deze regelingen zijn:
Het is niet relevant: ‘Wij zijn een supermarkt, met veel medewerkers uit directe
omgeving. Voorzieningen zijn niet interessant.’
Het was niet bekend: ‘De regelingen zijn bij ons niet bekend. In ieder geval niet op P&O.’

Wij hebben geen mandaat: ‘Electrische auto valt buiten het leasereglement. Wij kennen
nog het 'ouderwetse fietsplan' waardoor er niet wordt overgegaan naar de leasefiets.’
Toch is de verwachting voor de toekomst hoopgevend. Slechts 30% geeft aan op dit
moment niet bezig te zijn met de overstap op schonere voertuigen. 38% is hier wel
mee bezig; voor nog eens 18% is dit afhankelijk van hun bestaande contracten. Ook is
42% bezig met (meer) eigen laadpunten.
Organisaties uit de bouw en commerciële dienstverlening zijn vaker bezig met
subsidieregelingen en de overstap op duurzame voertuigen dan de niet- commerciele
dienstverleners.
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Conclusie: Houding en toekomstverwachtingen

Werkgevers geven zichzelf een krappe
voldoende voor duurzame mobiliteit
Grote organisaties gevestigd in steden zijn het meest bezig met duurzame mobiliteit
De meerderheid van de respondenten vindt de stelling ‘duurzaamheid hoort bij onze
kernwaarden’ (enigszins) van toepassing op hun organisatie. Grote organisaties geven
dit het vaakst aan. Deze organisaties voeren ook vaker actief beleid en geven vaker
advies aan medewerkers over duurzame alternatieven voor het gebruik van de auto.
Kleinere organisaties zijn minder met het thema bezig, zo geven zij bijvoorbeeld ook
vaker aan dat duurzame mobiliteit totaal geen onderwerp van gesprek of aandacht is
(17%).
Ondanks de betrokkenheid bij het thema, geeft bijna de helft van de respondenten uit
de bouw en zakelijke dienstverlening aan dat er bij hen nog een ‘echte autocultuur’ is.
In de niet-commerciële sector is dit een kwart.
Zelfevaluatie biedt perspectief voor verbetering
Organisaties geven zichzelf een krappe voldoende (5,5) voor hun prestaties in het
afgelopen jaar (2019) op het gebied van ‘Minder reizen’. Voor ‘Anders reizen’ geven ze
een iets hoger cijfer (5,8), maar voor ‘Schoner reizen’ een onvoldoende: 5,2. Vooral
kleine organisaties (100-200 mw) en niet-commerciële dienstverleners geven zichzelf
een lage score.
Toekomstverwachting positief
Twee derde verwacht (sterke) verbeteringen op het gebied van ‘Minder reizen’ in de
komende 12 maanden. Voor ‘Anders reizen’ is dit iets meer dan de helft, voor ‘Schoner
reizen’ 41%.
Wel moet worden opgemerkt dat vooral de grotere organisaties de toekomst
rooskleurig tegemoet zien – zij gaven zichzelf ook voor het afgelopen jaar al hogere
rapportcijfers, dan kleine organisaties.
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Resultaten
Kenmerken van organisaties
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Kenmerken werkgever

Ruim de helft is werkzaam als medewerker P&O/HRM.
Men heeft met name een adviserende, beslissende en/of
uitvoerende rol op het gebied van mobiliteit en vervoer.

20%

5%
59%

7%
Medewerker P&O / HRM
Medewerker facilitaire dienst
Directeur / eigenaar
Bedrijfsleider / vestigingsmanager
Anders

8%

Ik adviseer onze organisatie over dit onderwerp

48%

Ik ben betrokken bij de uitvoering van
mobiliteitsregelingen, -acties en -faciliteiten

47%

Ik neem (eventueel samen met anderen) beslissingen over
dit onderwerp

40%

Ik verzamel informatie over dit onderwerp voor mijn
organisatie

28%

Ik heb hier geen enkele rol in, maar ben wel op de hoogte
hoe dit is geregeld binnen ons bedrijf
Ik ben hier niet bij betrokken en ook niet van op de
hoogte

13%

0%

Verschillen
• Het percentage respondenten met een adviserende rol op het gebied van mobiliteit en
vervoer ligt hoger bij organisaties met meer dan 200 medewerkers (100-199: 43%, 200499: 54%, 500+: 58%).
.
• Respondenten
werkzaam bij een zeer stedelijke organisatie (56%) hebben vaker een
adviserende rol dan matig- (44%) en niet stedelijke organisaties (36%).
Vraag: Wat is uw functie?
Vraag: In hoeverre bent u betrokken bij de mobiliteit, het vervoer en/of zakelijke reizen van medewerkers werkzaam
op uw vestiging?
Basis: alle respondenten (n=1130)
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Kenmerken werkgever

Voor bijna driekwart van de organisaties met meerdere
vestigingen worden regelingen rondom mobiliteit en
vervoer centraal geregeld, voor een kwart verschilt dit
per regeling.

