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NADERE UITWERKING VAN HET ONDERZOEKSKADER

Het volgende onderzoeksschema vormde de leidraad voor het onderzoek:
Kader
•
•
•
•

Organisatorische inbedding
Beschikbare middelen
Andere aspecten Verkeer- en Vervoersbeleid
( • • • • )

|

•
•
•
•

T

T
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Strategie

Werkwijze

Effect

Doelstellingen
Definities
Prioriteiten
Benadering

j

Uitgevoerde activiteiten
Aangeboden producten/diensten
Inqezette tijd/deskundiqheden
4
Ingezette middelen
< Externe ondersteuning
> Samenwerking
. ( )

i

•
•
(

•

Kennis
Interesse
Vervoerplannen
Genomen maatregelen
Autokilometersreductie/autoratio
( • • • • )

Analyse
•
•
•
•
•

Effectiviteit
Efficiency
Succesfactoren
Randvoorwaarden
(...-)

C$447

Hierna volgt een nadere toelichting op het schema.
Het kader
Om de strategie, de werkwijze en de effecten bij de adviespunten te begrijpen, is
het kader waarbinnen het adviespunt opereert nader in beeld gebracht. Belangrijke
aspecten hierbij waren:
•

De organisatorische inbedding van het adviespunt. Hoe is het adviespunt
gepositioneerd temidden van alle betrokkenen (regionale directie, provincie,
gemeente, aanbieders van vervoersdiensten, etc.)? Heeft de decentralisatie al
vorm gekregen? Hoe liggen de verantwoordelijkheidslijnen? Hoe groot is
het werkingsgebied? Ook is geïnventariseerd in hoeverre organisaties die
gericht zijn op het bedrijfsleven, betrokken zijn bij het adviespunt.

Een dergelijke betrokkenheid kan belangrijke gevolgen hebben voor de
bedrij venparticipatie in vervoermanagement.
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•

Mede in het verlengde van de organisatorische inbedding: de beschikbare
middelen en de omvang in personen. Is het Vervoercoördinatiecentrum
(VCC) een zelfstandige organisatie waarin meerdere medewerkers fulltime
bezig zijn met stimulering van vervoermanagement of is het één medewerker die naast stimulering van het vervoermanagement nog andere werkzaamheden in zijn takenpakket heeft? Zijn er aanvullende gelden beschikbaar van andere (overheids)organisaties dan wel van participerende bedrijven?

•

Andere aspecten van het regionaal (verkeers- en) vervoersbeleid. Vervoermanagement is een van de beschikbare instrumenten. Andere instrumenten
kunnen ook invloed hebben op de participatie in vervoermanagement. Een
stringent parkeerbeleid kan bijvoorbeeld een belangrijke overweging zijn
voor bedrijven om intensief aan vervoermanagement te gaan doen. Ook de
eventuele inbedding van vervoermanagement in andere wet- en regelgeving
(zoals de Wet milieubeheer in Amsterdam) is in dit verband relevant.

De strategie
Het stimuleren van vervoermanagement bij bedrijven en instellingen kan op veel
verschillende manieren. Het was dan ook van belang in dit onderzoek de strategie
(de keuzen) te inventariseren die de basis vormt voor de gevolgde werkwijze in de
praktijk.
Hierbij zijn onder meer de volgende aspecten onderzocht:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

De geformuleerde doelstellingen en effecten (aantal bereikte bedrijven/instellingen, aantal bedrijven met een vervoerplan, autoratio, autokilometerreductie, etc).
De definitie en reikwijdte van vervoermanagement (wordt bijvoorbeeld
telewerken als een onderdeel van vervoermanagement beschouwd?).
Het stellen van prioriteiten van te benaderen bedrijven/instellingen.
De algemene benaderingswijze in de te benaderen bedrijven/instellingen
(bijvoorbeeld actief of passief, direct of indirect).
De wijze van stimulering: van informeren tot en met implementeren.
De op hoofdlijnen aan te bieden diensten en producten (bijvoorbeeld wel of
geen vervoerplannen).
Eventuele samenwerking met andere partners (bijvoorbeeld vervoeraanbieders).
Het al dan niet vragen van een vergoeding voor bepaalde activiteiten.
De argumenten die hierbij worden gehanteerd.
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De werkwijze
Zodra er een strategie is gekozen, wordt de te volgen werkwijze vastgesteld. Met
andere woorden: tot welke concrete activiteiten leidt de gekozen strategie? Dit
vormde een belangrijk deel van het onderzoek, omdat er hierdoor zicht komt op
de praktijk, op de acties die worden ondernomen in het kader van stimulering van
vervoermanagement. Bij de inventarisatie van de werkwijze kwamen onder meer
de volgende aspecten aan de orde:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De gestelde prioriteiten (bijvoorbeeld welke grootteklassen, welke sectoren,
welke gebieden of een combinatie hiervan).
De uitgevoerde activiteiten, zoals bellen, gesprekken voeren, mailings,
voorlichtingsbijeenkomsten, opstellen van folders, gericht netwerken.
De opgestelde producten en diensten en de wijze waarop deze totstandkomen. Het aantal afgezette producten en diensten per jaar (bijvoorbeeld het
aantal gemaakte vervoerplannen).
De ingezette tijd, mensen en deskundigheden.
De eventuele inkomsten.
De ingezette middelen.
De inzet van externe ondersteuning.
De aanwezigheid van enige geautomatiseerde ondersteuning.
Het gebruik van enquêtes en dergelijke.
Eventuele samenwerking met anderen.

Het effect
Het effect van alle activiteiten is waar het uiteindelijk om draait. Het gaat dan in
het bijzonder om het effect van een bepaalde aanpak. Op dit moment bestaat hier
weinig inzicht in. Op basis van Remove en Scope zijn er beperkt gegevens bekend
over de ontwikkelingen in vervoermanagement. Getracht is de volgende effecten
te inventariseren:
•
•
•
•
•

Kennis van vervoermanagement.
Interesse voor vervoermanagement.
Opgestelde vervoerplannen.
Genomen maatregelen (actief).
Autokilometerreductie/autoratio.

Tevens is bij de inventarisatie van de effecten rekening gehouden met het
onderscheid in incidentele en structurele effecten. Het maakt immers wel uit of
het effect van de stimulering terug te vinden is in een eenmalig genomen maatregel of in maatregelen die structureel deel zijn gaan uitmaken van het bedrijfsbeleid.
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Ook is vastgesteld welke knelpunten men bij de verschillende strategieën en
werkwijzen heeft ondervonden en hoe de adviespunten zelf hiermee om zijn gegaan (de leerervaringen in de praktijk). Evalueren zij bijvoorbeeld regelmatig de
eigen strategie en werkwijze, blijven zij op de hoogte van de mening van bedrijven en instellingen (de doelgroep) en passen zij hun strategie en werkwijze op
basis hiervan aan?
De analyse
In dit onderdeel is samenhang aangebracht tussen de geïnventariseerde feiten in
de afzonderlijke onderdelen: kader, strategie, werkwijze en effect. Het ging er
hierbij niet alleen om met welke strategie en aanpak je welk effect bereikt, maar
ook tegen welke kosten en met welke kritische succesfactoren, zowel intern als
extern. Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling een beoordeling en rangordening
van de strategieën en werkwijzen op te stellen.
In de analyse is met name aandacht besteed aan de volgende aspecten:
•
•
•
•
•

De relatie tussen de beoogde doelstelling en het bereikte effect (effectiviteit).
De relatie tussen de input (financieel, menskracht) en het bereikte effect
(efficiency).
De relatie tussen de ingezette deskundigheid en het bereikte effect.
Kritische succesfactoren en randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak.
Eventuele knelpunten en de wijze waarop daarmee is omgegaan (leerpunten).
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1.

VCC NOORD-NEDERLAND

1.1

INLEIDING

In 1995 zijn eerste initiatieven genomen om projecten op het gebied van vervoermanagement te organiseren door de gemeente Groningen samen met de provincie
Groningen en ondersteund door RWS. Naar aanleiding hiervan is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de levensvatbaarheid voor een VCC voor 1996 en
1997 te bepalen. Dit resulteerde in de oprichting van de stichting VCC Groningen
in juni 1996. Destijds is als missie gesteld dat het VCC de bedrijven en instellingen in de stad en provincie Groningen ondersteunt bij het nemen van maatregelen
voor het verminderen van het individuele autogebruik in het woon-, werk- en het
zakelijk verkeer. Dit voor een betere bereikbaarheid en het leveren van een bijdrage aan het verminderen van de milieuvervuiling en de verkeersonveiligheid.
Mede als gevolg van de onduidelijke financiële situatie is in 1997 een evaluatie
opgesteld over 1996 en 1997. Aanvankelijk was het namelijk de bedoeling dat het
VCC in 1998 op eigen benen zou kunnen staan. Dit lukte niet. De toekomstige,
financiële levensvatbaarheid is onder meer gevonden in uitbreiding van het werkingsgebied met Friesland en Drenthe per 1999. In 1998 is de naam veranderd in
VCC Noord-Nederland.
1.2

KADER

Organisatie
Het VCC Noord-Nederland heeft als werkgebied de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, waarbij de laatste twee per 1999 zijn toegevoegd. De provincie
Groningen heeft sinds 1994 een mobiliteitsplan waarvan vervoermanagement
onderdeel uitmaakt en vindt vervoermanagement een belangrijk onderwerp.
De organisatievorm is een stichting om de onafhankelijke status te benadrukken.
Daarnaast ligt hierin de opdracht om meer zelfstandig te werken en daarmee beter
in staat te zijn om betaalde opdrachten uit te voeren.
Aansturing
Het bestuur stuurt het VCC aan op hoofdlijnen en het toetsen van de werkplannen
aan de praktijk. In het bestuur zijn met name werkgevers vertegenwoordigd. Het
bestuur bestaat uit afgevaardigden van de NV Nederlandse Gasunie, de gemeente
Groningen en de Hanzehogeschool. Daarnaast zijn de Kamer van Koophandel, de
werkgeversvereniging Noord, het MKB en namens de werknemers de FNV vertegenwoordigd. Het bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar. De directeur is operationeel verantwoordelijk en legt verantwoording af aan het bestuur.
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Op dit moment wordt gekeken naar een nieuwe samenstelling van het bestuur
waarmee Drenthe en Friesland worden vertegenwoordigd.
Het contact met de subsidieverstrekkende overheden verloopt via een klankbordgroep. Hierin zitten de ambtelijke vertegenwoordigers van de betreffende overheden. De subsidieverstrekkers zijn RWS, de provincie en de gemeente Groningen.
Met de uitbreiding van de provincies zullen Drenthe en Friesland ook gaan participeren in de vorm van subsidies. Per januari 1999 worden de subsidies verleend
op basis van projecten ten behoeve van de stimulering van vervoermanagement.
Het VCC maakt een werkplan en begroot in dagen welke projecten uitgevoerd
gaan worden. De achtergrond is dat de subsidiënten de projecten die voor hen
belangrijk zijn, ondersteunen. Op basis van deze projecten worden subsidies verstrekt. De rol van de klankbordgroep is om elkaar te informeren en om te reflecteren. Door middel van evaluaties zal nadrukkelijker gekeken worden welke resultaten zijn geboekt met de projecten. Het bestuur stuurt meer aan op de inhoud van
de diensten en producten van het VCC. De klankbordgroep stuurt aan op de projecten en het beschikbaar gestelde budget. Het bestuur en de klankbordgroep
stemmen onderling nauwelijks af.
Financiën
Vanuit de begroting 1998 blijkt dat de omzet ligt op ƒ724.000,-. Er worden
inkomsten gegenereerd door het afzetten van diensten en producten. Daarnaast
worden er contributies gevraagd van participerende bedrijven. Voor de contributie
krijgen zij een basispakket.
Kosten

1998
xf 1.000,--

Inkomsten

Organisatiekosten

ƒ 548.000,--

Afgezette diensten en
producten

Werkzaamheden t.b.v.
stimulering

/ 156.000,-

Financiering door:
Rijk
Provincie
Gemeente

Projectkosten

ƒ 20.000,-

Totaal

ƒ 724.000,-

1998

xf 1.000,-

Contributies

ƒ 393.000,-

ƒ 125.000,-ƒ 62.500,ƒ 62.500,-ƒ 80.500,ƒ 724.000,-

Uit de tabel blijkt dat 65% van de inkomsten wordt gegenereerd door het afzetten
van diensten/producten en door de contributies van bedrijven aan het VCC.
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Formatie
In Noord-Nederland worden de volgende functies onderscheiden:
•
•

•

Directeur (1 f.t.e.).
Vervoercoördinator; in Noord-Nederland zijn de werkzaamheden ten behoeve van het benaderen en de uitvoering en implementatie verenigd in één
functie (3 f.t.e.).
Bureaumedewerker; deze medewerkers verrichten de administratieve handelingen en verzorgen zaken als reisinformatie en carpoolmatching (2 f.t.e.).

In 1998 waren derhalve 6 medewerkers actief. Op dit moment is de formatie uitgebreid mede op grond van de activiteiten in Friesland en Drenthe. De formatie
per 1999 bedraagt ongeveer 10 formatieplaatsen. Het opleidingsniveau is voor de
directeur en de vervoercoördinatoren wo/hbo en voor de bureaumedewerkers
mbo. Allen zijn in dienst van de stichting.
1.3

STRATEGIE

Als definitie voor vervoermanagement wordt aangehouden:
Een gerichte aanpak door bedrijven en instellingen met als doel het autogebruik
in het woon-, werk- en het zakelijk verkeer terug te dringen. Hierbij doet een bedrijf aan vervoermanagement als het niet alleen bij plannen maken blijft, maar als
een bedrijf ook daadwerkelijk maatregelen implementeert.
Binnen deze benadering ziet het VCC het als taak om te proberen het gedrag van
mensen te beïnvloeden. Dit door het verschaffen van informatie en het aanbieden
van goede alternatieven voor autogebruik en de ontwikkeling en verbetering van
deze alternatieven.
De benadering en het informeren van bedrijven is kosteloos. Mede voor de informatiefunctie zijn communicatiedoelstellingen geformuleerd. Hier is een splitsing
gemaakt in externe en interne communicatie. De externe communicatie wordt
gebruikt om alternatieven voor autogebruik onder de aandacht te brengen door de
media en het organiseren van bijeenkomsten. De interne communicatie is gericht
op bedrijven waar maatregelen worden uitgevoerd. Dit door middel van publicaties in personeelsbladen, informatiebrochures, en dergelijke.
Als vervolg op het stimuleren wordt een quick scan aangeboden waarvoor betaald
moet worden. Een bedrijf kan ook ervoor kiezen om lid te worden. Als een bedrijf
lid wordt, krijgt het een basispakket aangeboden. Op het moment dat een bedrijf
meer wil om daadwerkelijk aan de slag te gaan, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Dit is in beginsel de kostprijs.
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Doelstellingen
De doelstellingen van VCC Noord-Nederland zijn gericht op de langere termijn.
Het doel is om bedrijven in de drie provincies behulpzaam te zijn bij het opzetten
en uitvoeren van vervoermanagement. Het accent ligt op de grote steden met veel
economische bedrijvigheid. Voor kleinere plaatsen kan vervoermanagement een
rol spelen bij de bereikbaarheid van met name bedrijventerreinen en de parkeergelegenheid in de binnensteden. De doelstellingen zijn:
•

•
•

•

Alle bedrijven en instellingen met meer dan 200 medewerkers moeten in
2006 benaderd zijn. Hiervan moet 75% aan vervoermanagement doen. Dat
wil zeggen dat er een vervoerplan is opgesteld en er maatregelen worden
uitgevoerd.
In 2010 is 75% van de bedrijven met meer dan 50 medewerkers benaderd in
de genoemde steden en doet 50% aan vervoermanagement.
Lidmaatschappen en opdrachten van derden voorzien in 2006 voor een
groot deel in eigen financiering. Jaarlijks worden deze doelstellingen vertaald in jaarplannen.
Als tussendoelstelling is geformuleerd dat in 2002 60% van de doelstellingen zijn gehaald.

Daarnaast is een subdoelstelling vastgesteld op het gebied van de autoratio. De
autoratio is het cijfer dat de verhouding weergeeft tussen het aantal medewerkers
van een bedrijf en het aantal auto's dat wordt gebruikt. De doelstelling is dat de
autoratio op A-locaties is verlaagd met 10% en op C-locaties met 15%. De vooren nametingen worden door het VCC zelf uitgevoerd.
Ook is er aandacht voor het stimuleren van openbaar vervoer, fietsgebruik en de
aanleg van goede fietspaden en fietsfaciliteiten. Verder wil het VCC adviezen
geven aan provincies, gemeenten en vervoersbedrijven wanneer maatregelen worden getroffen op het gebied van verkeer en vervoer.
1.4

WERKWIJZE

De benadering vindt in eerste instantie plaats naar bedrijfsgrootte, dan in de vorm
van een gebiedsgewijze aanpak en vervolgens gebaseerd op branches, zoals
scholen en automatiseringsbedrijven.
Een bedrijf met 50 medewerkers wordt persoonlijk bezocht. Afhankelijk van het
bedrijf en de problematiek wordt een plan van aanpak opgesteld dat kan uitmonden in een vervoerplan. Bedrijven op een bedrijventerrein worden vaak gezamenlijk benaderd door middel van brieven en bijeenkomsten. Het effect is groter als
alle bedrijven op een terrein met vervoermanagement aan de slag gaan. Bedrijven
met minder dan 50 medewerkers worden gebiedsgewijs aangepakt.
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De benadering van bedrijven met minder dan 50 medewerkers gebeurt door middel van een mailing en/of de telefoon. Ook kan een benaderingswijze gericht zijn
op een bepaald thema of onderwerp. Hierbij is de benadering meestal op een bepaalde branche gericht.
De benadering richt zich op het woon-, werk- en het zakelijk verkeer, waarbij in
eerste instantie het management of de directie van een bedrijf wordt benaderd. In
tweede instantie wordt de afdeling P&O of de facilitaire dienst benaderd.
Het jaarplan wordt bepaald op basis van het aantal beschikbare uren van de vervoercoördinatoren. De tijdsverdeling is:
•
•
•

25% voor het benaderen van bedrijven
50% voor het maken en implementeren van plannen
25% voor het ontwikkelen van producten en interne zaken.

Als norm wordt aangehouden dat er twee bedrijven per dag benaderd kunnen
worden (inclusief het maken van afspraken, verwerking, etc).
In het proces is een aantal stappen te onderscheiden:
•

Interesse wekken door het informeren over ontwikkelingen in verkeer en
vervoer. Deze informatie wordt altijd op persoonlijke basis door een bedrijfsbezoek overgedragen. Hierbij wordt geprobeerd om een bedrijf of instelling lid te maken.

•

Het verzamelen van kennis en informatie binnen een bedrijf over de problematiek en de mogelijke oplossingen. Dit wordt in een plan vastgelegd.
Het VCC biedt een quick scan aan op basis van postcodes. In principe moet
het bedrijf hiervoor betalen.

•

Afhankelijk van de klantbehoefte wordt een aantal producten en/of diensten
aangeboden. Deze moeten vervolgens geïmplementeerd worden. Tijdens de
implementatie is de vervoercoördinator faciliterend en ondersteunend.

•

Als laatste vindt er nazorg plaats. Dit houdt in dat het plan onderhouden
wordt en er evaluaties worden uitgevoerd. Zoals vermeld worden er voor
bedrijven die lid zijn activiteiten uitgevoerd conform een basispakket aan
producten en diensten.

Activiteiten die buiten dit pakket om worden uitgevoerd, worden berekend op
basis van kostprijs. Deze activiteiten voor individuele bedrijven beslaan 50% van
de bestede tijd over 1998. Circa 25% van de tijd is besteed aan promotieactiviteiten en activiteiten voor bedrijvenclusters.
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De overige tijd is besteed aan productontwikkeling en in- en extern overleg. De
vervoercoördinatoren voeren het totale proces uit van het benaderen van een
bedrijf tot het ondersteunen bij de implementatie. De directeur behandelt de grote
accounts en zorgt voor het netwerk. Het VCC steekt veel tijd in het maken van
plannen en het begeleiden van de implementatie. De ervaring is dat als er geen
contact wordt gehouden het vaak bij plannen maken blijft.
Het basispakket bestaat uit informatieverstrekking, het verzamelen van klachten
en ideeën, periodieke rapportages over de deelnemende bedrijven, nieuwsbrieven
en individuele reisadviezen aan werknemers. Het tarief is afhankelijk van het
aantal werknemers. Het bedrag varieert van ƒ 12,50 per persoon voor een bedrijf
tot 50 medewerkers tot ƒ 1,50 per persoon voor een bedrijf vanaf 5.000 medewerkers (exclusief BTW). Aanvullende diensten worden apart verrekend. Dit kan
variëren van het opstellen van een vervoerplan tot het maken en uitvoeren van een
communicatieplan voor de implementatie van vervoermanagement.
Om inzicht te krijgen in de kosten, is begonnen om per product te bepalen wat de
kostprijs is en wat de marktwaarde is. De productfmanciering wordt berekend
vanuit het uurtarief van de VCC-medewerkers en het aantal declarabele uren. Er is
begonnen met een tijdschrijfsysteem.
Bij het benaderen van bedrijven speelt communicatie een belangrijke rol. Hierbij
wordt een splitsing gemaakt tussen interne en externe communicatie. De interne
communicatie wordt geleverd aan bedrijven die activiteiten uitvoeren en bestaat
uit informatiebrochures, personeelsbladen, nieuwsbrieven en posters. Doelstelling
hierbij is om de medewerkers omtrent de activiteiten te informeren.
De externe communicatie is gericht op het onder de aandacht brengen van alternatieven voor autogebruik. Hiertoe worden bijeenkomsten georganiseerd, persberichten uitgegeven en wordt gebruikgemaakt van diverse mediavormen. Er worden activiteiten georganiseerd om de aandacht te trekken.
1.5

RESULTATEN/EFFECTEN

Vanuit Remove wordt aangegeven dat in het gebied van Noord-Nederland 1.477
bedrijven en instellingen met in totaal 267.939 medewerkers, binnen de doelgroep
van 50+-bedrijven vallen. In 1997 en 1998 is er met 541 bedrijven contact geweest, variërend van telefonisch contact, schriftelijk contact en bedrijfsbezoeken.
In die periode hebben 92 bedrijven een statusverschil ondergaan. Voor het jaar
1998 waren 7 bedrijven niet geïnteresseerd, 11 bedrijven wel geïnteresseerd, 16
bedrijven geadviseerd of in het bezit van een vervoerplan, 9 bedrijven bezig met
het uitvoeren van maatregelen en 3 bedrijven die vervoermanagement in het
werkproces hebben geïntegreerd.
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Er wordt aangegeven dat het VCC een professionaliseringsslag aan het maken is.
Zo is er begonnen met tijdschrijven om bijvoorbeeld de te hanteren uurtarieven te
bepalen. Dit gebeurt nu op basis van ervaring en inschatting. Op dit moment worden er op dat gebied nog weinig tot geen evaluaties uitgevoerd. Een andere ontwikkeling is het opzetten van een kennisnet, waarin eerdere adviezen worden
verwerkt die weer overgenomen kunnen worden door andere vervoercoördinatoren. Het gaat hierbij om basisinformatie over de producten en diensten en bijvoorbeeld om een uitwerking van fiscale consequenties van bepaalde maatregelen.
1.6

LEERPUNTEN

De volgende leerpunten worden door betrokkenen geformuleerd.
Strategie:
•

Het is niet gelukt een VCC in Groningen op te zetten dat op eigen benen zou
kunnen staan. Dit werd veroorzaakt door de te beperkte omvang. Met de
uitbreiding van het werkingsgebied wordt gehoopt dat de levensvatbaarheid
toeneemt. Het nieuwe werkingsgebied is nog zo recent dat er nog geen
resultaten zijn te melden.

•

Het bestaansrecht van het VCC hangt voor een groot deel af van de subsidies. De continuïteit van de financiering is onduidelijk en onzeker. Mede
hierdoor moet er ook steeds zakelijker worden gewerkt, bijvoorbeeld om
eigen inkomsten te kunnen genereren. Dit kan tot gevolg hebben dat het uitdragen van de boodschap van vervoermanagement in het geding komt.
Leerpunt is dat er meer duidelijkheid moet zijn over de continuïteit in de
financiering, zodat het adviespunt zich hierop kan instellen.

Werkwijze:
•

Het VCC ontwikkelt zich naar een organisatie waarbij de medewerkers het
gehele proces kunnen uitvoeren en aanbieden. Er wordt niet alleen geadviseerd, maar er wordt ook geholpen met de implementatie. Juist deze begeleiding wordt als zeer belangrijk ervaren, omdat veel bedrijven anders afhaken. Zonder deze begeleiding komt vervoermanagement niet verder dan
plannen.

•

Belangrijk is de naamsbekendheid en het imago. Doordat de omgeving weet
wat het VCC doet en wat vervoermanagement is, vergroot dit de toegankelijkheid van bedrijven.
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Nu kan er alleen jaarlijks budget worden vrijgemaakt en niet voor meerdere
jaren. Tevens wordt aangegeven dat de subsidies afhangen van de prioriteitstelling van subsidiënten. Bij wisseling van personen en belangen kunnen de subsidies in gevaar komen.
De interpretatie en de meting van effecten is moeilijk. Zeker bij vragen als
"Wat draagt vervoermanagement bij aan kilometerreductie?" Hierover
moeten landelijke afspraken worden gemaakt en instrumenten worden ontwikkeld.

C7023 - mei 1999
Partner of
THE EUROPEAN
INDEPENDENTS

Berenschot

2.

GELDERLAND/OVERIJSSEL

2.1

INLEIDING

Overijssel en Gelderland zijn reeds lange tijd actief op het gebied van vervoermanagement. Het gebied kent acht zogenaamde Vervoermanagement Informatiepunten (VIP's) en twee Vervoercoördinatiecentra (VCC's): één voor het KANgebied en één voor de rest van het gebied. Alle adviespunten bestaan al vijfjaar;
alleen VCC Oost-Nederland is begin 1998 opgericht.
2.2

KADER

Organisatie
De provincies Gelderland en Overijssel vallen onder het werkingsgebied van één
regionale directie van Rijkswaterstaat (Oost-Nederland). In dit gebied bestaan de
volgende adviespunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VCC Oost-Nederland.
VCC KAN.
VIP KAN.
VIP Noordwest-Veluwe.
VIP Rivierenland.
VIP Achterhoek.
VIP Stedendriehoek.
VIP Valleigebied.
VIP Twente.
VIP Zwolle.

De indeling is zodanig dat het gehele gebied wordt afgedekt. Globaal hebben de
VCC's de begeleiding en zo nodig de uitvoering van vervoermanagementmaatregelen als kernactiviteit. VCC KAN heeft het KAN als werkingsgebied,
VCC Oost-Nederland het overige deel. De VIP's richten zich op het creëren van
draagvlak voor vervoermanagement. Over de invulling van de rollen van beide
komen wij in de volgende paragrafen terug.
Aansturing
De adviespunten hebben geen eigen rechtspositie. Gelderland staat bestuurlijk
garant voor alle adviespunten. Gelderland verzorgt ook de (doorsluizing van de)
financiering naar alle adviespunten.
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VCC Oost-Nederland wordt aangestuurd door Overijssel, Gelderland en RWS
Oost-Nederland. Zij bepalen de overall-strategie in het betrokken gebied. Gemeenten zijn uitsluitend klant. Het bedrijfsleven en de Kamer van Koophandel
zijn in het geheel niet betrokken bij het VCC. Openbaarvervoerbedrijven zijn
overlegpartner. De relatie met RWS is aan het veranderen, inhoudelijk is de
sturing reeds op afstand, financieel is er nog een nauwe betrokkenheid. De
bedoeling is dit op den duur ook af te bouwen.
Het VCC KAN is ondergebracht bij het Regionaal Openbaar Lichaam KAN. Dit
adviespunt wordt aangestuurd door het Projectbureau KAN. Hiernaast is er een
adviesgroep met vertegenwoordigers van:
•
•
•
•
•
•
•
•

RWS.
Gelderland.
Projectbureau KAN.
Arnhem.
Nijmegen.
Kamer van Koophandel.
Ondernemerskring Arnhem.
Industriekring Nijmegen.

De adviesgroep komt zes keer per jaar bijeen en stuurt op hoofdlijnen. Met name
de inbreng van het bedrijfsleven geeft dit overleg een toegevoegde waarde. In het
KAN zijn gemeenten ook klant. De in de adviesgroep opgenomen gemeenten
hebben derhalve een dubbelfunctie: zowel bestuurder als klant. Dit leidt overigens
niet tot problemen. De openbaarvervoerbedrijven zijn overlegpartner.
Zoals reeds gezegd, hebben ook de VIP's geen rechtspositie. Zij worden gerund
door externen in opdracht van de provincie. De VIP's hebben allemaal een begeleidingscommissie. Leden zijn doorgaans:
•
•
•
•

de betrokken provincie(s)
Kamer van Koophandel
werkgeversvereniging
de grootste gemeenten uit het gebied.

Deze commissie komt ongeveer drie keer per jaar bijeen. In deze bijeenkomsten
wordt met name van gedachten gewisseld over de strategie in het gebied, het
werkplan en verslagen van de uitgevoerde activiteiten. Tot voor kort was ook
RWS opgenomen in de begeleidingscommissie. Als gevolg van de decentralisatie
is RWS thans geen lid meer.
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Financiën
Uit de volgende tabel blijkt dat de totale inkomsten liggen op ruim ƒ 2 miljoen.
Verreweg het merendeel betreft subsidies van RWS. Hiernaast dragen ook de provincies en een enkele regio (Achterhoek), gemeente (Zwolle) of Kaderwetgebied
(KAN) bij. Uitsluitend de VCC's hebben eigen inkomsten. De uitgaven liggen in
dezelfde orde van grootte. Bij de adviespunten wordt tussen de helft en tweederde
van de uitgaven besteed aan personele en andere organisatiekosten.
SUBSIDIES

DIENSTEN

CONTRIBUTIES

TOTAAL

VCC Oost

727.000

10.000

100.000

837.000

VCC/VIP KAN

141.500

58.500

320.000

520.000

Zwolle

190.000

190.000

Twente

200.000

200.000

Stedendriehoek

98.000

98.000

Valleigebied

85.000

85.000

Veluwe

45.000

45.000

Rivierenland

90.000

90.000

Achterhoek

114.000

114.000

TOTAAL

1.690.500

68.500

420.000

2.179.000

De verdeling van de subsidiegelden is afhankelijk van de omvang van het aantal
bedrijven binnen de doelgroep en van de plaatselijke verkeersproblematiek.
Formatie
De VIP's bestaan doorgaans uit een (in deeltijd werkende) Vipper die met name
gericht is op het informeren van bedrijven. Soms wordt deze ook wel een vervoerconsulent of accountmanager genoemd.
Bij de VCC's in Oost-Nederland worden de volgende functies onderscheiden:
•
•
•
•
•

Leidinggevende.
Vervoercoördinator (vooral gericht op de uitvoering van vervoerplannen
door werknemers).
Vervoermanager (begeleiden implementatie bij bedrijven, vooral gericht op
de werkgever).
Coördinator autodate (speciaal gericht op autodelen).
Administratieve ondersteuning.
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In totaal is ruim 15 f.t.e. actief. Het totaaloverzicht ziet er als volgt uit:
LEIDING

VIPPER

VERV.C

VERV.M.

VCC Oost

0,5

1,0

3,0

VCC KAN

0,7

0,5

3,0

VIP KAN

0,1

DATE

0,5

ADM.

TOTAAL

1,2

6,2

1,0

5,2

1,0

1,1
0,2

0,4

1,2

0,1

0,7

Zwolle

0,6

Twente

0,6

Stedendriehoek

0,4

0,4

Valleigebied

0,3

0,3

Veluwe

0,2

0,2

Rivierenland

0,3

0,3

Achterhoek

0,4

0,4

TOTAAL

1,3

3,5

1,7

6,0

0,5

2,7

15,7

De inzet van het aantal f.t.e. is een functie van de beschikbare gelden. Globaal is
het opleidingsniveau van de leidinggevende wo; van de vervoermanagers wo/hbo;
van de vervoercoördinatoren hbo en de administratieve kracht mbo.
De leidinggevenden en administratieve krachten zijn doorgaans in vaste dienst.
De overigen worden voornamelijk ingehuurd.
2.3

STRATEGIE

Grote lijnen
Bij de totstandkoming van vervoermanagement wordt samengewerkt tussen VIP's
en VCC's. De VIP's richten zich op het creëren van draagvlak voor vervoermanagement. Het "zendingswerk" doet een VIP, waarbij elke regio haar eigen prioriteit
stelt. VIP's genereren geen eigen inkomsten, en richten zich voor 90% op informeren en stimuleren. Alleen Zwolle is hierop een uitzondering. Hier worden ook
enkele meer adviserende en ondersteunende activiteiten uitgevoerd. Deels is dit
een overgangssituatie en worden deze activiteiten overgedragen aan het VCC.
Wanneer een bedrijf geïnteresseerd is om daadwerkelijk met vervoermanagement
aan de slag te gaan, worden zij doorverwezen naar het VCC. De VCC's hebben de
begeleiding en zo nodig de uitvoering van vervoermanagementmaatregelen als
kernactiviteit. De VCC's richten zich voor 90% op adviseren en ondersteunen. Als
een bedrijfsterrein) vervoermanagement wil implementeren, sluit het zich aan bij
het VCC. Dit lidmaatschap is dus een vervolg op de VIP-activiteiten. De VCC's
zijn hiervan afhankelijk en werven zelf geen bedrijven en instellingen. VCC's genereren wel eigen inkomsten.

C7023-mei 1999
Partner of
THE EUROPEAN
INDEPENDENTS

12

Berenschot

Het onderscheid tussen VIP en VCC is historisch gegroeid en gebaseerd op de
veronderstelling dat een VCC op termijn grotendeels zichzelf zou kunnen bedruipen, terwijl het "zendingswerk" van een VIP een overheidstaak zou zijn. De adviespunten richten zich voornamelijk op het woon-, werk- en in mindere mate op
het zakelijk verkeer. Sinds kort krijgt recreatief verkeer ook enige aandacht.
Doelstellingen
De doelstellingen variëren. De VIP's streven naar:
•

•
•

vergroten van draagvlak binnen gemeenten, waarbij het de bedoeling is dat
in 2000 bij de meest kansrijke gemeenten vervoermanagement onderdeel
van het beleid is
opstarten bepaalde gebiedsaanpakken
informeren 50+-bedrijven, waarbij het de bedoeling is dat in 2000 alle 50+bedrijven zijn geïnformeerd.