Alles wordt centraal geregeld

70%

Sommige regelingen worden centraal
geregeld, en sommige per vestiging
Alles wordt per vestiging geregeld

25%

3%

Anders

1%

Weet ik niet

0%

Verschillen
• Zowel de subgroepen als de achtergrondvariabelen laten geen relevante verschillen zien.

Vraag: Worden regelingen met betrekking tot de mobiliteit, het vervoer en/of zakelijke reizen binnen uw organisatie
centraal of per vestiging geregeld?
Basis: indien organisatie bestaat uit meerdere vestigingen (n=215)
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Kenmerken werkgever

Circa 1 op 10 organisaties is aangesloten bij een
regionaal netwerk, de tevredenheid is een 7,2. Men
neemt met name deel aan bijeenkomsten, acties en
campagnes.
Noord Brabant: Brabants Mobiliteitsnetwerk
Zuid-Limburg: Maastricht Bereikbaar, Roermond
Haaglanden en Rijnland: Bereikbaar Haaglanden en Rijnland
Overijssel: Twente Mobiel, Werkgeversaanpak West Overijssel/groot Zwolle
Metropoolregio Amsterdam: Breikers
Food Valley: Werkgeversaanpak Food Valley
Clean Tech region: Slim Schoon Reizen
Arnhem-Nijmegen: Slim en Schoon Onderweg
Groot Rotterdam en Drechtsteden: Werkgeversaanpak Verkeersonderneming
Midden Nederland: Goed op Weg
Noord Nederland: Samenwerking slimme en duurzame mobiliteit Noord Nederland
Wij zijn niet aangesloten bij een van deze regionale netwerken
Anders
Weet ik niet

Gemiddelde tevredenheid
(rapportcijfer)

2%
1%
1%

1%
1%
1%
1%
1%

0%
0%
0%
67%
4%
19%

Nemen deel aan acties, campagnes

54%

Gaan naar bijeenkomsten

7,2

53%

Vragen advies op maat

31%

Wij maken niet actief gebruik van het
netwerk

12%

Anders
Weet ik niet

9%

5%

Verschillen
• Hoe lager aantal medewerkers binnen een organisatie, hoe groter de kans dat de
organisatie niet is aangesloten bij een regionaal netwerk (100-199: 74%, 200-499: 59%,
500+: 45%).
Verschillen
groepen
• Niet
stedelijketussen
organisaties
(77%) zijn vaker niet aangesloten bij een regionaal netwerk
dan matig- (67%) en zeer stedelijke (60%) organisaties.
• De bouw- (75%) en zakelijke sector (72%) zijn vaker niet aangesloten bij een regionaal
netwerk dan de niet-commerciële sector (61%).
Vraag: Is uw vestiging aangesloten bij een van de onderstaande regionale netwerken om samen met andere
organisaties te werken aan schone en gezonde mobiliteit van de werknemers? Basis: alle respondenten (n=1130)
Vraag: Hoe tevreden bent u over dit netwerk?
Vraag: Op welke manier maken jullie gebruik van dit netwerk?
15Basis: Indien aangesloten bij regionaal netwerk (n=155)

Kenmerken werkgever

Een groot deel van de organisaties is niet bekend met het
bestaan van de regionale netwerken.

23%

43%
14%
12%

9%

Onbekend
Niet nuttig
Geen interesse
Anders
Weet ik niet

Bij ‘anders’ geven respondenten met name aan dat het centraal wordt geregeld door het
moederbedrijf en ze hier als vestiging geen zicht op hebben. Daarnaast geeft men aan andere
organisaties in te schakelen om te werken aan schone en gezonde mobiliteit van de
medewerkers, zoals brancheverenigingen.

Verschillen
• Zowel de subgroepen als de achtergrondvariabelen laten geen relevante verschillen zien.
Verschillen tussen groepen

Vraag: Waarom is uw organisatie niet aangesloten bij een regionaal netwerk om samen met andere organisaties te
werken aan schone en gezonde mobiliteit van de werknemers?
Basis: Indien niet aangesloten bij regionaal netwerk (n=764)
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Kenmerken werkgever

Bijna de helft van de organisaties beschikt niet over een
keurmerk en/of certificering en een derde weet niet welke
keurmerken en certificeringen de organisatie heeft.
CO2-prestatieladder

10%

Energy Efficiency Direct (EED)

4%

Lean & Green

4%

Bream

4%

Meerjaren Afspraak Energie Efficiency 3
Weet ik niet

3%
35%

Geen van deze

45%

Verschillen
• Organisaties in de bouw- (19%) en de zakelijke sector (10%) beschikken vaker over een
CO2-prestatieladder certificaat dan organisaties in de niet-commerciële sector (6%).
• Organisaties met meer dan 500 medewerkers (9%) beschikken vaker over een EED
Verschillen
groepen
keurmerk
dan tussen
organisaties
met minder medewerkers (100-199: 4%, 200-499: 4%).

Vraag: Heeft uw vestiging een van de volgende keurmerken en/of certificeringen?
Basis: alle respondenten (n=1130)
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Kenmerken werkgever

Meer dan de helft reist meestal met de auto naar het
werk.

16%

25%

58%

Reist meestal met het OV
Reist meestal met de fiets, e-bike of speed-pedelec
Reist meestal met de auto (als bestuurder of passagier) of de motor
Komt meestal lopend

Verschillen
• Organisaties met minder dan 200 medewerkers (60%) reizen vaker met de auto dan
medewerkers van grotere organisaties (200-499: 56%, 500+: 51%).
Verschillen binnen
tussen groepen
• Medewerkers
de bouw- (70%) en zakelijke sector (60%) gaan vaker naar het werk
met de auto dan de niet-commerciële sector (51%).
• Hoe meer stedelijk de organisatie gevestigd is, hoe minder men met de auto naar het
werk komt, men komt vaker met het OV of met de fiets.
Vraag: Wat is het huidige vervoermiddelgebruik van uw medewerkers om naar uw vestiging te reizen?
Basis: alle respondenten (n=1130)
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Kenmerken werkgever

86% kan parkeren op terrein eigen vestiging, grote
vestigingen hebben veel meer parkeerplaatsen dan
kleine vestigingen.
Op eigen terrein van onze vestiging

86%

Op straat in de buurt

42%

In een (openbare) parkeergarage of
parkeerterrein in de buurt

25%

Op een P&R-terrein in de buurt

Er is geen geschikte parkeergelegenheid voor
de auto
Anders

Weet ik niet

7%
1%
2%
0%

# parkeerplaatsen

100-200 mdw

200-500 mdw

500+ mdw

0-49

37%

14%

8%

50-99

36%

23%

9%

100-149

13%

19%

8%

150-199

6%

14%

10%

200-499

7%

24%

32%

500+

1%

6%

33%

Gemiddeld

81

175

489

Mediaan

60

100

250

Verschillen
• In de bouw (97%) en commerciële dienstverlening (91%) kunnen medewerkers vaker op het
terrein van de eigen vestiging parkeren, dan in de niet-commerciële dienstverlening (80%). Daar
wordt
vaker op tussen
straat ingroepen
de buurt geparkeerd (50%).
Verschillen
• Het aantal parkeerplaatsen correleert sterk met de vestigingsgrootte.
• De vraag over de samenstelling van het wagenpark (#personenauto’s, bestelauto’s, bussen,
vrachtauto’s) is beschikbaar in het analysebestand.
Vraag:Van welke parkeervoorzieningen kunnen medewerkers gebruik maken
als ze met de auto naar het werk komen? Basis: alle respondenten (n=1130)
Vraag: Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op uw eigen terrein beschikbaar voor medewerkers die met de auto
naar het werk komen?
Basis: alle respondenten met parkeersituatie op eigen terrein, excl. de respondenten die niet weten hoeveel
parkeerplaatsen er beschikbaar zijn (n=921)
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Kenmerken werkgever

Bij vrijwel alle organisaties is parkeren op het eigen
terrein gratis, parkeren buiten het eigen terrein wordt
door een kwart volledig of gedeeltelijk vergoed.
Parkeren op eigen terrein
93%

Nee, het parkeren is gratis
Ja, betaald parkeren, zonder vergoeding
Ja, betaald parkeren, maar de kosten worden deels vergoed
Ja, betaald parkeren, maar de kosten worden volledig vergoed
Anders
Weet ik niet

Parkeren buiten eigen terrein (exclusief parkeren voor zakelijke afspraken)*
61%

18%

9%

10%

Nee, de parkeerkosten worden niet vergoed
Ja, de parkeerkosten worden volledig vergoed
Ja, de parkeerkosten worden deels vergoed
Anders
Weet ik niet

Verschillen
• Bij organisaties met meer dan 500 medewerkers worden de parkeerkosten zowel op het
eigen terrein als daarbuiten vaker niet vergoed dan bij kleinere organisaties, bij
Verschillen
tussen
groepen
organisaties
met
minder
dan 500 medewerkers is het parkeren vaker gratis (100-199:
95%, 200-499: 95%, 500+: 80%).
• Voor organisaties die zeer stedelijk gevestigd zijn (88%) is het parkeren minder vaak
gratis (matig stedelijk: 96%, niet stedelijk: 98%).
* Respondenten geven bij anders met name aan dat er geen sprake is van een vergoeding voor parkeerkosten i.v.m.
vrij parkeren in de regio.
Vraag: Zijn er voor medewerkers kosten verbonden aan het parkeren op eigen terrein?
Basis: indien mogelijkheid voor parkeren op eigen terrein (n=636)
Vraag: Worden voor medewerkers die met de auto naar het werk komen eventuele kosten van parkeren buiten de
eigen vestiging vergoed (dit is exclusief parkeerkosten voor zakelijke afspraken)?
Basis: indien geen mogelijkheid voor parkeren op eigen terrein (n=593)
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Kenmerken werkgever

Vrijwel alle organisaties beschikken over een
fietsenstalling en meerdere voorzieningen voor
medewerkers die op de fiets naar het werk komen.