VCC Oost-Nederland heeft als doel zo veel mogelijk bedrijven en instellingen
actief te laten zijn in vervoermanagement, zonder hierbij een concreet aantal te
noemen. Men streeft ernaar van deze bedrijven contributies binnen te krijgen.
VCC KAN heeft samen met het VIP KAN als doel:
•
•
•

•

eind 1999 90% van de bedrijven en instellingen te hebben benaderd en te
hebben geïnformeerd over vervoermanagement
het blijvend contact houden met alle geïnformeerde werkgevers
in 2000 dienen 80% van de bedrijven met meer dan 500 werknemers, 50%
van de bedrijven tussen de 100 en 500 werknemers en 30% van de bedrijven
tussen de 50 en 100 werknemers en een groot deel van de werkgevers met
minder dan 50 werknemers die deelnemen in een gebiedsgewijze aanpak,
aan vervoermanagement te doen. Met uitzondering van de laatste groep zijn
hiermee de rijksdoelstellingen overgenomen
zo veel mogelijk werkgevers die aan vervoermanagement willen doen, gebruik laten maken van de diensten van het VCC KAN.
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2.4

WERKWIJZE

Gebaseerd op de VIP's Stedendriehoek en Gelderse Vallei en VCC OostNederland en VCC KAN, ziet de aanpak er in het algemeen als volgt uit:
•

Het VIP selecteert samen met de begeleidingscommissie en in het bijzonder
de betrokken gemeente, bedrijfsterreinen of bepaalde sectoren (bijvoorbeeld
de juridische sector in Zutphen, gemeenten zelf, ziekenhuizen) waar vervoermanagement vorm kan krijgen. Meestal betreft dit een gebiedsgerichte
aanpak; in een minderheid van de gevallen individuele bedrijven en instellingen.

•

Het VIP verkent de behoefte aan vervoermanagement samen met de
gemeente en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven van een terrein.
Wanneer gemeente en/of bedrijven hier niet achter staan, wordt er geen vervolgactie ondernomen. Deze fase wordt doorgaans afgerond met een presentatie voor de betrokken bedrijven, bijvoorbeeld in een ledenvergadering.

•

Het VIP voert gesprekken met het management van de 50+-bedrijven op het
terrein.

•

Het VIP werkt aan draagvlak binnen een bedrijf, bijvoorbeeld door presentaties bij het managementteam, de OR of bij werknemers.

•

Het VIP voert een enquête uit onder alle personeelsleden op een terrein met
als doel een beeld te krijgen van de herkomst, de huidige modal split en globale toekomstige mogelijkheden. Dit onderzoek wordt grotendeels door bedrijven (op basis van een bedrag per werknemer) betaald, soms met een bijdrage per bedrijf van de gemeente.

•

Het VIP formuleert conclusies en aanbevelingen over de mogelijkheden van
vervoermanagement. Dit betreft een globaal vervoerplan. In deze fase wordt
de buitendienstmedewerker van het VCC reeds betrokken.

•

Het VCC stelt een concreet actieplan op. Hiervoor dient een bedrijfsterrein)
lid te worden van het VCC. De activiteiten betreffen doorgaans enkele gesprekken met het management en meestal met het hoofd P&O. Deze gesprekken zijn gericht op het opstellen van een concreet actieplan. Het bedrijfsterrein) wordt vervolgens begeleid bij de uitvoering van het actieplan.
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•

Voor het lidmaatschap van het VCC wordt een aantal faciliteiten geboden,
zoals het opstellen van een actieplan, het opstellen van een fïetsplan, communicatieactiviteiten naar de medewerkers, carpoolmatches, deelname aan
VCC-grootgebruikcontracten. De kosten zijn ƒ 6,- per werknemer met een
ondergrens van ƒ 500,-- en een staffel bij een grotere omvang. Bij grotere
bedrijven (meer dan 1.000 werknemers) wordt een aparte offerte gemaakt.
Ook wanneer een bedrijf een eigen vervoercoördinator heeft, wordt er korting gegeven.

Leden
Het VCC Oost-Nederland heeft 100 leden en het VCC KAN 175 leden. Bij bedrijfsterreinen tellen alle bedrijven met meer dan 50 werknemers als individueel
lid mee. Alle bedrijven met minder dan 50 werknemers tellen gezamenlijk als een
lid. Ruim 60% van de leden is afkomstig uit de (semi-)overheid (gemeenten, universiteiten, ziekenhuizen).
In totaal zijn bedrijven op ongeveer 10 bedrijfsterreinen lid van het VCC. Bij het
VCC is het overgrote deel van de leden afkomstig uit Gelderland; enkelen uit
Overijssel. Een speciaal gebied betreft de Princenhof (centrum Arnhem), waar de
instellingen een hogere contributie betalen, maar ook meer faciliteiten krijgen. Per
jaar wordt meestal door enkele leden het lidmaatschap opgezegd.
Niet-leden kunnen bij het VCC uitsluitend terecht voor carpoolmatching en het
deelautoproject.
Andere werkzaamheden bij de VIP's/VCC's zijn:
•
•

•

•

•
•

Enkele keren per jaar meldt zich een individueel bedrijf bij een VIP. Bij een
dergelijk bedrijf worden in principe dezelfde stappen ondernomen.
In totaal wordt door VIP's ongeveer 60% van de tijd besteed aan individuele
bedrijven, al dan niet in bedrijfsterreinenverband; 20% van de tijd wordt
puur besteed aan bedrij venclusters.
Gemiddeld worden nu per jaar 50 bedrijven per VIP bezocht. Dit aantal
neemt toe. De eerste jaren waren vooral gericht op het globaal informeren in
korte bezoeken; nu worden meer en meer vervoerplannen gemaakt, waarbij
de intensiteit van bezoeken toeneemt.
Per VIP worden gemiddeld per jaar drie tot vijf groepsbijeenkomsten georganiseerd voor bedrijvenkringen e.d., waar gemiddeld 20 tot 30 bedrijven
aan deelnemen.
Wanneer een bedrijf alle fases heeft doorlopen, zijn er vaak in totaal 10 gesprekken geweest.
VCC Oost-Nederland voert specifieke activiteiten uit inzake het deelautoproject.
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2.5

RESULTATEN/EFFECTEN

Met uitzondering van het KAN-gebied is er geen systematisch overzicht van de
omvang van de doelgroep en de resultaten per gebied.
In het KAN zijn er in totaal 630 werkgevers met meer dan 50 werknemers. In
totaal betalen 175 werkgevers contributie (28%). Het merendeel (in het rapport
Status Kansrijk wordt 60 - 70% genoemd) van deze werkgevers is actief op het
gebied van vervoermanagement.
In het algemeen is verder weinig bekend over de resultaten en effecten. In de Stedendriehoek en de Gelderse Vallei is ongeveer 70% van de 50+-bedrijven bezocht. In de Stedendriehoek wordt genoemd dat 300 bedrijven actief zijn in vervoermanagement; in de Gelderse Vallei 85 bedrijven. Hierbij is de doelgroep wel
nader bekeken op het genereren van woon-werkverkeer naar de vestiging. Transportbedrijven en schoonmaakbedrijven blijven bijvoorbeeld buiten deze doelgroep.
In andere gebieden worden de volgende effecten genoemd:
•

Twente: tussenstand in 1998: van de 45 benaderde bedrijven hebben er 13
een vervoerplan (in voorbereiding) en bij 2 bedrijven is vervoermanagement
een integraal onderdeel van het bedrijfsproces (30%). Van de overige bedrijven is de status onbekend, of ze hebben geen interesse.

•

In Zwolle zijn verschillende bedrijven met vervoermanagementplannen. Er
is echter geen integraal overzicht. In 1998 zijn 6 bedrijven met ongeveer
4000 werknemers concreet aan de slag gegaan en hebben zich aangesloten
bij het VCC Oost-Nederland.

•

De Achterhoek meldt dat van de 70 benaderde bedrijven er 65 geen interesse hadden dan wel geen actie hebben ondernomen.

•

In Rivierenland wordt geschat dat 90% van de bedrijven geen interesse heeft
dan wel geen acties heeft ondernomen.

Ook over de autoratio is bijna niets bekend. De weinige bedrijven en instellingen
die een nul- en een éénmeting hebben gedaan, komen tot een reductie van 10%.
De werkzaamheden van een VIP worden niet rechtstreeks bij de betrokken bedrijven geëvalueerd, maar uitsluitend via de begeleidingscommissie. Bij de VCC's
wordt geen klantenonderzoek gedaan. Er is dan ook geen beeld over hun oordeel.
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De volgende tabel geeft een overzicht van de aantallen producten en diensten die
het VCC KAN respectievelijk VCC Oost-Nederland in 1998 hebben aangeboden.
Door deze aantallen af te zetten tegen het totaal aantal leden, levert dit een globale
indicatie op van de intensiteit waarmee aan vervoermanagement wordt gedaan.
VCC OOST-NEDERLAND

VCC KAN

Totaal aantal leden

100 bedrijven (werkgevers)

175 bedrijven (werkgevers)

Afgesloten leasefietscontracten

0

1 bedrijf

Bedrijven waarvoor carpoolmatches wordt gemaakt:

30 bedrijven

50 bedrijven

Organisatie bedrijfsvervoerfaciliteiten (vanpool)

1 bedrijf

1 bedrijf

Verstrekken individuele reisadviezen

5 bedrijven

100 bedrijven

Opgestelde vervoerplannen/
actieplannen

40 bedrijven

30 bedrijven

Gebruikmaken van VCC
grootgebruikcontracten

20 bedrijven

50 bedrijven

Uitvoering fietsplannen

40 bedrijven

35 bedrijven

Thuiskomgarantie carpoolers

15 keer gebruik van gemaakt

7 keer gebruik van gemaakt

Deelnemers oproepauto

7 bedrijven

18 bedrijven

OV-verbinding verbeterd
dankzij WCC

5 keer

5 keer

2.6

LEERPUNTEN

De volgende leerpunten worden door betrokkenen genoemd.
Strategie:
•

In de begeleidingscommissie wordt de inbreng van leden uit het bedrijfsleven als cruciaal ervaren. Hun inbreng biedt goed en vaak gezond tegenwicht
tegen de andere leden met meestal een overheidsachtergrond.

•

Voor het verkrijgen van draagvlak bij vervoermanagement is het belangrijk
ook de gemeenten erbij te betrekken.
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Werkwijze:
•

De VIP's werken doorgaans in grote gebieden met een relatief beperkte inzet. Zeker in de eerste jaren is het dan noodzakelijk kansrijke gebieden binnen de vaak tientallen gemeenten in een gebied te selecteren. Doorgaans
komt dit neer op de grotere gemeenten. Besloten is vooral daar actief de
aandacht op te richten. In de andere gemeenten wordt uitsluitend op initiatiefvan die gemeente of een individueel bedrijf actie ondernomen.

•

Vooral het commitment van een individueel bedrijfis belangrijk; bij de verschillende vormen van bedrij fskoepels zoals bedrijvenkringen voelt een
individueel bedrijf zich niet verantwoordelijk en is de kans op succes gering.

•

De afstemming tussen VIP en VCC gaat niet altijd goed. Bij een VIP wordt
een vervoerplan gemaakt; bij een VCC een actieplan. Het is echter niet altijd
duidelijk wat tot een vervoerplan en wat tot een actieplan hoort. Er wordt
daarom soms bij het opstellen van vervoerplannen en actieplannen (bijna)
dubbel werk gedaan.

•

De aansturing van de buitendienstmedewerker in het VCC is dubbel. Voor
een deel van de tijd gaat de buitendienstmedewerker met de Vipper op pad
en wordt dan door de Vipper aangestuurd. Voor een ander deel van de tijd
opereert de buitendienstmedewerker voor het VCC en wordt dan door de directeur van het VCC aangestuurd. Deze dubbele aansturing is niet altijd
even gestroomlijnd.
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3.

RVC MIDDEN-NEDERLAND

3.1

INLEIDING

Aan de hand van de McKinsey-doelstellingen en gelden zijn in 1995 en 1996 de
eerste Regionale Vervoermanagement Centra (RVC's) opgezet. De nadruk van de
adviespunten lag in de benadering van bedrijven, het overbrengen van de boodschap en het gesubsidieerd (laten) opstellen van plannen voor een bedrijf. De
werkzaamheden gingen niet verder. Naast de RVC's waren er indertijd in enkele
regio's VCC's werkzaam. De rolverdeling was dat de RVC's de boodschap verkondigden en de VCC's de uitvoering voor hun rekening namen.
Ondertussen heeft er een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Ten aanzien van
de decentralisatie ontstaat de discussie waar vervoermanagement moet worden
ondergebracht. Dit kan bij zowel de kaderwetgebieden als de provincie. In 1997
heeft een evaluatie plaatsgevonden in Utrecht over de stand van zaken van vervoermanagement binnen het platform Vervoermanagement. Dit heeft geleid tot
het RVC Midden-Nederland. Per september 1998 zijn de werkzaamheden met
betrekking tot het benaderen van bedrijven en het begeleiden van het implementeren van maatregelen samengevoegd. De voorlopige keuze is om de acquisitie (de
benadering) en de implementatiefase gescheiden te houden, waarbij er in 1999
gewerkt gaat worden aan integratie van de functies om het totale proces te kunnen
bedienen. De volgende beschrijving gaat over de huidige stand van zaken.
3.2

KADER

Organisatie
Regionaal Vervoermanagement Centrum Midden-Nederland heeft als werkingsgebied bijna de gehele provincie Utrecht (en Vianen, minus het Valleigebied). Het
RVC is georganiseerd als vereniging om de mogelijkheid te creëren dat bedrijven
lid kunnen worden van het RVC, daarnaast om de onafhankelijkheid aan te geven.
Aansturing
Het RVC wordt aangestuurd door het bestuur waarin het bedrijfsleven is vertegenwoordigd. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers- en
werknemersverenigingen en de Kamers van Koophandel Utrecht en Eemland. Het
bestuur is actief en heeft een taak in het geheel door bijvoorbeeld in het lobbycircuit het onderwerp vervoermanagement uit te dragen.
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De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de missie en de doelstellingen. Hij formuleert en bewaakt de jaarplannen, bepaalt de budgetten en communiceert daarover met het bestuur. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.
Het bestuur toetst de plannen aan de praktijk. Rijkswaterstaat, de provincie en
BRU/Gewest Eemland zijn naast financierder ook overlegpartners en adviseurs
voor het RVC. Het gaat hierbij om inhoudelijke zaken over vervoermanagement.
De financiering loopt tot en met 1999. Een van de uitgangspunten hierbij is dat na
1999 bedrijven en instellingen zelfstandig met vervoermanagement in hun organisatie verdergaan.
Financiën
Voor 1998 bedraagt de begroting voor RVC Midden-Nederland ƒ 1.400.000,--.
Hierbij worden geen inkomsten gegenereerd door het afzetten van diensten of
producten. Een deel van het bedrag is afkomstig uit contributies. Het grootste deel
van de inkomsten wordt gegenereerd door Rijkswaterstaat, die aangeeft dat de
financiering in 2000 in de huidige vorm stopt. Er wordt momenteel gekeken naar
mogelijkheden om door te financieren en in welke vorm. Overigens hebben de
werkgevers- en werknemersverenigingen een borgstelling afgegeven waarop in
1998 geen beroep is gedaan.
KOSTEN

1998
X ƒ 1.000,»

INKOMSTEN

Organisatiekosten

ƒ 705.000,-

Afgezette diensten en
producten

Werkzaamheden
t.b.v. stimulering

ƒ210.000,-

Financiering door:

Projectkosten
Totaal

ƒ 485.000,-

1998
x ƒ 1.000,ƒ0,-

•

Rijk

ƒ1.200.000,-

•

Provincie

ƒ

100.000,-

•

BRU/Eemland

ƒ

63.500,-

ƒ

36.500,-

Contributies

ƒ1.400.000,-

ƒ 1.400.000,-
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Formatie
De volgende functies worden onderscheiden:
•
•
•
•

Directeur.
Vervoercoördinator; degene die zich richt op uitvoer en implementatie.
Vervoerconsulent; degene die bedrijven en instellingen benaderd en de relaties onderhoudt. Deze persoon is verantwoordelijk voor het totale proces.
Administratieve ondersteuning.

De formatie bestaat uit één directeur, twee administratieve ondersteuners, drie
vervoercoördinatoren en drie vervoerconsulenten. Van deze mensen zijn de directeur en de administratieve ondersteuning in vaste dienst. De overige medewerkers worden op contractbasis aangesteld of ingehuurd via een extern bureau. De
inhuur van het externe bureau vindt plaats op basis van projecten binnen bepaalde
gebieden. Het aantal in te huren mensen kan daarmee fluctueren.
3.3

STRATEGIE

De gehanteerde definitie van vervoermanagement is:
Maatregelen die een bedrijf kan invoeren voor het reduceren van niet-noodzakelijk autogebruik in het woon-, werk- en het zakelijke verkeer.
Juist door het gebrek aan ondersteuning aan bedrijven was de ervaring dat de
plannen redelijk snel vervaagden en niet werden uitgevoerd. Dit is een van de
belangrijkste redenen om het totale proces aan te bieden.
Binnen dit kader ziet het RVC als de belangrijkste taken:
•
•
•
•
•

De in 1996 en 1997 benaderde bedrijven opnieuw benaderen op basis van
indertijd aangeboden adviezen. Dit om tot realisatie te komen.
Nieuwe relaties benaderen binnen het kader van de nieuwe aanpak.
Het uitvoeren van de aanjaagfunctie vanuit de McKinsey-doelstellingen.
Het ontwikkelen en innoveren van producten en diensten.
Het genereren van eigen inkomsten wordt, mede door de eindigheid van de
financiering, een item. Dit om een deel van de kosten na 1999 te kunnen
dekken. De uitbreiding van het proces leent zich hier ook voor. Op dit
moment geeft een contributie recht op producten en diensten van het RVC.