In een eigen fietsenstalling buiten

67%

In een eigen fietsenstalling binnen
Geen geschikte mogelijkheid voor stallen van fiets op eigen terrein

46%

1%

Anders

Weet ik niet

4%
1%

Omkleedruimte

72%

Douche(s)

68%

Fietspomp

59%

Kluis/locker voor opbergen kleding

57%

Stalling met oplaadmogelijkheid voor e-bike

37%

Voorzieningen om een band te plakken

Onderhoudscontract met plaatselijke fietsenmaker
Anders

Weet ik niet
Geen van deze

34%
4%
2%
3%

6%

Verschillen
• Over het algemeen beschikken organisaties met meer dan 500 medewerkers over meer
voorzieningen voor medewerkers die met de fiets naar het werk komen dan organisaties
metVerschillen
minder dan
200 medewerkers.
tussen
groepen

Vraag: Waar kunnen medewerkers die met de fiets naar het werk komen hun fiets stallen?
Vraag: Welke van de volgende voorzieningen zijn beschikbaar voor medewerkers die met de fiets naar het werk komen?
Basis: alle respondenten (n=1130)

21

Resultaten
Minder reizen
Alle faciliteiten die zorgen dat een reis niet meer nodig is.
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Minder reizen

Ruime meerderheid bood voor de uitbraak van het
coronavirus al voorzieningen aan voor online vergaderen
en regelingen voor flexibele werktijden en thuiswerken.

Faciliteiten voor tele- en videoconferencing

85%

Flexibele werktijden

83%

Thuiswerkregeling

Verhuiskostenvergoeding

13%

16%

70%

28%

35%

55%

Ja

Nee

10%

Weet ik niet

Verschillen
• Bovenstaande voorzieningen/regelingen worden vaker aangeboden aan medewerkers
werkzaam bij grote organisaties (500+) t.o.v. organisaties met minder dan 200
medewerkers.
Verschillen tussen groepen
• Een verhuiskostenvergoeding is vaker beschikbaar bij organisaties uit de nietcommerciële dienstverlening.

Vraag: Van welke van de onderstaande voorzieningen en regelingen konden de medewerkers op uw vestiging voor het
coronavirus gebruik maken?
Basis: alle respondenten (n=1130)
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Minder reizen

Met name voorzieningen voor online vergaderen en
thuiswerken zijn in 2019 verbeterd.

Top-2 Bottom-2

Mogelijkheid om online te
vergaderen

31%

Mogelijkheid om thuis te
werken

Mogelijkheid om op andere
locaties te werken

Flexibele werktijden

Verhuiskostenregeling
Sterk verbeterd

25%

14%

12%

42%

21%

53%

16%

53%

16%

Verbeterd

Neutraal

Verslechterd

1%

4%

41%

1%

29%

2%

29%

1%

5%

1%

4%

83%

3%

52%

14%

65%

17%

4%

8%
Sterk verslechterd

Weet niet

Niet van toepassing

Verschillen
• Organisaties met minder dan 200 medewerkers (44%) hebben het afgelopen jaar vaker
de voorzieningen om thuis te werken (sterk) verbeterd dan medewerkers met meer dan
500Verschillen
werknemers
(32%).
tussen
groepen
• De zakelijke sector (48%) heeft de voorzieningen om thuis te werken vaker
(sterk)verbeterd dan de niet-commerciële sector (38%) in het afgelopen jaar.

Vraag: Hebben er vorig jaar (dus in 2019) veranderingen plaatsgevonden in onderstaande voorzieningen en regelingen?
Basis: alle respondenten (n=1130)
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Minder reizen

Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar in het
verbeteren van voorzieningen voor thuis- en online
werken als gevolg van het coronavirus.
Top-2 Bottom-2

Mogelijkheid om thuis te
werken

73%

16%

9%

89%

0%

Mogelijkheid om online te
vergaderen

73%

17%

9%

89%

0%

65%

0%

39%

10%

Flexibele werktijden

Mogelijkheid om op andere
locaties te werken
Sterk verbeterd

41%

28%
Verbeterd

24%

11%
Neutraal

Verslechterd

34%
Sterk verslechterd

31%

4% 6%
Weet niet

17%

Niet van toepassing

Verschillen
• Zowel de subgroepen als de achtergrondvariabelen laten geen relevante verschillen zien.
Verschillen tussen groepen

Vraag: Hebben er tijdens de maatregelen als gevolg van het coronavirus veranderingen plaatsgevonden in onderstaande
voorzieningen en regelingen?
Basis: alle respondenten (n=1130)
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Minder reizen

Organisaties verwachten de komende 12 maanden met
name de voorzieningen voor online vergaderen en
thuiswerken verder te verbeteren.
Top-2 Bottom-2

Mogelijkheid om online te
vergaderen

25%

Mogelijkheid om thuis te
werken

22%

Flexibele werktijden

Mogelijkheid om op andere
locaties te werken

Verhuiskostenregeling

48%

21%

80%
Verbeterd

Neutraal

6%

53%

26%

4%

Wordt sterk verbeterd

37%

31%

15%

12%

40%

31%

Verslechterd

4%

13%

4%
Wordt sterk verslechterd

Weet niet

9%

56%

1%

53%

7%

40%

3%

32%

5%

5%

2%

Niet van toepassing

Verschillen
• Organisaties met minder dan 200 medewerkers zijn in het algemeen minder geneigd om
bovenstaande voorzieningen en regelingen verder te verbeteren in de komende 12
maanden
t.o.v.tussen
organisaties
met meer dan 200 medewerkers.
Verschillen
groepen
• Ook de bouwsector is minder geneigd om de genoemde voorzieningen verder te
verbeteren in de komende 12 maanden t.o.v. de niet-commerciële sector.

Vraag: In hoeverre verwacht u dat in de komende 12 maanden onderstaande voorzieningen en regelingen worden
verbeterd of (gedeeltelijk) teruggedraaid?
Basis: alle respondenten (n=1130)
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Resultaten
Anders reizen
Het motiveren van medewerkers om een duurzamer vervoermiddel te
kiezen
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Anders reizen

57% biedt nog een kilometervergoeding onafhankelijk
van het vervoermiddel.

Kilometervergoeding onafhankelijk van vervoermiddel

57%

Kilometervergoeding alleen voor de auto

55%

Leaseauto

52%

Aanschafvergoeding fiets/e-bike

51%

OV-abonnement

Persoonlijke mobiliteitskaart

46%
46%
52%

36%

Kilometervergoeding alleen voor de fiets/e-bike

61%

24%

71%

11%
7%

6%
Weet ik niet

Verschillen
• Middelgrote organisaties bieden vaker kilometervergoeding aan alleen voor de auto
100-199: 53%, 200-499: 60%, 500+: 50%).
• EenVerschillen
persoonlijke
mobiliteitskaart
tussen
groepen wordt vaker aangeboden door organisaties met meer
dan 200 medewerkers en organisaties aangesloten bij een regionaal
werkgeversnetwerk.

Vraag: Welke van de volgende reiskostenvergoeding(en) voor werk gebonden personenmobiliteit zijn beschikbaar voor
medewerkers op uw vestiging?
Basis: alle respondenten (n=1130)
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3%

7%

87%
Nee

4%

4%

82%

Ja

4%

43%

44%

Kilometervergoeding alleen voor OV

Mobiliteitsbudget

38%

Anders reizen

Afgelopen jaar heeft een deel van de organisaties met name
fiets gerelateerde voorzieningen en vergoedingen (sterk)
verbeterd en het aantal parkeerplaatsen voor de auto.

Aantal parkeerplaatsen fiets

5%

Aantal parkeerplaatsen auto

4%

Aantal voorzieningen fietsers
(douches, lockers, etc)

73%

11%

71%

8%

76%

7%

Hoogte aanschafvergoeding fiets/e4% 5%
bike
Hoogte reiskostenvergoeding auto
woon-werk

4%

Hoogte reiskostenvergoeding
fiets/e-bike

3%

3%

63%

Bottom-2

8%

16%

0%

10%

12%

5%

10%

1%

9%

1%

5%

1%

4%

1%

11%

3%

24%

80%

70%

Top-2

12%

3%

22%

Hoogte reiskostenvergoeding OV
woon-werk

74%

3%

19%

4%

0%

Hoogte reiskostenvergoeding OV
zakelijk

73%

4%

19%

3%

0%

3%

1%

3%

1%

Hoogte reiskostenvergoeding auto
zakelijk

80%

Hoogte parkeervergoeding auto

Wordt sterk verbeterd

14%

62%
Verbeterd

Neutraal

31%

Verslechterd

Wordt sterk verslechterd

Weet niet

Niet van toepassing

Verschillen
• Organisaties in de niet-commerciële sector en organisaties die zeer stedelijk gevestigd
zijn hebben in het afgelopen jaar het aantal parkeerplaatsen voor de auto minder vaak
verhoogd.
Verschillen tussen groepen
• Organisaties aangesloten bij een regionaal netwerk hebben in het afgelopen jaar vaker
het aantal fietsparkeerplaatsen en voorzieningen voor fietsers verbeterd.
• Organisaties die niet stedelijk gevestigd zijn hebben in het afgelopen jaar minder vaak
de hoogte van de aanschafvergoeding voor een fiets of e-bike verbeterd (niet: 6%,
matig: 11%, zeer: 10%).
Vraag: In hoeverre hebben vorig jaar (2019) veranderingen plaatsgevonden in onderstaande voorzieningen en regelingen
voor werk gebonden personenmobiliteit die worden aangeboden aan medewerkers op uw vestiging?
Basis: alle respondenten (n=1130)
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Anders reizen

In de komende 12 maanden verwachten organisaties
met name de fiets gerelateerde voorzieningen en
vergoedingen verder te verbeteren.