De bedrijven met meer dan 100 medewerkers krijgen hierbij primair de aandacht.
In een later stadium worden de kleinere bedrijven hierbij betrokken.
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Doelstellingen
De doelstelling van het RVC Midden-Nederland is daarmee tweeledig geworden.
Aan de ene kant wordt de benaderingsdoelstelling van McKinsey gehanteerd, aan
de andere kant wordt het proces van benaderen tot implementeren aangeboden.
De verandering van de doelstelling ligt in de verschuiving van aantallen benaderde bedrijven naar aantallen bedrijven die aan vervoermanagement doen. Daarnaast
is een doelstelling om de organisatie om te vormen naar het kunnen uitvoeren van
het volledige proces.
Voor de langere termijn wordt aangehouden dat de McKinsey-doelstellingen voor
90% worden gerealiseerd en daarnaast ervoor te zorgen dat vervoermanagement
een blijvende status krijgt in het bedrijfsleven. Het RVC wil een bijdrage leveren
aan de bereikbaarheid van bedrijven en instellingen in de regio door het ontwikkelen van hoogwaardige producten en diensten. Een nadere concretisering van de
doelstellingen vindt plaats door middel van het werkplan 1999.
3.4

WERKWIJZE

Sinds 1996 wordt er gewerkt op basis van de gebiedsgewijze aanpak. Dit betekent
dat in Utrecht een aantal gebieden zijn geselecteerd met problemen op het gebied
van verkeer en vervoer. De gebiedsgewijze aanpak heeft voor het RVC schaalvoordelen. Er worden veel bedrijven benaderd die soortgelijke problemen hebben.
Door de grootte is het voor bijvoorbeeld de vervoerbedrijven of gemeenten interessant om te horen wat de voorwaarden zijn van bedrijven en instellingen om aan
vervoermanagement te doen. Hierdoor wordt voor een totaalgebied naar oplossingen gezocht met het RVC als intermediair. Door bijeenkomsten te organiseren en
de betreffende bedrijven individueel te bezoeken, worden bedrijven enthousiast
gemaakt.
Als tweede benadering is gekozen voor een benadering op basis van bedrij fsgrootte (> 100 medewerkers). Het benaderen en het enthousiasmeren van bedrijven of gebieden met bedrijven is uiteindelijk toch een individuele aangelegenheid.
Bedrijven moeten persoonlijk aangesproken worden. Het proces begint met het
oriënteren op kansrijke gebieden of bedrijven. Vervolgens worden de bedrijven
benaderd, geïnformeerd en overtuigd van het belang van vervoermanagement. De
bedrijven moeten dan geactiveerd worden en er wordt een lidmaatschap aangeboden dat recht geeft op een aantal standaarddiensten, zoals een carpoolregister,
OV-contracten, fietsplannen/-lease, fiscale regelgeving, informatie over tele- en
flexwerken en van poolen. Momenteel wordt een pilot uitgevoerd op basis van
een branchegerichte aanpak.
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Het informeren en overtuigen wordt door middel van bezoeken aan bedrijven en
instellingen uitgevoerd. Daarnaast wordt er bekendheid gegeven aan vervoermanagement door promotionele activiteiten zoals folders en brochures, nieuwsbrieven, advertenties en promotiebijeenkomsten.
Het woon-werkverkeer heeft primair de aandacht, gevolgd door het zakelijk verkeer. Hierbij richt het RVC zich op het management/de directie van een bedrijf of
afdeling P&O/de Facilitaire Dienst. Daarnaast komt het voor dat werknemers
benaderd worden om hen te informeren over de mogelijkheden van vervoermanagement.
In aanvulling op het "oude" proces kan er tegen betaling maatwerk aangeboden
worden. Het maatwerk bestaat uit bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies van vervoerplannen en individuele reisadviezen. De volgende stap is het ondersteunen van
bedrijven en instellingen bij het implementeren van de producten en diensten. Als
laatste is er sprake van nazorg en relatiebeheer. Tijdens dit proces wordt de voortgang gecontroleerd en vindt er monitoring plaats.
Bij de medewerkers is een verschuiving te zien in de tijdsbesteding van met name
de gebiedsgewijze aanpak. Er wordt meer tijd besteed aan productontwikkeling en
extern overleg, zoals met bijvoorbeeld gemeenten en vervoerbedrijven.
3.5

RESULTATEN/EFFECTEN

Door de nadruk op het benaderen en informeren van bedrijven is er weinig gedaan
aan het meten van effecten. Dit wordt voor RVC Midden-Nederland in 1999 actueel. In de verkondiging en de benadering van bedrijven en instellingen zijn wel
aantallen bijgehouden. Vanuit de Beleidsrapportage Verkeer en Vervoer Utrecht
1998 wordt aangegeven dat er 481.000 werknemers werkzaam zijn in de provincie
Utrecht en dat er een doelgroep is van 1.489 bedrijven met meer dan 50 medewerkers.
Zo zijn er voor 1997 en 1998:
•
•
•
•
•

totaal zes mailings c.q. promotiemateriaal verstuurd naar zo'n 600 bedrijven
gemiddeld per jaar meer dan vijf keer gebeld met 500 bedrijven
ruim 200 brieven per jaar naar individuele bedrijven gestuurd
jaarlijks ruim 250 bedrijven een of meer keren bezocht
meerdere groepsbijeenkomsten voor bedrijven georganiseerd.

In 1998 zijn er:
•

•
•

ruim 200 adviezen (individueel of aan bedrijven) afgegeven over fietsmaatregelen, carpoolmaatregelen, openbaarvervoermaatregelen en georganiseerd
bedrij f svervoer
50 vervoerplannen opgesteld
bij 5 bedrijven leasefietscontracten afgesloten
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•

bij 25 bedrijven carpoolmatch.es verzorgd

•

bij 20 bedrijven individuele reisadviezen verstrekt.

3.6

LEERPUNTEN

Betrokkenen in Utrecht formuleren de volgende leerpunten.
Strategie:
•

De indertijd door het Rijk opgestelde doelstellingen blijken niet meer overeen te komen met de praktijk. Hierdoor ontstaat het gevoel dat de afstand
tussen het Rijk en de maatschappij te groot is. De doelstellingen moeten geactualiseerd worden.

•

In het opereren tussen de markt en de overheid zit een grijs gebied. Hoever
mag een RVC of VCC gaan zonder dat het de markt verdringt? In Utrecht
bestaat niet de indruk dat de markt op dit moment in staat is tot een professionele aanpak. De markt initieert weinig tot geen productontwikkeling en
daarmee pakt het RVC dit zelf op. Het RVC vindt dat de professionele adviesbureaus momenteel te weinig aan productontwikkeling doen en er te
weinig voeling is met de behoefte van de klanten.

•

De rol van de overheid moet blijven bestaan uit het opstellen van flankerend
beleid ten aanzien van het beïnvloeden van gedrag. Ook de benadering van
bedrijven en het informeren is een rol van de overheid.

Werkwijze:
•

De rolverdeling tussen het RVC dat de boodschap verkondigde en de VCC's
die de uitvoering ter hand namen, werkte niet goed. VCC's kwamen moeilijk
van de grond. Er was onvoldoende capaciteit om de ondersteuning te kunnen geven. Mede hierdoor stokte de uitvoering van vervoermanagement; de
plannen van bedrijven vervaagden. Van dit knelpunt heeft het RVC geleerd
een nieuwe organisatie op te zetten, zodat vanuit één organisatie het totale
proces van voorlichting tot implementatie kan worden ondersteund. De
nieuwe organisatie functioneert nog te kort om een scherp inzicht te krijgen
in de resultaten.

•

Het voordeel van de gebiedsgewijze aanpak is dat het schaalvoordelen oplevert en een groter bereik heeft. Door de grootte is het eenvoudiger om het
belang van bepaalde aanpassingen in het OV of de infrastructuur helder te
maken. Nadeel hiervan is dat er veel actoren mee gemoeid zijn en dat het
lastig is om de goede partijen aan tafel te krijgen.
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Daarnaast is de doorlooptijd lang. Toch blijft de individuele begeleiding van
bedrijven erg belangrijk. Dit is ook een van de redenen om door middel van
de pilot de branchegewijze aanpak uit te proberen. Een andere reden is dat
naar verwachting de problemen vergelijkbaar zijn en er adviseurs zijn die de
branche kennen en daarmee een goede gesprekspartner zijn.

C7023-mei 1999
Partner of
THE EUROPEAN
INDEPENDENTS

25

Berenschot

4.

NOORD-HOLLAND

4.1

INLEIDING

In Noord-Holland is in 1998 het Projectbureau Vervoermanagement NoordHolland opgericht. Het bureau is het regionale aanspreekpunt voor vervoermanagement. Naast het projectbureau is er in Noord-Holland het VCC Schiphol. Dit is
een aparte organisatie die al veel langer bestaat. Zij is met name gericht op bedrijven op en direct om Schiphol. Ten slotte zijn er in Amsterdam-Zuid/WTC en
Slotervaart werkgroepen waar zich een persoon voor 0,1 f.t.e. bezighoudt met een
werkgroep gericht op vervoermanagement. In de overige gebieden sluit de organisatie doorgaans aan bij de betreffende bedrijvenvereniging. Zowel VCC Schiphol
als de werkgroepen worden steeds meer geïncorporeerd in het projectbureau.
4.2

KADER

Organisatie
Het projectbureau heeft de hele provincie als werkingsgebied. VCC Schiphol
functioneert autonoom ten opzichte van het projectbureau wat de dienstverlening
voor werknemers betreft.
Aansturing
Het projectbureau is een samenwerkingsverband en heeft geen eigen rechtsvorm.
Bestuurders van het ROA, de provincie, Rijkswaterstaat en de Kamer van Koophandel vormen een stuurgroep. Deze komt een keer per jaar bijeen. Vervolgens is
er een managementgroep op het niveau van afdelingshoofden van de verschillende
organisaties minus Rijkswaterstaat. Deze komt ongeveer drie keer per jaar bijeen
vooral met als doel de jaarplannen en verantwoordingsverslagen te beoordelen.
Ten slotte is er een groep projectbegeleiders van elke organisatie minus Rijkswaterstaat. Deze komt ongeveer een keer in de twee weken bijeen. Hiernaast is er
met hen vrijwel dagelijks contact. Vooral het ROA en de provincie besteden zeer
veel tijd aan de begeleiding (ieder ongeveer 3 dagen per week). Zij schrijven ook
de jaarplannen. Het projectbureau stelt eigen verantwoordingsrapportages op met
oplegnotities van ROA en provincie.
Rijkswaterstaat stuurt in Noord-Holland op afstand. Deze instelling monitort uitsluitend de resultaten en is met uitzondering van de stuurgroep niet betrokken bij
enige aansturing. De rol van de Kamer van Koophandel is vooral belangrijk als
ingang naar bedrijven (ambassadeursrol) en andere hand- en spandiensten (beschikbaar stellen bestanden).
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VCC Schiphol is een stichting en heeft een eigen bestuur bestaande uit Amsterdam Airport Schiphol, de KLM en bedrijven die deelnemen aan het VCC. Het
bestuur geeft leiding aan het VCC-bureau. De voorzitter en penningmeester worden aangewezen door Amsterdam Airport Schiphol; de vice-voorzitter door de
KLM.
Financien
In totaal liggen de kosten op 2,6 miljoen gulden. Ongeveer de helft daarvan wordt
besteed aan projecten in bedrijvengebieden. Ruim 900.000 gulden wordt besteed
aan activiteiten als marketing en communicatie, onderzoek en monitoring, pilots
en het benaderen van clusters van bedrijven. De overige kosten hebben betrekking
op organisatiekosten als coördinatie, overleg, ondersteuning etc. In deze bedragen
is de inzet van ROA en de provincie (gekapitaliseerd) meegenomen. De inkomsten zijn uitsluitend subsidies waarvan RWS het merendeel betaalt. De kantoorruimte wordt door de Kamer van Koophandel ter beschikking gesteld.
In Schiphol liggen de inkomsten op ruim 300.000 gulden. Ongeveer de helft hiervan wordt opgebracht door contributies en afgezette diensten en producten. De
andere helft is subsidie.
Formatie
Het projectbureau werkt met 7,9 f.t.e. Hiervan betreft 2,5 f.t.e. medewerkers van
ROA, provincie en Kamer van Koophandel (de coördinatie, afstemming en aansturing). Alle andere medewerkers, met uitzondering van de ondersteuning
(0,8 f.Le.), zijn ingehuurd van verschillende bureaus. Onder hen een hoofd voor
0,6 f.t.e., vervoerconsulenten (3 f.te.) en voor diverse projecten wordt in totaal
ongeveer 1 f.t.e. per jaar ingehuurd. Het niveau is vrijwel geheel wo.
Elke adviseur heeft een portefeuille met een combinatie van veldprojecten (gebied/sector) en strategische zaken, zoals de relatie tussen RO en vervoermanagement.
Bij VCC Schiphol zijn op dit moment 2 f.t.e. in vaste dienst (gedetacheerd vanuit
Amsterdam Airport Schiphol) en 1 f.t.e. tijdelijk. 2 f.t.e. betreffen ondersteunende
medewerkers.
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4.3

STRATEGIE

Grote lijn
Kern van de strategie van het projectbureau is dat zij uitsluitend een procesrol wil
spelen (zie volgende paragraaf). Er worden in principe geen inkomsten gegenereerd. Producten en diensten worden niet zelf aangeboden. Wel verwijst men
hiervoor door naar marktpartijen. Hierbij is vanuit het oogpunt van objectiviteit en
onafhankelijkheid de afspraak gemaakt dat dit niet de bureaus mogen zijn die zijn
ingeschakeld bij het projectbureau.
Aansluitend bij de strategische keuzen is het logisch dat 80% van de tijd wordt
besteed aan informeren en stimuleren, 20% aan adviseren en dat bedrijven helemaal niet ondersteund worden bij de implementatie van vervoermanagement. Er
wordt uitsluitend aandacht besteed aan woon-werk en zakelijk verkeer. Het projectbureau omschrijft haar taken als:
•
•
•
•
•

het adviseren van bedrijven en instellingen over effectieve maatregelen om
vermijdbaar autogebruik terug te dringen
het begeleiden van gezamenlijke initiatieven van bedrijven op bedrijfsterreinen
het voeren van overleg met gemeenten en wegbeheerders over de infrastructuur en het helpen oplossen van knelpunten
het intermediair zijn namens bedrijven bij OV-bedrijven en aanbieders van
vervoermanagementproducten
het verstrekken van voorlichtings- en promotiemateriaal.

VCC Schiphol heeft juist wel als doel producten aan de bedrijven aan te bieden.
Het VCC heeft een soort baliefunctie voor bedrijven en vooral de werknemers op
Schiphol. Het richt zich uitsluitend op woon-werkverkeer. Ruim driekwart van de
tijd wordt dan ook besteed aan adviseren en ondersteunen.
Doelstellingen
De bedoeling is dat tot het jaar 2000 870 bedrijven worden benaderd. Dit is ruim
eenderde van de totale doelgroep. Voor 1999 zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd:
•
•
•

Het aantal benaderde bedrijven met meer dan 500 medewerkers bedraagt
126 (ongeveer 80% van de doelgroep).
Het aantal benaderde bedrijven met 100 - 500 medewerkers bedraagt 403
(ongeveer 50% van de doelgroep).
Het aantal benaderde bedrijven met 50 - 100 medewerkers bedraagt 341
(ongeveer 30% van de doelgroep).
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•
•
•

Het koppelen van vervoermanagement aan andere beleidsterreinen.
Het inschakelen van andere actoren zoals gemeenten en bedrijvenverenigingen om aan vervoermanagement te doen.
Het verbeteren van de kennis over en het imago van vervoermanagement.

4.4

WERKWIJZE

De laatste jaren is bijna uitsluitend gebiedsgericht gewerkt. Het sectoraal werken
is alleen voorgekomen bij ziekenhuizen en zal wellicht bij uitzendbureaus worden
gestart. Dit jaar start ook de benadering van individuele, grote bedrijven.
Van groot belang is de samenwerking met gemeenten en andere lokale partijen.
De geografische eenheid is meestal bedrijfsterrein, soms gemeente of stadsdeel.
Het projectbureau heeft bij een gebiedsgerichte aanpak een procesmatige rol. De
stappen hierbij zijn:
•

Keuzegebied. Dit zijn de gebieden die het meest kansrijk zijn. Criteria hiervoor zijn: problematiek met het verkeer, aantal werkende personen of specifieke knelpunten. Soms melden gemeenten zich zelf aan. Minder kansrijke
gebieden hebben een lagere prioriteit.

•

Intakegesprek bedrijvenvereniging, gemeenten en/of stadsdeel. In die gesprekken wordt bepaald wat de eventuele inzet kan zijn.

•

Parallel aan de intake wordt een analyse gemaakt van het gebied, zoals aantal bedrijven naar omvang, ontwikkelingen, relevante partijen.

•

Als de vorige twee zaken positief zijn, zijn er kansen voor vervoermanagement en komt het gebied op de projectenlij st.

•

Samen met de betrokken partijen (gemeente, industriekring, sleutelbedrijven) wordt het probleem nader geïdentificeerd, hetgeen uitmondt in een plan
van aanpak. Het projectbureau speelt hierbij zelf een beperkte inhoudelijke
rol. Het ziet het procesmanagement als zijn voornaamste taak. Gemeente
en/of bedrij venkring zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het plan
van aanpak.

•

De uitvoering ligt ook bij de andere partijen. Het projectbureau speelt een
begeleidende rol (in een projectgroep bijvoorbeeld) of soms een bemiddelende rol.

•

In het plan van aanpak zijn doelen, tussendoelen, termijnen en meetpunten
geformuleerd. Deze worden gevolgd.
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Wanneer een individueel bedrijf belt, zijn de stappen (10 - 15 keer per jaar bellen
bedrijven van buiten de gebieden die gebiedsgewijs worden aangepakt):
•
•

het onderbrengen bij een adviseur die het gebied in portefeuille heeft
het beoordelen van de kansen op vervoermanagement. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de omvang van een bedrijf.

Nu in de belangrijkste bedrijvengebieden (ongeveer 40) projecten lopen, komt het
accent meer te liggen op de individuele benadering en de maatregelen die bedrijven intern nemen.
Meer algemene activiteiten zijn onder andere:
•
•
•
•
•

het opstellen van informatiedisplays voor bedrijven
vier keer per jaar een eigen nieuwsbrief
workshops voor bedrijven
workshops voor de milieudienst
brochures en informatiemateriaal.