Hoogte aanschafvergoeding fiets/e3%
bike

Aantal parkeerplaatsen fiets

9%

Hoogte reiskostenvergoeding
fiets/e-bike

9%

Aantal parkeerplaatsen auto

Hoogte reiskostenvergoeding OV
woon-werk

8%

69%

5%

Hoogte reiskostenvergoeding auto
zakelijk
Hoogte parkeervergoeding auto

Wordt sterk verbeterd

57%
Verbeterd

Neutraal

Verslechterd

10%

1%

10%

2%

7%

5%

5%

2%

4%

4%

4%

2%

2%

3%

1%

2%

19%

8%

14%
20%

8%

72%

1%

13%

8%

66%

15%

14%

6%

8%

70%
3%

1%

21%

4%

66%

5%

16%
12%

6%

69%

Hoogte reiskostenvergoeding auto
woon-werk
Hoogte reiskostenvergoeding OV
zakelijk

6%

59%

Bottom-2

21%

67%

12%

Aantal voorzieningen fietsers
(douches, lockers, etc)

8%

55%

12%

Top-2

16%

7%

32%

Wordt sterk verslechterd

Weet niet

Niet van toepassing

Verschillen
• Organisaties met meer dan 200 medewerkers verwachten vaker het aantal
parkeerplaatsen, de voorzieningen, de reiskostenvergoeding en de aanschafvergoeding
voor
fietsers tetussen
verhogen.
Verschillen
groepen
• Organisaties aangesloten bij een regionaal netwerk verwachten vaker het aantal
parkeerplaatsen, de voorzieningen en de aanschafvergoeding voor fietsers te verhogen.

Vraag: Wat verwacht u dat de komende 12 maanden gaat gebeuren met onderstaande voorzieningen en regelingen voor
werk gebonden personenmobiliteit die worden aangeboden aan medewerkers op uw vestiging?
Basis: alle respondenten (n=1130)
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Anders reizen

De campagne gericht op fietsen geniet een hogere
bekendheid dan de campagnes gericht op autorijden.

Nee

70%

Nationale fiets naar je werk dag

10%

Andere (regionale) campagne(s)

Band op spanning

Low Car Diet

8%

5%

3%

Bij andere (regionale) campagnes worden met name initiatieven gericht op fietsen genoemd,
zoals fietsmaatje.

Verschillen
• Organisaties aangesloten bij een regionaal netwerk nemen vaker deel aan
bovengenoemde acties en campagnes dan organisaties die niet zijn aangesloten.
• Daarnaast
nemen
ookgroepen
organisaties met minder dan 200 medewerkers, organisaties uit
Verschillen
tussen
de zakelijke sector en organisaties die niet stedelijk gevestigd zijn minder vaak deel aan
de genoemde acties en campagnes.

Vraag: Heeft uw vestiging meegedaan of doet u op dit moment mee aan een van onderstaande campagnes of acties om
duurzaam reisgedrag onder werknemers te stimuleren?
Basis: alle respondenten (n=1130)
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Resultaten
Schoner reizen
De overstap op duurzamere vervoermiddelen, zoals
elektrische auto’s.
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Schoner reizen

Organisaties maken in het algemeen nog vrij weinig
gebruik van de genoemde subsidieregelingen.
15%

Belasting vrijstelling elektrische auto

Subsidie op aanschaf elektrische auto

12%

Leaseregeling fiets/e-bike

10%

Gratis openbare laadpaal aanvragen

66%

19%

69%

19%

80%

6%

10%

73%

Ja

21%

Nee

Weet ik niet

Toelichting geen gebruik subsidieregelingen
Niet relevant:
- ‘Wij zijn een supermarkt, met
veel medewerkers uit directe
omgeving. Voorzieningen zijn
niet interessant.’
- ‘De fiscale regeling voor
lease-fietsen hebben we
overwogen maar doen we
niet aan mee vanwege de
administratieve rompslomp
bij een klein aantal
gebruikers.’

Niet bekend mee:
- ‘Deze subsidieregelingen
waren tot op heden niet
bekend.’
- ‘Regelingen zijn niet bekend.’
- ‘Onbekend van het bestaan
ervan.’
- ‘De regelingen zijn bij ons
niet bekend. In ieder geval
niet op P&O.’
- ‘Denk dat dit totaal
onbekend is bij onze P&O
afdeling.’

Sprake van een tussenpartij:
- ‘Momenteel zijn alle
elektrische auto's in gebruik
via leasemaatschappijen.’
- ‘Wij hebben alleen
leaseauto's, geen eigen
auto’s.’
- ‘Electrische auto valt buiten
het leasereglement. Wij
kennen nog het 'ouderwetse
fietsplan' waardoor er niet
wordt overgegaan naar de
leasefiets.’

Verschillen
• Organisaties in de niet-commerciële sector maken minder vaak gebruik van belasting
vrijstelling en subsidie op de aanschaf van elektrische auto’s dan andere sectoren.
Verschillen tussen groepen
Vraag: Van welke van onderstaande subsidieregelingen maakt uw vestiging gebruik?
Basis: alle respondenten (n=1130)
Vraag: Waarom maakt u geen gebruik van deze subsidie regelingen?
Basis: indien geen van deze subsidieregelingen in gebruik.
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Schoner reizen

Het aandeel organisaties met concrete plannen voor het
overschakelen naar duurzame voertuigen en aanbieden
van eigen laadpunten ligt nog relatief laag.
(sneller) overschakelen naar duurzame voertuigen

5%

9%

30%

18%

15%

Nee, daar zijn we niet mee bezig
Ja, maar we weten nog niet wanneer precies wanneer
Ja, wij hebben hier concrete plannen voor
Dat is afhankelijk van onze bestaande contracten
Anders
Weet ik niet

23%

(meer) eigen laadpunten

15%
5%

39%

12%

30%

Nee, daar zijn we niet mee bezig
Ja, maar we weten nog niet wanneer precies wanneer
Ja, wij hebben hier concrete plannen voor
Anders
Weet ik niet

Verschillen
• De niet-commerciële sector(36%) geeft vaker aan nog niet bezig te zijn met het
overschakelen naar duurzame voertuigen dan andere sectoren (bouw: 23%, zakelijk
22%).
Verschillenaangesloten
tussen groepen
• Organisaties
bij een regionaal netwerk hebben vaker concrete plannen om
over te schakelen naar duurzame voertuigen dan organisaties die niet zijn aangesloten
(27% vs.14%).
Vraag: Overweegt u op uw vestiging om (sneller) over te schakelen naar meer duurzame voertuigen al dan niet ter
vervanging van huidige voertuigen die minder duurzaam zijn?
Vraag: Wordt er overwogen om over te gaan op het aanbieden van (meer) eigen laadpunten op de vestiging?
Basis: alle respondenten (n=1130)
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Resultaten
Houding en toekomstverwachtingen
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Houding duurzame mobiliteit

Duurzaamheid als onderdeel van de kernwaarden was
voor veel organisaties van toepassing in het afgelopen
jaar.
Duurzaamheid
kernwaarden; 61%

Actief beleid duurzame
mobiliteit; 27%

Persoonlijke adviezen medewerkers duurzame
alternatieven voor gebruik auto ; 17%

Autocultuur; 36%

Duurzame mobiliteit totaal geen
onderwerp; 15%

* In de grafiek wordt de top 3 op een 7-puntschaal voor de genoemde aspecten weergegeven.

Verschillen
• Duurzaamheid als onderdeel van de kernwaarden en het voeren van actief beleid op het
gebied van duurzame mobiliteit was in het afgelopen jaar vaker van toepassing op
organisaties met meer dan 200 werknemers .
Verschillen
tussen was
groepen
• Duurzame
mobiliteit
in het afgelopen jaar vaker geen onderwerp van gesprek of
aandacht bij organisaties met minder dan 500 medewerkers.

Vraag: In hoeverre waren onderstaande stellingen in 2019 op uw vestiging van toepassing?
Basis: alle respondenten (n=1130)

36

Rapportcijfer en toekomstverwachtingen

Organisaties geven zichzelf relatief lage cijfers voor het
stimuleren van duurzaam reisgedrag in het afgelopen
jaar, maar verwachten dit de komende maanden te
verbeteren.
Anders reizen

Minder reizen

Schoner reizen

5,8

5,5

5,2
Top-2 Bottom-2

Het stimuleren van minder reizen
(bv flexwerken, e-conferencing)

Het stimuleren van anders reizen
(bv stimuleren fietsgebruik)

Het stimuleren van schoner reizen
(bv faciliteren oplaadfaciliteiten
elektrische auto)
Zeker wel

43%

24%

27%

22%

Waarschijnlijk wel

25%

19%

Neutraal

20%

33%

36%

Waarschijnlijk niet

5% 3% 3%

67%

8%

6% 4% 4%

52%

10%

7%

41%

15%

8%

Zeker niet

Weet niet

5%

Niet van toepassing

Verschillen
• Over het algemeen geven grote organisaties, organisaties die zeer stedelijk gevestigd zijn
en organisaties aangesloten bij een regionaal werkgeversnetwerk zichzelf gemiddeld
eenVerschillen
hoger cijfer
voor het
stimuleren van duurzaam reisgedrag in 2019.
tussen
groepen
• Organisaties met meer dan 200 medewerkers verwachten zich de komende 12 maanden
meer te richten op het stimuleren van schoner, anders en minder reizen dan organisaties
met minder medewerkers.
• Organisaties aangesloten bij een regionaal netwerk verwachten zich de komende
maanden meer te richten op het stimuleren van schoner en anders reizen dan
organisaties die niet zijn aangesloten.
Vraag: Welk rapportcijfer geeft u uw vestiging als het gaat om het stimuleren van duurzaam reisgedrag van uw
medewerkers in 2019?
Vraag: Ik welke mate verwacht u dat uw vestiging de komende 12 maanden met het stimuleren van duurzaam reisgedrag
aan de slag gaat?
37Basis: alle respondenten (n=1130)

Parkeren op eigen terrein

Bijlagen
• Onderzoeksverantwoording
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Drietraps methodiek en pilot
zorgen voor effectief veldwerk
Methode
Vanwege de uitdagende doelgroep en steekproeefgrootte is er gekozen voor de volgende
drietraps veldwerkmethodiek:
Stap 1: brief met unieke link naar vragenlijst. Vanuit het ministerie is een brief gestuurd naar de
organisaties in de doelgroep om het onderzoek aan te kondigen. Dit werkt
responsbevorderend, en bovendien kosteneffectief aangezien er ook al respondenten op de
brief zullen reageren. In de brief was namelijk een link naar een online vragenlijst verwerkt +
een password om de organisatie te kunnen herkennen.