4.5

RESULTATEN/EFFECTEN

De resultaten in Noord-Holland zien er per februari 1999 als volgt uit. In totaal
zijn op een doelgroep van 2.522 bedrijven 605 bedrijven benaderd (24%). De volgende tabel geeft een overzicht van de huidige status van deze bedrijven.
AANTAL BEDRIJVEN

%

Geen interesse

27

4%

Geïnteresseerd

227

38%

Geadviseerd over maatregelen

142

23%

Uitvoeringsplan gemaakt

27

4%

Commitment hoger management

18

3%

Maatregelen genomen

93

15%

Geëvalueerd

54

9%

Geheel zelfstandig verder/in beheer

17

3%

605

100%

HOOGSTE STATUS

Totaal

Wanneer de status en kansen worden gecombineerd, hebben 179 van de 605 bedrijven vervoermanagement in voorbereiding. Dat wil zeggen, er loopt een besluitvormingstraject en 141 bedrijven hebben het in uitvoering. Deze 141 bedrijven vormen 5,6% van de doelgroep. Bij ruim 200 bedrijven is de autoratio bekend. De gemiddelde gewogen autoratio is 48.
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VCC Schiphol heeft 50 leden die in totaal 43.000 werknemers in dienst hebben
(totaal Schiphol 50.000). Als contributie wordt 5 gulden per medewerker per jaar
gerekend. De KLM betaalt als grootste werkgever (22.000 werknemers) een zeer
groot deel van de totale bijdrage. In 1998 werden voor de contributie de volgende
diensten aangeboden:
•
•
•
•

285 leasefietscontracten.
Ongeveer 4.000 carpoolmatches.
714 bemiddelde grootgebruikcontracten.
Ruim 1.000 individuele reisadviezen.

In het jaarverslag 1997 zijn ook cijfers opgenomen over de modal split uit 1991 en
1997. Hieruit blijkt dat in deze periode het gebruik van de auto percentueel gelijk
is gebleven (55%), carpoolgebruik is afgenomen van 16,6% naar 13,3% en het
gebruik van het openbaar vervoer is toegenomen van 16,8% naar 19,4%. Gezien
de toename van het aantal werknemers zal het gebruik van de auto in absolute zin
zijn toegenomen. Onduidelijk is hoe deze cijfers eruit zouden hebben gezien zonder het VCC.
4.6

LEERPUNTEN

De volgende leerpunten worden door betrokkenen in Noord-Holland geformuleerd.
Strategie:
•

•
•

•

De nauwe samenwerking tussen het projectbureau en het ROA en de provincie wordt als een grote succesfactor gezien. Zonder deze nauwe samenwerking blijft vervoermanagement in de lucht hangen.
De Kamer van Koophandel biedt een goede brugfunctie naar bedrij venverenigingen en individuele bedrijven.
De relatie met de grootste financier RWS waarbij gestuurd wordt op output,
wordt als zeer positief ervaren. Het geeft de decentrale overheden en het
projectbureau meer armslag om daadkrachtig binnen de door RWS aangegeven (ruime) kaders te werken. Het zou zeer slecht werkbaar zijn als het
projectbureau geregeld bij RWS verantwoording moet afleggen om bepaalde (kleine) uitgaven te doen.
Er zal veel sterker moeten worden aangesloten bij andere verkeers- en vervoersbeleidsterreinen, zoals parkeren, inrichting bedrijventerreinen, OV en
fietsontsluiting.
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Werkwijze:
In de het dagelijks werk van de het projectbureau wordt niet zo zeer het
projectbureau als geheel centraal gesteld, maar de relatie tussen de consulent
en de klant.
Om de procesrol goed te kunnen uitvoeren is een kritische, onafhankelijke
en objectieve houding essentieel. Om deze rol goed te kunnen vervullen
mogen de medewerkers van het bureau geen ander belang hebben bij de
projecten waarbij zij een procesrol vervullen.
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5.

ZUID-HOLLAND

5.1

INLEIDING

Sinds eind jaren tachtig stimuleert de Regionale Directie van Rijkswaterstaat bedrijven met meer dan vijftig werknemers op het gebied van vervoermanagement.
Hiertoe zijn vijf regionale adviespunten opgezet. Dit zijn:
•
•
•
•

VCC Rijnmond.
Adviespunt Vervoermanagement Midden-Holland.
Adviespunt Vervoermanagement Haaglanden.
Stichting Rijnland Mobiel.
VCC Zuid-Holland-Zuid.

Deze adviespunten bestrijken bijna de gehele provincie Zuid-Holland. Rijkswaterstaat heeft aangegeven in ieder geval tot 2000 de regionale adviespunten te begeleiden en te financieren. Het principe is dat de advisering door RWS wordt gefinancierd en de uitvoering door de deelnemende bedrijven en instellingen. Door de
decentralisatie worden taken vanuit het Rijk overgedragen aan de provincie en de
kaderwetgebieden. Dit betekent dat het Stadsgewest Haaglanden het adviespunt
Haaglanden officieel in portefeuille krijgt. De Stadsregio Rotterdam krijgt de taken en bevoegdheden voor het VCC Rijnmond. De overige drie adviespunten komen onder de provincie Zuid-Holland te vallen.
Tussen het Rijk en het middenbestuur is afgesproken om vervoermanagement in
het overleg met de gemeenten op de agenda te zetten. Daarnaast wordt vervoermanagement nadrukkelijker betrokken in het opstellen van vervoerplannen en de
ontwikkeling van het streekvervoer. Als laatste worden afspraken gemaakt over
het beleid na 2000 door middel van het project "Vervoermanagement 2000+".
5.2

KADER

Organisatie
In 1991 is in de regio Rijnmond gestart met stimulering van vervoermanagement.
Voor de uitvoering van de vervoerplannen is het VCC Rijnmond opgericht als
onderdeel van de Stichting Bereikbaarheid Rijnmond. Het adviespunt MiddenHolland is opgericht in 1996 en functioneert als overheidsorgaan vanuit het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland. Haaglanden is in 1991
gestart met een gebiedsgewijze aanpak, wat in 1993 resulteerde in het Regionaal
Adviespunt Vervoermanagement. Vanaf 1996 wordt de huidige naam gevoerd en
valt het adviespunt onder het Stadsgewest Haaglanden.
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Rijnland Mobiel is in 1992 gestart met een gebiedsgewijze aanpak, wat in 1993 is
uitgebreid met het benaderen van bedrijven in de gehele regio en in 1995 heeft
geresulteerd in de Stichting Rijnland Mobiel. In 1992 is begonnen met het stimuleren van vervoermanagement in Zuid-Holland-Zuid. Dit leidde in 1993 tot de
oprichting van VCC ZHZ onder de vleugels van de gemeente Dordrecht. In 1995
is de Stichting Zuid-Holland-Zuid opgericht om op een onafhankelijke manier de
regio te bedienen.
Aansturing
Vanuit Rijkswaterstaat wordt nadrukkelijk met het onderwerp vervoermanagement gewerkt. RWS is de financier van de adviespunten. Hiervoor worden contracten afgesloten met de adviespunten gebaseerd op de werkplannen. Er is structureel overleg met de adviespunten op individuele basis (variërend tussen eens in
het kwartaal tot eens in de vier weken). Daarnaast is er een keer per maand een
plenair overleg met de vijf adviespunten.
Adviespunt Vervoermanagement Midden-Holland
Vervoermanagement Midden-Holland is ondergebracht bij het Intergemeentelijk
Samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH). Het bestuur is het ISMH dat de
hoofdlijnen uitzet. De aansturing wordt uitgevoerd door een ambtelijke begeleidingscommissie die bestaat uit de provincie Zuid-Holland, RWS Zuid-Holland,
ISMH (levert de voorzitter en de secretaris), de KvK Rotterdam en de gemeente
Gouda.
Adviespunt Vervoermanagement Haaglanden
Het Stadsgewest Haaglanden is het overkoepelend orgaan van zestien gemeenten.
Het Adviespunt Vervoermanagement Haaglanden is opgenomen in het ambtelijk
apparaat van Stadsgewest Haaglanden. Het adviespunt heeft geen bestuur en
wordt aangestuurd door de projectleider Vervoermanagement van Stadsgewest
Haaglanden.
VCC Rijnmond
De Stichting Bereikbaarheid Rijnmond heeft het uitvoerend bureau VCC
Rijnmond als centraal aanspreekpunt voor informatie en communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Het
VCC wordt aangestuurd door het bestuur. Daarnaast is er een stuurgroep
bestaande uit het bestuur, Rijkswaterstaat Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam. De Stichting Bereikbaarheid Rijnmond is in 1993 opgericht door het
bedrijfsleven.
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VCC Zuid-Holland-Zuid
Het VCC ZHZ is het uitvoerend bureau van de Stichting Zuid-Holland-Zuid
Duurzaam Bereikbaar. De stichting heeft een bestuur dat verdeeld is over drie
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en drie bestuurders met als portefeuille
verkeer en vervoer. Deze vertegenwoordigers worden voorgedragen door hun
achterbannen. De aansturing vindt plaats door de Stichting, RWS Zuid-Holland,
de provincie Zuid-Holland en de directeur Stadsvervoer Dordrecht. De aansturing
is zeer beperkt en het VCC kan binnen de gestelde doelstellingen redelijk autonoom opereren. Vanuit de gemeente Dordrecht is in 1993 het initiatief ontstaan
om aan vervoermanagement te gaan doen. Stadsvervoer Dordrecht heeft dit opgepakt. Sinds 1995 is VCC ZHZ als stichting zelfstandig en is Stadsvervoer Dordrecht faciliterend.
Stichting Rijnland Mobiel (SRM)
De Stichting Rijnland Mobiel werkt in het gebied dat valt onder de Kamer van
Koophandel Rijnland. Het stichtingsbestuur is samengesteld uit de KvK Rijnland,
B. en W. Leiden, B. en W. Alphen a/d Rijn en B. en W. Katwijk. De aansturing
vindt plaats door het bestuur en een kernteam. Het kernteam bestaat uit de KvK
Rijnland, de gemeenten Leiden en Alphen a/d Rijn, de provincie Zuid-Holland en
RWS Zuid-Holland. RSM is gevestigd in het gebouw van de Kamer van Koophandel en RWS is financier.
Financiën en formatie
In het volgende overzicht zijn de begrotingen van de adviespunten weergegeven.
Voor zover deze niet in de enquêtes waren ingevuld, zijn ze uit de jaarplannen
overgenomen.
ZUIDHOLLANDZUID

RlJNLAND

ƒ 859.000,-

ƒ 392.000,--

ƒ215.000,-

ƒ 200.000,--

ƒ 185.000,-

ƒ 60.000,--

ƒ 569.000,--

ƒ 75.000,-

ƒ 1.059.000,-

ƒ 1.146.000,--

ƒ 350.000,-

Haaglanden

Rijnmond

Zuid-HollandZuid

Rijnland Mobiel

-

ƒ 14.000,-

ƒ671.000,-

-

MIDDENHOLLAND

HAAGLANDEN

Organisatie

ƒ 170.000,--

ƒ 560.000,-

Stimulering

ƒ 70.000,-

ƒ 180.000,-

Projectkosten

ƒ 20.000,--

ƒ 30.000,--

Totaal

ƒ 260.000,-

ƒ 770.000,»

Inkomsten

MiddenHolland

Diensten/Prod.

-

KOSTEN

RIJNMOND
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KOSTEN

MIDDENHOLLAND

HAAGLANDEN

RIJNMOND

ZUIDHOLLANDZUID

RIJNLAND
MOBIEL

ƒ 260.000,-

ƒ 770.000,-

ƒ 976.000,-

ƒ475.000,-

ƒ 330.000,-

Financiering:
•

Rijk

•

Provincie

•

Gemeente

•

KvK

ƒ 20.000,-

Contributies

-

-

ƒ 69.000,-

-

-

Totaal

ƒ 260.000,--

ƒ770.000,-

ƒ1.059.000,--

ƒ1.146.000,-

ƒ 350.000,-

Formatie

1,1

4,4

6,0

2,9

2,0

Doelgroep
50+-bedrijven

238

957

1.349

467

486

Formatie
De volgende tabel geeft een overzicht van de inzet in f.Le. naar functie bij de verschillende adviespunten.
FORMATIE

(F.T.E.)/

MIDDENHOLLAND

HAAGLANDEN

RIJNMOND

FUNCTIE

Leidinggevende/
projectleider

0,1

0,5

Adviseur vervoermanagement

1,0

4,5

Vervoercoördinator

ZUIDHOLLANDZUID

RIJNLAND
MOBIEL

1,89
0,5

Relatiemanager

1,0

3,4

Vervoerconsulent

1,0

Administratieve
ondersteuning
Totaal

1,1

1,0

1,0

0,5

4,4

6,0

2,89

2,0

Er worden verschillende functienamen gehanteerd bij de adviespunten waar een
overlap van werkzaamheden in te ontdekken is. De adviseur en de vervoercoördinator zijn gericht op het adviseren en het ondersteunen van plannen voor bedrijven en instellingen. De relatiemanager en de vervoerconsulent zijn meer gericht
op het overbrengen van de boodschap over vervoermanagement (informeren en
stimuleren).
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Eind 1998 hebben zowel de coördinator als de vervoerconsulent hun betrekking
met Stichting Rijnland Mobiel beëindigd. Ten tijde van het onderzoek (begin
1999) is er sinds enkele maanden een nieuwe vervoerconsulent aangetrokken en is
een extern adviseur ter ondersteuning ingehuurd. Bij andere punten wordt ook
gebruikgemaakt van externe inhuur. Haaglanden huurt gemiddeld twee dagen per
week een extern adviseur in, Midden-Holland huurt volledig in, Zuid-HollandZuid huurt incidenteel mensen in voor bijvoorbeeld een postcodeanalyse.
De gemiddelde opleiding van de adviespunten is wo/hbo en voor de administratieve krachten mbo.
5.3

STRATEGIE

Adviespunt Vervoermanagement Midden-Holland
Onder vervoermanagement wordt het volgende verstaan:
Het geheel aan maatregelen dat een werkgever neemt om het gebruik van alternatieven voor de auto te bevorderen en/of het gebruik van de auto te benadelen.
Hierdoor neemt het autogebruik in het woon-, werk- en zakelijk verkeer af.
Binnen deze definitie informeert en adviseert het adviespunt bedrijven over de
mogelijkheden van vervoermanagement. In beperkte mate wordt er ondersteund
bij de uitvoering. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het genereren van inkomsten is geen onderdeel van de strategie.
De doelstellingen voor 1998 zijn:
•
•
•
•
•

het voorlichten en stimuleren van bedrijven met meer dan 50 medewerkers
ten aanzien van vervoermanagement
het meer de nadruk leggen op het begeleiden van werkgevers die reeds zijn
voorgelicht over de invoer van maatregelen
het vervolgen van de gebiedsgewijze aanpak
het vergroten van de betrokkenheid van gemeenten
het uitgeven van een nieuwsbrief.

De meerjarendoelstelling van 1997 tot 2000 is:
•
•

het benaderen en adviseren van 90% van de bedrijven met meer dan 50
medewerkers
80% van de bedrijven met meer dan 500 medewerkers, 50% van de bedrijven met 100 - 500 medewerkers en 30% van de bedrijven met 50 - 100
medewerkers doen aan vervoermanagement
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•

een groot deel van de bedrijven met minder dan 50 medewerkers neemt deel
aan de gebiedsgewijze aanpak

•

relatiebeheer krijgt een belangrijker plaats.

Adviespunt Vervoermanagement Haaglanden
Vervoermanagement wordt door Haaglanden gezien als:
onderdeel van het beleid ten aanzien van de verplaatsingen die door de bedrijven
zelf worden gegenereerd.
Het adviespunt is binnen het ambtelijk orgaan van Stadsgewest Haaglanden geplaatst vanuit de gedachte dat bereikbaarheidsproblemen het best op deze regionale schaal kunnen worden aangepakt. Daarnaast beschikt het stadsgewest over
bevoegdheden en instrumenten om invloed te kunnen uitoefenen op verplaatsingsgedrag. Ruimtelijke ordening, economische zaken, volkshuisvesting en milieu behoren naast verkeer en vervoer tot de kerntaken. Daarnaast speelt Stadsgewest Haaglanden een belangrijke rol bij het openbaar vervoer en infrastructurele
werken. Vervoermanagement is daarmee onderdeel van het totale beleid.
De doelstellingen voor 1998:
•
•
•

De door het Rijk gestelde doelstellingen.
Een accentverschuiving van het informeren en benaderen naar de implementatie van maatregelen bij bedrijven.
Het bewegen van 400 bedrijven tot het nemen van maatregelen.

Het adviespunt is daarbij het aanspreekpunt voor vervoermanagement. Hierbij
wordt voornamelijk een intermediairfunctie vervuld tussen de werkgevers, intermediairs als de Kamer van Koophandel, werknemers, vervoeraanbieders en overheden.
VCC Rijnmond
Onder vervoermanagement wordt het volgende verstaan:
Het sturen van het woon-, werk- en het zakelijk verkeer met als doel de automobiliteit te beperken, met name het solistische autogebruik in het woon-werkverkeer.
Binnen deze definitie is het de taak van het adviespunt om bedrijven en instellingen door het aanbieden van producten en diensten te benaderen, informeren, adviseren, stimuleren en te ondersteunen.