Stap 2: telefonisch onderzoek en telefonische selectie. Bedrijven uit de doelgroep zijn
telefonisch benaderd, waarbij verwezen werd naar de brief. Allereerst werd gevraagd naar de
juiste contactpersoon (mede verantwoordelijk voor zakelijke reizen). Als de respondent wil
meedoen, ontvangt deze een link naar de online vragenlijst. Indien de respondent voorkeur
heeft voor telefonisch onderzoek, kan de vragenlijst direct met de telefonisch enquêteur
worden ingevuld.
Stap 3: online vragenlijst. Respondenten vullen online de vragenlijst in. Zij krijgen een unieke
link (of een password, als ze vanuit de brief de link openen) waardoor de organisatie
herkenbaar is.
Eisen aan de steekproef: stratificatie en representativiteit
Doelstelling was n=1.200, met voldoende vulling op
• Branche (bouw, commerciële dienstverlening, niet-commerciële dienstverlening);
• Bedrijfsgrootte (100-200, 200-500 en 500+ medewerkers);
• Stedelijkheid (zeer stedelijk, matig stedelijk, niet stedelijk).
Tijdens het veldwerk is op dagelijkse basis gemonitord hoe de verschillende subgroepen
‘vollopen’, waardoor steeds kon worden bijgestuurd (bijv. wie het eerste moest worden
nagebeld).
Naast deze stratificatie-eis moest de steekproef op totaalniveau representatief kunnen zijn
voor de gehele doelgroep. Dit is middels weging gerealiseerd (met als universum het bruto
steekproefbestand van alle 9.000 vestigingen).
Pilot vanwege coronacrisis
Het veldwerk stond gepland voor medio maart – net na het uitbreken van de coronacrisis. Op
dat moment was het niet opportuun om alle werkgevers met dit onderzoek te belasten.
Bovendien zou de response op de brief waarschijnlijk lager zijn. Het projectteam heeft direct
daarna het plan gemaakt om zo snel het weer mogelijk zou zijn, een pilot te doen, om de
gevolgen van de coronacrisis beter te kunnen inschatten.
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Veldwerk verliep efficiënt
ondanks coronacrisis
Resultaten pilot
Voor de pilot zijn 500 brieven uitgestuurd en 500 organisaties telefonisch benaderd
(deels overlappend).
De directe response op de brief was 6%.
De extra response na telefonisch nabellen was 6%. N.B. er zit nog een verval tussen
telefonisch ‘zeggen dat men meedoet’ en daadwerkelijk de online enquête invullen. De
6% is netto online.
Er waren nauwelijks negatieve geluiden van respondenten (bijv. over dat zij benaderd
werden over dit onderwerp tijdens de coronacrisis).
Op basis van deze resultaten is besloten om het veldwerk groot uit te rollen. De brief
naar alle organisaties is verstuurd op maandag 18 mei (matdatum dinsdag 19 mei).
Resultaat veldwerk
De steekproef is uitgekomen op n=1.130. Onder aan
de streep betekent dit een netto response van 13%.
De mediaan van de invultijd was 15 minuten.
60 interviews zijn telefonisch afgenomen. De
resultaten van deze respondenten verschillen niet
significant van de online interviews.
Stratificatie
Zoals in de tabel hiernaast te zien is, zijn de
verschillende subgroepen goed gevuld (in de analyse
valt iedere respondent in 3 cellen aangezien ze allen
een sector, stedelijkheid en bedrijfsgrootte hebben).
Aandachtspunten bij verdiepende analyse zijn de
grote bedrijven (vooral commerciële dienstverlening
en matig stedelijk).

NETTO steekproef
Sector
Bouw/industrie
Commerciele
dienstverlening
Niet-commerciele
dienstverlening

100-199 200-499
mw
mw

500+ mw

187

97

39

184

69

21

288

153

92

252
134
273

131
73
115

90
21
41

Stedelijkheid
Zeer sterk + sterk
stedelijk
Matig stedelijk
Weinig + niet stedelijk

Minimale NETTO
Bouw/in Comm. Niet-comm.
steekproef (vervolg) dustrie dienstverl Dienstverl.
Stedelijkheid

Weeg-efficiency
De weeg-efficiency is 94% - een goed resultaat
gegeven de gestratificeerde steekproef.

Zeer sterk + sterk
stedelijk
Matig stedelijk
Weinig + niet stedelijk

78
74
171

93
52
129

302
102
129

Vragen en opmerkingen van respondenten
Opvallend bij dit onderzoek waren de reacties van respondenten tijdens het veldwerk.
Vrijwel geen enkel onvertogen woord, maar wel rond de 50 reacties van respondenten die
een vraag hadden over de online omgeving, hun antwoorden wilden verduidelijken of op
een andere manier een geïnteresseerde vraag hadden over het onderzoek. Het onderwerp
leeft!
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