C7023 - mei 1999
Partner of
THE EUROPEAN
INDEPENDENTS

38

Berenschot

Het uitgangspunt hierbij is een gebiedsgewijze aanpak waarbij diverse partijen als
gemeenten, bedrijven en belangenverenigingen interesse krijgen voor een gezamenlijke aanpak. Bedrijven die gebruik willen maken van de diensten van het
VCC kunnen donateur worden en op die manier het werk ondersteunen. Hiervoor
kunnen zij adviezen en diensten betrekken.
De doelen zijn:
•
•
•

•

het kwantitatief hanteren van de doelstellingen van het Rijk
het ondersteunen bij infrastructurele werken door informeren en het aanbieden van alternatieven tijdens de werkzaamheden
het ontwikkelen van andere instrumenten om bedrijven tot het nemen van
maatregelen te brengen. In 1998 is namelijk gebleken dat het bedrijfsleven,
ondanks een duidelijke toename in kennis, bewustwording en agendering,
weinig betrokken is bij het onderwerp vervoermanagement
het meer ondersteunen van gebieden waar reeds samenwerkingsovereenkomsten zijn getekend.

Voor de langere termijn (na 2000) moet er een bezinning plaatsvinden op het
onderwerp vervoermanagement door overleg met de partners. Dit moet resulteren
in een meerjarendoelstelling tot 2003.
VCC Zuid-Holland-Zuid
VCC ZHZ verstaat onder vervoermanagement:
het verminderen binnen een bedrijf van het niet noodzakelijk autoverkeer. Hierbij
gaat het primair om het woon-werkverkeer en secundair om het zakelijk verkeer.
Het verminderen kan door het faciliteren van alternatieven en het belonen van
werknemers (voorwaardenscheppend voor de werknemer). Een bedrijf doet aan
vervoermanagement indien er maatregelen doorgevoerd zijn die reëel zijn binnen
de omstandigheden van een bedrijf. Een bedrijf doet dus wel of niet aan vervoermanagement en niet half.
Als taken worden gezien het informeren, het adviseren en het aanjagen/enthousiasmeren. Het informeren vindt plaats door relatiebeheer en het gebruik van
communicatiemiddelen en media. Door een individuele benadering wordt aan een
bedrijf helder gemaakt wat de mogelijkheden zijn van vervoermanagement en
welke maatregelen zinvol zijn. Het aanjagen gebeurt door het blijvend aandacht
vragen voor het onderwerp.
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De doelstellingen tot 2000 zijn:
•
•
•
•
•
•

het realiseren van de doelstellingen zoals die geformuleerd zijn door het
Rijk
het verdiepen van bestaande contacten
het actief uitvoeren van relatiebeheer met doelgroepbedrijven in bepaalde
gebieden
het actiever relaties leggen met bedrijven met meer dan 500 medewerkers en
meer dan 100 medewerkers
het meer betrekken van gemeenten bij vervoermanagement
het ludieker brengen van vervoermanagement.

Stichting Rijnland Mobiel
Vervoermanagement wordt gezien als:
de zorg van bedrijven en organisaties voor de mobiliteit van de werknemers, toeleveranciers en klanten. Een bedrijf doet aan vervoermanagement als het meer
dan alleen communicatieve maatregelen heeft getroffen en het het personeel verschillende vervoeralternatieven kan aanbieden.
Hierbinnen is het de taak van Rijnland Mobiel bedrijven en instellingen te informeren, adviseren en te ondersteunen. Daarnaast stelt de stichting zich ten doel om
bereikbaarheidsvraagstukken onder de aandacht te brengen van hogere overheden.
De stichting fungeert als intermediair tussen gemeenten en bedrijfsleven. Er zijn
geen winstdoelstellingen. De filosofie is dat de markt dit op moet pakken. De lijn
is om activiteiten te verrichten voor bedrijven tot en met het geven van advies.
Binnen de geformuleerde doelen ontstaat er een verschuiving van vooral het benaderen naar het implementeren. Dit betekent dat er meer aandacht gegeven gaat
worden aan het actief maken en blijven ondersteunen van welwillende bedrijven
bij de invoering van voorgenomen maatregelen. De nadruk wordt gelegd op kansrijke organisaties met meer dan 100 medewerkers. Eind 1999 moet dit resulteren
in een situatie waarin 70% van de bedrijven is benaderd, waarvan 15% geïnteresseerd is in vervoermanagement of maatregelen in voorbereiding heeft, en 15%
bezig is met de uitvoering van maatregelen.
5.4

WERKWIJZE

In de volgende tabel is de tijdsbesteding weergegeven zoals deze door de adviespunten is aangegeven. Daaronder is een tabel opgenomen waarin is aangegeven
aan welke werkzaamheden de netto beschikbare tijd wordt besteed. Vervolgens
wordt er nader ingegaan op de gehanteerde werkwijzen van de adviespunten.
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Adviespunten

Activiteiten individuele bedrijven

Activiteiten branche
bedrijvenclusters

Activiteiten gebiedsgewijze aanpak

Activiteiten producten en
diensten

Ondersteunende
activiteiten

VCC Rijnmond
VCC Zuid-Holland-Zuid
AV Midden-Holland
Stichting Rijnland Mobiel
AV Haaglanden

27%
21%
16,8%
10%
25%

2%
0%
0%
10%
8%

13%
3%
26,6%
25%
10%

0%
27%
0%
7,5%
0%

9%
5%
11,9%
7,5%
18%

Intern
algemeen,
zoals
werkoverleg
41%
38%
30,3%
25%
32%

Extem
algemeen,
zoals
overleg
met gemeente
8%
6%
14,4%
15%
7%

Besteding van de netto beschikbare tijd:
ADVIESPUNTEN

VCC Rijnmond
VCC Zuid-Holland-Zuid
AV Midden-Holland
Stichting Rijnland Mobiel
AV Haaglanden

INFORMEREN

40%
15%
40%
10%
30%

STIMULEREN

25%
35%
35%
30%
30%

ADVISEREN

20%
25%
20%
50%
40%

ONDERSTEUNEN

15%
25%
5%
10%
-

Adviespunt Vervoermanagement Midden-Holland
De 50+-bedrijven zijn geconcentreerd op een aantal bedrijventerreinen. Deze concentratie heeft voor Midden-Holland geleid tot een gebiedsgewijze aanpak. Een
cluster van bedrijven wordt als uitgangspunt genomen voor het stimuleren van
vervoermanagement en het verbeteren van de kwaliteit van de vervoeralternatieven.
De primaire nadruk ligt hierbij op het woon-werkverkeer, op de voet gevolgd door
het zakelijke verkeer. Aan andere vormen van vervoer wordt geen aandacht gegeven. Binnen deze benadering richten de activiteiten zich op de werkgever door
middel van de afdeling P&O/Facilitaire Dienst of het management/de directie van
een bedrijf. De overige activiteiten worden voornamelijk gericht op de intermediairs als de Kamer van Koophandel of een brancheorganisatie.
De gebiedsgewijze aanpak houdt in dat bedrijven op een bedrijfsterrein gezamenlijk worden gestimuleerd tot het nemen van maatregelen. De stappen zijn:
•
•
•
•

Er wordt een enquête uitgedeeld over bijvoorbeeld werktijden en regelingen
op het gebied van woon-werkverkeer.
Er wordt een oordeel gevraagd over de bereikbaarheid en knelpunten.
Daarnaast worden de postcodes van de medewerkers gevraagd.
Dit pakket aan gegevens leidt tot een rapport met bedrij fs- en mobiliteitsgegevens en aanknopingspunten voor vervoermanagement.
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De benadering van bedrijven neemt af. Dit komt omdat de meeste bedrijven al
benaderd zijn en omdat het aantal bedrijven dat aan vervoermanagement doet, is
toegenomen. Het onderhouden van contacten wordt steeds belangrijker om de
status geïnteresseerd om te zetten in de status actief. De gemeenten komen ook
hoger op de agenda te staan omdat deze als voorbeeldfunctie dienen en gesprekspartner zijn voor het oplossen van knelpunten.
VCC Zuid-Holland-Zuid
De primaire benadering is gericht op individuele bedrijven op basis van bedrijfsgrootte, waarbij de werkzaamheden voornamelijk liggen op het gebied van informeren en adviseren. Het VCC probeert niet met een standaardverhaal te komen,
maar specifiek naar de situatie van een bedrijf te kijken. Incidenteel wordt hiervoor externe hulp ingeroepen voor bijvoorbeeld het maken van analysen van
woon-werkafstanden om een ingang te krijgen voor het adviseren over maatregelen.
De andere werkzaamheden van het VCC betreffen het aanbieden van diensten als
het verstrekken van leasefietsen, het bemiddelen in grootgebruikcontracten en het
uitvoeren van de administratie van vervoersactiviteiten. De deelnemers betalen
voor deze diensten. Deze activiteiten worden niet uit oogpunt van winstdoelstellingen uitgevoerd, maar om minimaal kostendekkend te kunnen werken.
De tijdsbesteding in de eerdergenoemde tabel is aangegeven op basis van de tijdschrijfgegevens over de eerste zeven maanden van 1998. In de onderhavige periode is een nieuwe adviseur gestart en is het VCC verhuisd. Veel overkoepelende
werkzaamheden (management) wordt als interne tijd geschreven (circa twee dagen per week). Alle ondersteunende werkzaamheden worden door het VCC zelf
uitgevoerd en ook dit wordt geboekt als interne tijd.
Adviespunt Vervoermanagement Haaglanden
De primaire benadering van Haaglanden is gericht op de individuele bedrijven
met meer dan 50 medewerkers. In volgorde zijn dit:
•
•
•
•
•

bedrijven met meer dan 200 medewerkers
bedrijven met meer dan 100 medewerkers
bedrijven met een bepaalde bekendheid en uitstraling die als voorbeeld kunnen dienen
bedrijven die aangesloten zijn bij een bedrijvenvereniging
nieuwe bedrijven of bedrijven die verhuizen.
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Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar het woon-werkverkeer. De activiteiten
richten zich hierbij op de werkgever via P&O/Facilitataire Dienst of het management/de directie. De kerntaak van de relatiemanagers is het leggen en onderhouden van contacten met individuele bedrijven. De relatiemanagers worden ondersteund door een administratieve medewerker. Ze informeren en adviseren bedrijven en instellingen over de beperking of spreiding van autogebruik. Er wordt begonnen met een voorselectie en een behoeftepeiling. Daarnaast worden er mailings verzorgd met nieuwe producten. Na de mailing wordt er nagebeld en wordt
er geprobeerd een afspraak te maken met het hoofd P&O. Hier wordt nadrukkelijker gekeken naar de mogelijkheden. De bedrijven moeten in beginsel zelf maatregelen nemen. Het adviespunt wil hooguit bemiddelen om de implementatie uit te
voeren.
De relatiemanagers hebben als doelstelling circa 20 bedrijven per week te bellen,
wat moet resulteren in 3 a 4 bedrijfsbezoeken per week.
Uitgaande van de doelstellingen blijkt dat er een accentverschuiving dient plaats
te vinden naar de implementatie van vervoermanagement. Dit betekent dat er
opnieuw contact wordt gezocht met de al eerder benaderde bedrijven. Door middel van telefonische interviews wordt de behoefte van de bedrijven in beeld gebracht. Daarnaast vindt een actualisering van de status plaats.
Er zijn ontwikkelingen opgezet om te onderzoeken in hoeverre flexibilisering van
werktijden mogelijk is. Daarnaast zijn activiteiten ontplooid op het gebied van
communicatie, themabijeenkomsten, het verbeteren van contacten met bedrijvenverenigingen en het netwerk vervoermanagement.
VCC Rijnmond
VCC Rijnmond kiest voor een gebiedsgewijze aanpak voor bedrijven met meer
dan 50 medewerkers als primaire invalshoek. Als tweede aanpak hanteert het
VCC een individuele aanpak op basis van bedrijfsgrootte. Hierbij is de belangrijkste doelgroep de bedrijven met meer dan 500 medewerkers. De discussie is nog of
er één alternatief moet worden aangeboden aan een gebied of het totale pakket aan
mogelijkheden. Als laatste benadering is gekozen voor de branchebenadering.
Binnen deze benadering wordt primair aandacht besteed aan het woonwerkverkeer en in tweede instantie aan het zakelijk verkeer. Er wordt geen aandacht besteed aan het goederen- of recreatief vervoer. De activiteiten richten zich
hierbij primair op de werkgever via P&O/Facilitaire Dienst of het management/de
directie.
Er worden inkomsten gegenereerd door het voeren van de administratie en het
organiseren van bijvoorbeeld fietsen, OV-grootgebruikcontracten, bedrij fsvervoer,
reisadviezen en dergelijke. Hierbij is het geen doelstelling om winst te maken.
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De focus van het VCC ligt op de gebiedsgewijze aanpak voor bedrijven met meer
dan 50 medewerkers. Hierbij is het VCC de intermediair tussen partijen. Het VCC
benadert bedrijven en instellingen en inventariseert problemen. Door overleg
worden actieplannen gemaakt waarbij ook gekeken wordt naar bijvoorbeeld aanpassingen in de infrastructuur en het gerichter inzetten van openbaar vervoer. De
bedrijfsgerichte benadering ligt in het voorlichten, adviseren, stimuleren en ondersteunen ten behoeve van vervoermanagement. Hierbij vindt een verschuiving
plaats om bedrijven meer te activeren tot het nemen van maatregelen. Hiertoe zijn
al eerder benaderde bedrijven die als kansrijk te boek staan, opnieuw benaderd.
Hierdoor neemt de effectiviteit van de adviseurs toe.
Stichting Rijnland Mobiel
De strategie richtte zich tot en met 1998 op een gebiedsgewijze benadering:
bedrijfsterreinen en bepaalde locaties. Voorwaarde hierbij is de betrokkenheid van
gemeenten en vervoerbedrijven. In tweede instantie vond er een individuele benadering plaats naar bedrij fsgrootte. Als branchebenadering werden de ziekenhuizen
als cluster benaderd.
De aandacht hierbij is primair gericht op het woon-werkverkeer en het zakelijk
verkeer, gevolgd door het goederentransport en het recreatief verkeer. Hierbij
worden de activiteiten gericht op de werkgever door middel van het management/de directie of de afdeling P&O/Facilitaire Dienst. Daarnaast worden intermediairs benaderd zoals intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Er is vooralsnog geen sprake van het genereren van inkomsten.
Op dit moment is Rijnland Mobiel bezig met een heroriëntatie op de aanpak.
Hierbij spelen onderwerpen' als het meer de nadruk leggen op het verder helpen
van bestaande relaties, het benaderen van individuele bedrijven en een efficiëntere
overlegstructuur en de mogelijkheden tot uitwisseling van producten en diensten
met andere adviespunten. Andere onderwerpen zijn het opzetten van een kennisnet en discussies over de benaderingswijze van bedrijven.
De gebiedsgewijze aanpak leverde in 1998 de meeste nieuw benaderde bedrijven
op. Het blijkt in de praktijk lastig om individuele bedrijven via een collectieve
aanpak actief te krijgen. Er is inmiddels een groep van 80 bedrijven geïnteresseerd
in vervoermanagement. Voor verdere activering is een specifieke individuele benadering nodig. In 1999 wordt in eerste instantie voorrang gegeven aan de individuele benadering van bedrijven en pas in tweede instantie aan gebiedsgerichte
projecten. Hierbij wordt (opnieuw) contact gelegd met bedrijven die eerder aangegeven hebben niet geïnteresseerd te zijn (contact ouder dan twee jaar), bedrijven die alleen schriftelijk zijn benaderd, en nog niet eerder benaderde bedrijven
(100-200 medewerkers).
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Tot nu toe werd de doelgroep van 486 bedrijven met meer dan 50 medewerkers
benaderd, waarbij het zwaartepunt ligt in het benaderen van bedrijven met meer
dan 200 medewerkers.
In de benadering wordt maatwerk als uitgangspunt genomen. De werkzaamheden
gaan tot en met het adviseren. De uitvoering moet door het bedrijf zelf gedaan
worden. Het adviespunt wil wel een intermediaire rol spelen ten aanzien van de
aanbieders van vervoermanagementinstrumenten en -producten. De prioriteit
hierbij ligt op kansrijke bedrijven. Bij de benadering van bedrijven worden vier
invalshoeken gebruikt die afhankelijk zijn van de dominante drijfveren bij het
bedrijf. Er kunnen aanknopingspunten worden gezocht op basis van het bereikbaarheidsprofiel, dat wil zeggen benadering vanuit bereikbaarheidsproblemen.
Een andere benadering is gebaseerd op de verantwoordelijkheid van de werkgever
om zorg te dragen voor vervoer van de werknemers naar het werk. Daarnaast kan
worden geappelleerd aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid of positiever,
een groen imago. Soms kan ook worden gewezen op de te behalen kostenvoordelen, bijvoorbeeld in het zakelijke verkeer.
Rijnland Mobiel wil het aanbod van alternatieve manieren van vervoer stimuleren
door samenwerking te zoeken tussen vervoerders en gemeenten. De kern van de
werkwijze ligt op argumenteren, het bij elkaar brengen van partijen (organiseren)
en overtuigen.
Vanuit de bestaande ervaring is een aantal leerpunten opgedaan die hebben geleid
tot de vernieuwde aanpak. Een les is dat het uiteindelijk gaat om wat een individueel bedrijf doet. In de praktijk valt dat tegen. Van hieruit is teruggegaan naar
een individuele benadering van bedrijven, met als prioriteit de bedrijven met meer
dan 100 medewerkers. Er vindt een verschuiving plaats in de McKinseydoelstellingen van benadering van bedrijven naar doorvoering van maatregelen.
Bedrijven moeten toe naar het nemen van maatregelen. SRM kiest hierbij voor
kansrijke bedrijven. Dit zijn bedrijven die echt willen of al actief zijn.
Oude afspraken worden heroverwogen en de rest van de bedrijven wordt een keer
per jaar benaderd.
Het meten van effecten door de scoring aan te brengen in Remove geeft enig houvast voor de doorgevoerde maatregelen. Het moet eigenlijk landelijk als meetlat
worden gebruikt maar wel blijven beoordelen. Er zijn ten slotte gradaties in het
nemen van maatregelen en de context waarin dit gebeurt. Aangegeven wordt dat
de huidige score voor SRM in Remove niet goed is. Dit is te wijten aan de gebiedsgewijze aanpak waarbij veel overleg wordt gevoerd. De verwachting is dat
de individuele aanpak een verbetering zal laten zien.
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5.5

RESULTATEN

In de volgende tabel zijn de Remove-gegevens opgenomen zoals die door de adviespunten zijn verschaft. Het gaat hierbij om de resultaten tot en met 1998.
Onbekend

Geen
interesse

Geïnteresseerd

Vervoerplan
opgesteld c.q. in
voorbereiding

Maatregelen,
doorgevoerd
dan wel in
uitvoering

Integraal onderdeel werkprocessen

-

71

128

21

164

22

VCC Zuid-Holland-Zuid

177

124

105

31

26

4

AV Midden-Holland

107

33

90

5

24

-

Stichting Rijnland Mobiel

-

69

97

6

19

4

AV Haaglanden

1

162

164

107

77

26

Adviespunten

VCC Rijnmond

De autoratio wordt weinig gebruikt. Er zijn twee manieren om de autoratio te bepalen. De uitgebreide versie bestaat uit het versturen van een enquête. Hierbij is
de medewerking van het bedrijf nodig. Een relatief eenvoudige manier is om aan
de poort te staan en het verkeer te tellen tussen bijvoorbeeld zeven en negen uur.
Dit is een grovere methode, maar geeft wel een goede indicatie.
5.6

LEERPUNTEN

Betrokkenen in Zuid-Holland formuleren de volgende leerpunten.
Strategie:
•

Het plaatsen van vervoermanagement in een breder veld van verkeer en vervoer werkt goed. Hierdoor is er een concrete koppeling met de oplossing
van verkeersproblemen mogelijk evenals sturing op de mogelijkheden op
bijvoorbeeld het gebied van infrastructuur.

•

Bij instanties binnen een gemeente kunnen verschillende belangen spelen
om een bedrijf binnen de gemeentegrenzen te halen, zoals een economisch
belang of ten behoeve van de werkgelegenheid. Een goede afstemming over
de prioritering binnen een gemeente is belangrijk om vervoermanagement
een plaats te geven.

•

Een gegeven waar adviespunten tegenaan lopen is dat bedrijven vervoermanagement niet snel vrijwillig oppakken. Er moeten voordelen te behalen zijn
of problemen op te lossen. Dit kan door zowel push- als pullmaatregelen.
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•

Vervoermanagement is een goedkoop instrument voor overheden in vergelijking met aanpassingen van de infrastructuur. De moeilijkheid is om het
aantoonbaar maken. Remove kan hierbij helpen.

•

Er is te weinig synergie in het land. Ondanks de regionale specifieke problemen kan er landelijk veel gedaan worden aan bijvoorbeeld communicatie
en het bepalen van uniforme definities. Hierdoor hoeft het wiel niet overal
opnieuw uitgevonden te worden en kan er bijvoorbeeld kostenreductie
plaatsvinden.

•

Een aantal adviespunten geeft aan dat er veel verloop is onder het personeel.
Het zou goed zijn als er duidelijkheid zou zijn wat de decentralisatie in gaat
houden, wat de overheid wil met vervoermanagement en of vervoermanagement een structureel karakter krijgt. Voor andere adviespunten speelt dit
niet.

Werkwijze:
•

Er wordt op dit moment nog te weinig gestuurd op kengetallen en aanpassingen van de werkwijze vinden voornamelijk plaats op basis van contacten
met de partijen.

•

De intermediairfunctie wordt als sterk punt aangemerkt. Hierdoor kunnen
betrokkenen goed inspelen op situaties, zitten zij boven op de ontwikkelingen en zijn er goede contacten in het gebied. Daarnaast maakt een individuele aanpak binnen een bedrijf adviezen op maat en specifiek voor het benaderde bedrijf mogelijk.

•

Ondanks de waarde van een gebiedsgewijze benadering is uiteindelijk een
individuele maatwerkbenadering nodig voor de implementatie van concrete
maatregelen in een bedrijf.

•

Door het aanbrengen van een scoring over de status van een bedrijf ontstaat
enig houvast voor de doorgevoerde maatregelen. Dit zou landelijk als
meetlat moeten gelden, waarbij er rekening moet worden gehouden met het
feit dat effecten individueel moeten worden beoordeeld. Het is jammer dat
er geen landelijk instrument is. Hierdoor kunnen in ieder geval de stappen in
beeld gebracht worden, maar zouden ook de totale kosten en effecten van
vervoermanagement in perspectief geplaatst kunnen worden ten opzichte
van bijvoorbeeld de miljarden die aan infrastructuur worden uitgegeven.
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6.

VCC BRABANT

6.1

INLEIDING

VCC Brabant is per 1 januari 1998 opgericht. De operationele start van de werkzaamheden was 1 mei 1998. De missie van het VCC is alle bedrijven en instellingen in Noord-Brabant te ondersteunen om het bedrijfsgericht verkeer en vervoer
van personen professioneel en tegen verantwoorde kosten en inspanningen te organiseren, zodanig dat zowel werkgevers en werknemers als de samenleving er
optimaal profijt van hebben. Voor 1997 waren er versnipperd in de provincie
(Den Bosch, Eindhoven, Tilburg) activiteiten op het gebied van vervoermanagement. Het betrekken van bedrijven bij vervoermanagement verliep in deze gebieden erg traag. De verwachting was dat een grotere slagvaardigheid zou kunnen
worden bereikt door een grootschaliger, provinciale aanpak. In 1997 hebben betrokken overheden en de Brabantse Samenwerkende Kamers van Koophandel
daarom besloten door middel van het VCC de potenties van vervoermanagement
in Noord-Brabant beter te benutten.
6.2

KADER

Organisatie en sturing
Het werkingsgebied beslaat de hele provincie Noord-Brabant. Het VCC is een
stichting. Het bestuur bestaat uit 7 leden, die door de participerende organisaties
zijn benoemd. Zij zitten zonder last en ruggespraak van de organisaties door wie
zij benoemd zijn in het bestuur. De verdeling van de benoemende organisaties is:
•
•
•
•
•

Provincie en Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (1 lid).
Rijkswaterstaat (1 lid).
Kamers van Koophandel (2 leden).
B5-overleg (de vijf grote Brabantse gemeenten) (1 lid).
Sociaal Economisch Overlegorgaan Brabant (2 leden).

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de organisatiestructuur,
bemensing, financiering, strategisch beleid, het dagelijkse toezicht en de resultaten. Het bestuur komt tweemaandelijks bijeen en is erg betrokken. De bestuursleden zijn voornamelijk (ex-)ondernemers. De directeur gebruikt het bestuur actief
inhoudelijk en bedrijfsmatig als klankbord. Bestuursleden openen ook deuren
voor het VCC voor nieuwe relaties en opdrachtgevers. Daarnaast is er frequent
contact met de financiers (Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten en Kamers van
Koophandel).
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Elk kwartaal wordt aan hen over de voortgang gerapporteerd. Tussentijds is er
regelmatig informeel contact. Op deze wijze hebben de financiers ook rechtstreeks invloed op de voortgang van het VCC.
Financiën
Voor 1999 ziet het inkomstenplaatje van ƒ 2,3 miljoen er als volgt uit:
•
•
•
•
•

Rijk: 1 miljoen gulden.
Provincie: 400.000 gulden.
Gemeenten: 420.000 gulden.
Kamers van Koophandel: 130.000 gulden.
Producten en diensten en overige inkomsten: 442.000.

VCC Brabant verwacht in 1999 18% van zijn omzet uit de markt te halen. De bedoeling is dat deze omzet de komende jaren absoluut en relatief sterk zal groeien.
De uitgaven betreffen grotendeels de kosten van het personeel, de huisvesting, de
communicatie en stimulering in de vorm van acquisitie (bedrijfsbezoeken). Een
klein deel van het budget wordt gebruikt voor product- en marktontwikkeling,
zoals het verder toespitsen van reeds ontwikkelde vervoermanagementinstrumenten op de Brabantse situatie en de verdere ontwikkeling van een carpoolmatchingsysteem.
Formatie
De omvang van het VCC groeit. Per 1 januari 1999 waren er 10,2 f.t.e. werkzaam.
Naast de directeur en ondersteuning kent het VCC de volgende eenheden:
•
•

•
•

Communicatie en informatie (0,8 f.t.e.).
Product- en dienstontwikkeling inclusief helpdesk. Hier wordt een groot
deel van de projecten ondersteund ten behoeve van kwaliteitshandhaving
(3,9f.t.e.).
Verkoop en relatiebeheer voor de acquisitie en relatiebeheer: de medewerkers zijn verdeeld over vier Brabantse regio's (2,5 f.t.e.).
Projectmanagement voor grote, meer strategische projecten (1 f.t.e.).

De meeste personeelsleden hebben een wo- en hbo-opleidings- en -werkniveau.
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6.3

STRATEGIE

Hoofdlijnen
In principe richt de aandacht zich op het woon-, werk- en zakelijk verkeer. Het
genereren van inkomsten is hierbij van groot belang. Het VCC wil marktconform
opdrachten verwerven en hiermee maatwerk realiseren voor bedrijven en organisaties. Ongeveer 60% van de tijd wordt bij het VCC besteed aan adviseren en ondersteunen bij de implementatie van vervoermanagement; de rest van de tijd aan
informeren en stimuleren.
Doelstellingen
De doelstelling voor eind 2000 luidt dat ongeveer 290 van de 50+-bedrijven (10%
van de doelgroep) vervoermanagement in hun organisatie moeten hebben ingevoerd. Hierbij moet vanaf de start van de vervoermanagementactiviteiten in twee
jaar 10% reductie van het vermijdbaar autogebruik gerealiseerd zijn.
6.4

WERKWIJZE

Het VCC Brabant is recent gestart. Er is op dit moment geen specifieke werkwijze
gericht op branches, bedrij fsgrootte of gebieden. Het VCC richt zich op alle kansrijke bedrijven en instellingen, al dan niet op bedrijventerreinen binnen de stedelijke gebieden en corridors. Branches zijn op dit moment nauwelijks aan de orde.
De aandacht richt zich met name op de corridors waar zich de grootste knelpunten
voordoen. Keuzen voor te benaderen bedrijven e.d. worden gemaakt op basis van
gesprekken bij gemeenten, via bestuursleden of via de financierende organisaties
of bedrijven melden zich zelf aan. Dit laatste gebeurt steeds meer (gemiddeld drie
keer per maand).
Bedrijven worden vervolgens bezocht. Doorgaans wordt het eerste gesprek met
het management gevoerd. Dat het management achter vervoermanagement staat,
is van wezenlijk belang. Wanneer het management overtuigd is, verwijzen zij het
VCC doorgaans naar een hoofd P&O of facilitaire zaken voor de verdere uitvoering. Wanneer er indicaties zijn voor belangstelling voor vervoermanagement,
maakt het VCC voor dat bedrijf een offerte op maat. In deze offerte worden de
activiteiten omschreven die het VCC zal verrichten.
Het VCC stelt de klant centraal. In principe kunnen alle fases van vervoermanagement worden uitgevoerd. De belangrijkste fases in deze zijn:
•
•

onderzoek (haalbaarheidsonderzoek, enquête, actieplan)
implementatie met bijbehorende rol- en taakverdeling tussen VCC en klant
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•
•

beheer met bijbehorende rol- en taakverdeling tussen VCC en klant
evaluatie, monitoring en bijsturing door klant en VCC.

Het VCC heeft verschillende rollen. Het kan de regie voeren en er voor zorgen dat
bij elke fase de juiste marktpartij wordt ingehuurd. Ook kan het onderdelen zelf
uitvoeren. Indien mogelijk doet het VCC dat samen met een externe marktpartij.
Het VCC maakt altijd offertes op basis waarvan het zijn dienstverlening aanbiedt.
Vanuit de historie (VCC Den Bosch) heeft het VCC ook enkele tientallen leden.
In principe wil het VCC af van deze constructie. De ervaring is namelijk dat het
betalen van een lidmaatschap nog niet wil zeggen dat er iets aan vervoermanagement wordt gedaan.
6.5

RESULTATEN EN EFFECTEN

Het VCC is recent gestart. In 1998 zijn voor ongeveer 50 bedrijven carpoolmatches gemaakt. Tevens zijn in totaal ongeveer 10 vervoerplannen/actieplannen gemaakt. Begin 1999 liepen er bij het VCC 12 concrete opdrachten voor bedrijven
(8), bedrij venclusters (3) en een bedrijfsterrein (1). Dit betreft voornamelijk adviezen, haalbaarheidsonderzoeken, project- en actieplannen. Over daadwerkelijke
effecten is nog niets te zeggen. Het VCC is bezig een eigen systeem op basis van
Scope verder uit te werken. Het systeem dient naast het monitoren van het bereik
van de doelstellingen (290 bedrijven die eind 2000 aan vervoermanagement moeten doen) ook een marketinginformatiesysteem te zijn. Tevens dient het systeem
inzicht te geven in welke diensten welke effecten hebben en bepaalde kengetallen
omtrent input en output op te leveren.
6.6

LEERPUNTEN

Betrokkenen in Noord-Brabant formuleren de volgende leerpunten.
•

In Brabant leert de ervaring dat een kleinschalige, versnipperde aanpak niet
erg effectief is. Het betrekken van bedrijven bij vervoermanagement verliep
erg traag. Door een grootschaliger, provinciale aanpak in de vorm van de
oprichting van VCC Brabant wordt een grotere slagvaardigheid verwacht.

•

Het is van groot belang goed te luisteren naar wat de klant (het bedrijf/de
instelling) wil en daar de activiteiten op te richten. De ervaring in Brabant is
dat dit voornamelijk kostenbesparing is. Dit hoeft niet parallel te lopen aan
het belang van de overheid. Dit belang richt zich meer op de beïnvloeding
van de modal split. In beide zaken zit overlap. Deze overlap is een interessant aandachtsgebied voor het VCC.
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VCC Brabant heeft goede ervaring met het naar zich toetrekken van de hele
regiefunctie van haalbaarheidsonderzoek tot beheer en evaluatie. Het VCC
doet hierbij niet alles zelf, maar toetst wel frequent de kwaliteit van de andere partijen. Wanneer de kwaliteit van andere partijen onvoldoende is, voert
het VCC zelfde activiteiten uit.
Uit het verleden blijkt dat het lidmaatschap van een VCC nog niet wil zeggen dat een bedrijf echt iets aan vervoermanagement doet. De ervaring in
Den Bosch is dat bedrijven denken dat het lidmaatschap voldoende is om
aan vervoermanagement te doen. In de praktijk blijken bedrijven niet veel
aan vervoermanagement te doen.
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7.

VCC/SIP LIMBURG

7.1

INLEIDING

De Regionale Directie Limburg van Rijkswaterstaat is in 1990 begonnen met vervoermanagement in Maastricht. Rijkswaterstaat benaderde in die tijd de bedrijven
zelf. In 1995 heeft RWS de uitvoering aan een extern bureau overgedragen. In
1995 is een pilot opgezet in Maastricht in overleg met de grote werkgevers. Vanuit deze pilot is in 1997 begonnen met een gebiedsgewijze aanpak en het benaderen van grote bedrijven. De gemeenten zijn hier nadrukkelijk ook bij betrokken en
betalen bij deelname een bedrag per inwoner.
Op dit moment is er officieel nog sprake van een SIP en een VCC. Hierbij is het
SIP verantwoordelijk voor de benadering en het stimuleren van bedrijven en instellingen. Het VCC verzorgt de uitvoering en begeleidt de implementatie. De
werkzaamheden vloeien langzamerhand zo in elkaar over dat deze beschrijving al
uitgaat van één organisatie, Vervoermanagement Limburg (per maart 1999).
7.2

KADER

Organisatie
Het SIP/VCC Limburg heeft als werkingsgebied Limburg. Er is geen rechtsvorm.
De financiers huren rechtstreeks een adviesbureau in. Er wordt over gesproken om
een rechtsvorm in te stellen en dit wordt dan waarschijnlijk een stichting.
Aansturing
Vervoermanagement Limburg wordt aangestuurd door de projectgroep Vervoermanagement Limburg. Hierin hebben zitting RWS, de provincie, diverse gemeenten en werkgeversverenigingen. De projectgroep komt om de twee maanden
bij elkaar, waarbij de voortgang en de stand van zaken op de agenda staan. De
projectgroep zet de hoofdlijnen uit. Rijkswaterstaat en de provincie zijn financiers
van het SIP/VCC Limburg. Beide partijen hebben zitting in de projectgroep en
sturen vanuit die hoedanigheid mede aan. Vanuit de rol van financier worden de
jaarplannen en begrotingen van het SIP/VCC getoetst door middel van een maandelijkse voortgangsrapportage.
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Financiën
De begroting van het SIP/VCC is in totaal ongeveer ƒ471.000,--. Hierbij zijn
Rijkswaterstaat en de provincie de financiers. Daarnaast dragen de participerende
bedrijven bij (ƒ 75.000,--). De gemeenten betalen ƒ0,20 per inwoner en krijgen
hiervoor een eenmalige vervoeranalyse voor het gemeentelijk apparaat. In totaal
leverde dit in 1998 / 196.000,— aan inkomsten op.
Kosten
SIP

1998
x ƒ 1.000,-

INKOMSTEN

1998
x ƒ 1.000,-

Organisatiekosten

ƒ 240.000,-

Afgezette diensten en
producten

ƒ 196.000,--

Werkzaamheden t.b.v.
stimulering

ƒ 30.000,-

Financiering door:

Projectkosten

ƒ 60.000,-

Totaal

ƒ 330.000,-

•

Rijk

ƒ 150.000,-

•

Provincie

ƒ 50.000,-

•

Gemeenten

Contributies

ƒ 75.000,ƒ471.000,-

Het verschil tussen de kosten en de inkomsten in de genoemde tabel bedraagt
ƒ141.000,--. Dit komt omdat alleen de kosten van het SIP zijn opgegeven en niet
die van het VCC. Voor zowel het SIP als het VCC wordt 57% aan inkomsten gerealiseerd door afgezette diensten/producten en contributies (ƒ196.000,— respectievelijk ƒ 75.000,-).
Formatie
In Limburg worden de volgende functies voor het SIP en VCC onderscheiden:
•
•
•

Projectleider.
Vervoermanagers; dit is een geïntegreerde functie voor zowel het benaderen
van bedrijven als het begeleiden van de implementatie.
Office-manager; de administratieve ondersteuning.

De projectleider is aanwezig op basis van 0,2 f.t.e. Er zijn 2,5 f.Le. vervoermanagers en er is 1 f.t.e. office-manager. Het opleidingsniveau is wo en voor de officemanager mbo.
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7.3

STRATEGIE

Als definitie voor vervoermanagement geldt het totale pakket aan maatregelen dat
een werkgever, al dan niet gesteund door de overheid, kan treffen om het individuele autogebruik terug te dringen met als doel het verbeteren en het garanderen
van de bereikbaarheid, nu en in de toekomst. Binnen deze definitie beschouwt het
SIP/VCC het adviseren, voorlichten en stimuleren als primaire taak. De activiteiten worden momenteel uitgebreid door het totale proces aan te bieden. Dit loopt
van het benaderen tot het begeleiden van de implementatie en de uitvoering.
Daarnaast heeft het SIP/VCC als taak om als kennisbank/verzamelpunt te fungeren voor vervoermanagementactiviteiten die bedrijven hebben ontplooid.
De deelnemende gemeenten en bedrijven krijgen voor de contributie een vervoeranalyse. Dit is een onderzoek waarbij met behulp van onder andere de postcodes
van de werknemers en de beschikbare gegevens over de aanwezige (vervoer)voorzieningen inzicht wordt verkregen in de theoretische mogelijkheden van
vervoermanagement. Het onderzoek woon-werkverkeer vormt samen met het
actieplan het vervoerplan. Het actieplan is het plan dat in overleg met de werkgever wordt opgesteld en de acties vermeldt die het meeste effect zullen sorteren.
Tot dusver bleef het bij deze werkzaamheden. Zoals vermeld wordt het proces
volledig uitgevoerd en leent met name de implementatie of de begeleiding daarvan zich voor het rekenen van kosten.
Doelstellingen
Voor 1998 is een aantal doelstellingen geformuleerd. Hieronder vallen het
begeleiden van werkgroepen binnen de gemeenten, het opstarten van nieuwe processen, het voorlichten van bedrijven en instellingen met 100 - 200 medewerkers
en het vervaardigen van vervoeranalysen voor alle gemeentelijke diensten.
Voor 1999 en 2000 zijn de doelstellingen het voorlichten van de werkgevers, het
uitvoeren van implementatiebegeleiding, het aansturen van werkgroepen op
stadsniveau, het ontwikkelen van nieuwe producten en het begeleiden van gemeenten.
7.4

WERKWIJZE

Er ontstaat een verschuiving van de werkzaamheden. Voorheen lag het zwaartepunt in het benaderen van bedrijven en instellingen, het brengen van de boodschap. Mede door de afname van subsidies verschuift het proces zich naar het
kunnen aanbieden van totaalvervoermanagement. Het SIP/VCC geeft aan dat het
genereren van inkomsten in 1999 een actueel onderwerp is.
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In 1998 is een aantal benaderingen gehanteerd. De primaire benadering is gericht
op de bedrijven met meer dan 50 medewerkers. Als tweede benadering is gekozen
voor de gebiedsgewijze aanpak. Deze aanpak wint terrein. Binnen deze benaderingen heeft het woon-werkverkeer en het zakelijke verkeer de grootste aandacht.
Een uitbreiding is de aandacht voor het recreatieve vervoer.
Als eerste ingang wordt gekozen voor de werkgever via de afdeling P&O of de
Facilitaire Dienst. De tweede ingang (mede afhankelijk van de bedrij fsgrootte) is
het management of de directie. De werknemers worden via deze ingangen benaderd.
De gebiedsgewijze aanpak met behulp van werkgroepen, hetzij binnen een gemeente of een bedrijventerrein, wordt als zeer constructief bestempeld. De achtergrond hiervoor is om een gebied met knelpunten te benaderen en de betrokken
partijen om de tafel te krijgen. De rol van het adviespunt is dan die van intermediair tussen bedrijven, overheid en vervoerders. Hierdoor ontstaat maatwerk voor
bepaalde gebieden of terreinen. Er loopt nu een pilot voor een volledige corridor
waarbij gekeken wordt naar collectief vervoer. De bedoeling is dat er vervoer op
maat ontstaat door de diverse partijen bij elkaar te brengen en ze te begeleiden
tijdens de implementatie.
Binnen de gebieden worden werkgroepen opgestart die bestaan uit de gemeente,
vervoerders, werkgevers en het SIP/VCC. Binnen de werkgroepen levert het
SIP/VCC de voorzitter en verzorgen zij het secretariaat. Doordat de werkgroepen
bestaan uit de betrokken partijen in een gebied, kunnen zij met elkaar oplossingen
op maat bedenken.
Bij de individuele benadering (in beginsel bedrijven met meer dan 50 medewerkers) wordt er aangevangen met een nulmeting door een vervoeranalyse. In een
actieplan wordt bepaald welke acties kunnen worden genomen. Dit wordt voorgelegd aan de werkgever en resulteert in een vervoerplan. Aanvullend wordt nu de
implementatie aangeboden of de begeleiding daarvan. Na de implementatie ontstaat er een beheerssituatie waarbij de relatie onderhouden wordt.
Het SIP/VCC geeft aan dat er een verschuiving is ontstaan in de werkwijze. Werd
voorheen nog 75% van de tijd besteed aan het informeren (50%) en het adviseren
(25%), tegenwoordig ligt de nadruk meer op de al geïnformeerde bedrijven en
wordt het volledige proces aangeboden. Het aandeel in de werkzaamheden die
uitgevoerd worden door het SIP/VCC voor de individuele bedrijven is gedaald
van 40% naar 20%. Deze tijd wordt geïnvesteerd in activiteiten voor de gebiedsgewijze aanpak. De verdeling ligt in 1998 als volgt: 20% voor activiteiten voor
individuele bedrijven, 40% voor activiteiten voor de gebiedsgewijze aanpak en
20% in het overleg met partijen als gemeenten. De overige tijd wordt besteed aan
ondersteunende activiteiten (5%), intern overleg (5%) en ondersteunende activiteiten als bijeenkomsten (10%).
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Samengevat biedt het SIP/VCC Limburg de volgende producten en diensten aan:
•
•
•
•
•
•

•

7.5

Vervoeranalyse.
Vervoerplan.
Actieplan.
Fietsplan.
Inventariserend onderzoek (gebiedsgewijze aanpak).
Begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van de plannen. Kennisbank/verzamelpunt met betrekking tot vervoermanagement en activiteiten
die bedrijven ontplooid hebben.
Richting werknemers: het beheren van het carpoolmatchingsysteem, verstrekken van openbaarvervoerreisadviezen en informeren van werknemers
over alternatieve vervoerwijzen.
RESULTATEN/EFFECTEN

In 1998 hebben 41 gemeenten met 980.315 inwoners deelgenomen aan het
SIP/VCC. Inmiddels beschikken 45 gemeenten over een vervoerplan voor de eigen organisatie. In 1998 zijn verder 56 nieuwe bedrijven met 29.158 medewerkers
voorzien van een vervoerplan. SIP/VCC Limburg maakt geen gebruik van Remove, maar van een eigen systeem dat momenteel ontwikkeld wordt. Gezien de taak
om de boodschap te brengen, was het bijhouden van effecten op dat moment niet
noodzakelijk.
De primaire doelgroep bestaat uit bedrijven en instellingen met meer dan 50 medewerkers. In de gehele provincie Limburg zijn 969 bedrijven met 274.364 medewerkers gevestigd. Momenteel zijn 356 werkgevers met gemiddeld 448 medewerkers voorgelicht. Dit betekent dat nog 613 werkgevers met gemiddeld 187
medewerkers moeten worden bezocht.
7.6

LEERPUNTEN

De volgende leerpunten worden door betrokkenen in Limburg geformuleerd:
•

Rijkswaterstaat geeft aan dat de doelstellingen indertijd op zich goed waren,
maar dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden. Hierdoor heeft de nadruk
te lang op het verkondigen van de boodschap gelegen en loopt de implementatie achter.

•

De provincie stelt de vraag of het SIP/VCC levensvatbaar is zonder subsidies. Financiering komt eenvoudig los als er meetbare resultaten worden geboekt. Maar om dit te bereiken moet er eerst gefinancierd worden. Daarnaast is de hoogte van de financiering afhankelijk van de prioriteit die de financiers geven aan vervoermanagement.
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Subsidies blijven noodzakelijk om bijvoorbeeld investeringen te doen op
langere termijn. Hierbij kan gedacht worden aan vervoer tussen een station
en een bedrijventerrein. Hiervoor is een aanvangsinvestering nodig die op
het moment dat het alternatief aanslaat, kan vervallen. Daarnaast blijven
subsidies nodig om de bedrijven te benaderen en te informeren. Dit wordt
als een overheidstaak gezien.
Een leerpunt is de gebiedsgewijze aanpak in combinatie met de lokale
werkgroepstructuur aangegeven door het SIP/VCC. Door deze aanpak ontstaat schaalgrootte, krijg je veel partijen om de tafel en kan er een grotere
druk gelegd worden op vervoerders en overheden.
De partijen zijn van mening dat als de financiering stopt, vervoermanagement stopt. Ondanks de verantwoordelijkheid die de bedrijven zouden
moeten nemen, blijkt in de praktijk dat dit niet gebeurt en dat hier veel
energie in moet worden gestoken.
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BIJLAGE 3
VERANTWOORDING ENQUÊTE
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RESPONS

De volgende adviespunten zijn betrokken in het onderzoek en hebben een enquête
ontvangen:
PROVINCIE

NAAM ADVIESPUNT

Noord-Holland

Projectbureau Vervoermanagement Noord-Holland
VCC Schiphol
Vervoermanagement Zuid/WTC

Zuid-Holland

VCC Rijnmond
VCC Zuid-Holland-Zuid
Adviespunt Vervoermanagement Midden-Holland
Stichting Rijnland Mobiel
Haaglanden

Utrecht

RVC Midden-Nederland

Gelderland en

VCC Knooppunt Arnhem-Nijmegen

Overijssel

VIP Noordwest-Veluwe
VIP Rivierenland
VCC Oost-Nederland
VIP Valleigebied
VIP Stedendriehoek
VIP Knooppunt Arnhem-Nijmegen
VIP Vervoermanagement Achterhoek
VIP Vervoersinformatiepunt Zwolle
VIP Twente

Noord-Brabant

VCC Brabant

Limburg

SIP/VCC Limburg

Zeeland

Zeeland Mobiel

Groningen, Friesland en
Drenthe

VCC Noord-Nederland

Alle 23 adviespunten hebben meegewerkt en de enquête teruggestuurd. In de beschrijving is het adviespunt Zeeland Mobiel niet meegenomen omdat zij, zoals zij
zelf aangeven, nog geen activiteiten hebben ontwikkeld. De adviespunten zijn
zeer open geweest en hebben elke door ons gestelde vraag voorzover mogelijk
beantwoord. Met name de respons op de effecten is beperkt geweest. Het blijkt
dat een aantal adviespunten wel effecten bijhoudt en andere in de fase zitten dat
het bijhouden van effecten actueel wordt of dat ze bezig zijn een systematiek te
ontwikkelen.
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ENQUÊTE ADVIESPUNTEN VERVOERMANAGEMENT
Naam adviespunt:
Opgericht:

DEEL1:

KADER

1.

Wat is globaal uw werkingsgebied?

2.

Werkt u direct samen met andere adviespunten (zoals VCC's, VIPs, SIP's,
steunpunten). Zo ja welke, waar zijn deze gevestigd en hoe ziet deze
samenwerking er uit?

3a.

In welke rechtsvorm bent u georganiseerd (bijvoorbeeld een stichting, een
vereniging of een overheidsorgaan)?
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3b.

Wanneer u een bestuur heeft, waarvandaan zijn dan de leden van uw bestuur
afkomstig dan wel door welke organisaties zijn ze benoemd?

3c.

Door wie wordt u aangestuurd (bijvoorbeeld door uw bestuur, door Rijkswaterstaat, door een begeleidingscommissie (en welke organisaties zijn
daarvan lid))?
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4.

Hoe kunt u de relatie in de zin van samenwerking en taakverdeling van uw
adviespunt met de volgende instanties omschrijven? Denk hierbij aan
onderwerpen als lid bestuur, aanstuurder, klant, verstrekker van financiële
bijdragen, leverancier van bepaalde faciliteiten (welke?), overlegpartner,
contribuanten. Indien er sprake is van meerdere relaties bij één instantie, dan
dit aangeven. U kunt op de witregels deze relaties specificeren; hierbij is
bijvoorbeeld te denken aan een onderscheid tussen grote en kleine gemeente, waarbij een grote gemeente lid is van het bestuur of financiert en een
kleine gemeente af en toe overleg voert over vervoermanagementvraagstukken.
INSTANTIES

WELKE RELATIE(S)?

Rijkswaterstaat

Provincie

Gemeenten

Bedrijfsleven (koepelorganisaties, brancheverenigingen)
Kamer van Koophandel

Openbaarvervoerbedrijven

Vervoermanagement Nederland

C7023-mei 1999
Partner of
THE EUROPEAN
INDEPENDENTS

Berenschot

5.

Vul de onderstaande begrotingstabel in voor 1997 (gerealiseerde begroting)
en 1998 (prognose):
KOSTEN

1997
x ƒ1.000

1998
x ƒ1.000

INKOMSTEN

Organisatiekosten
(personeel, automatisering, etc.)

Afgezette diensten
en producten

Werkzaamheden
t.b.v. het stimuleren
van vervoermanagement, zoals marketing, communicatie,
productontwikkeling,
pilotprojecten, evaluatie en monitoring

Financiering door:
Rijk
Provincie
Gemeente(n)
Kamer van Koophandel

Projectkosten, producten en diensten als
het opstellen van
vervoerplannen, actieplannen, haalbaarheidsstudies en begeleiding implementatie

Contributies

Totaal

Totaal
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6.

Hoe is de opbouw van de organisatie uitgedrukt in formatieplaatsen (f.t.e.)
en functies in 1997 en 1998? Het overzicht dient om inzicht te krijgen in de
verschillende vormen van dienstverband die per functie binnen de
organisatie bestaan. Eén formatieplaats wordt aangeduid als één f.t.e.,
waarbij een 36-urige werkweek één f.t.e. is. Geef ten slotte ook het opleidingsniveau aan (wo, hbo, mbo).
Indien uw functiebenaming afwijkt van de hieronder ingevulde posities,
gaarne op de witregels aangeven welke benamingen bij u worden gehanteerd en bij het kopje "Aanvullende definities" aangeven welke werkzaamheden door die mensen worden uitgevoerd.

FUNCTIE

VAST
CONTRACT
FULLTIME

VAST
CONTRACT
PARTTIME

TIJDELIJK
CONTRACT
FULLTIME

TIJDELIJK
CONTRACT
PARTTIME

'97

'97

'97

'97

'98

'98

'98

Leidinggevende
(zoals directeur,
interim -m anager)
Vervoercoördinator
Vervoerconsulent

Administratieve
ondersteuning
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INHUUR
FULLTIME

'97

'98

INHUUR
PARTTIME

OPLEIDINGSNIVEAU

'97

'97

'98

'98
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Noot:
•
•
•
•

Inhuur: exteme medewerkers die op basis van een contract werkzaam zijn (uitzendkrachten,
medewerkers van advies-/onderzoeksbureau, freelancers, interim-managers).
Tijdelijk contract: medewerkers met een contract voor beperkte tijd (meestal enkele jaren),
niet zijnde een inhuurkracht
Vervoercoördinator: degene die zich richt op uitvoer en implementatie van bijvoorbeeld de
vervoerplannen.
Vervoerconsulent: degene die bedrijven en instellingen benadert om medewerking te verkrijgen.

Aanvullende definities:
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DEEL 2:

STRATEGIE

1.

Welke definitie van vervoermanagement hanteert uw adviespunt? Wanneer
doet een bedrijf in uw optiek aan vervoermanagement en zijn hier gradaties
in aan te brengen?

2.

Wat beschouwt u als de taak/taken van het adviespunt?
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j .

Welke doelstellingen heeft u geformuleerd voor 1998? En wat zijn de
meerjarendoelstellingen waar u nu aan werkt en voor wanneer moeten die
gerealiseerd zijn? Graag zo concreet mogelijk formuleren.
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4.

Op welke van de onderstaande benaderingen richt de strategie voor 1998
zich? Indien u meerdere benaderingen heeft, geef dan de prioriteitvolgorde
aan. Hierbij is een 1 de meest gebruikte en een 4 de minst gebruikte benadering.
Graag ook aangeven sinds wanneer u deze strategie hanteert (jaartal). Ten
slotte vragen wij u een nadere specificatie te geven van de benaderingswijze. Hierbij is bij een branchebenadering bijvoorbeeld te denken aan ziekenhuizen. Bij bedrij fsgrootte kunt u denken aan een benadering specifiek op
de bedrijven met meer dan 100 medewerkers. Binnen een gebiedsbenadering kunt u denken aan een bepaald bedrijventerrein of een (deel van een)
stad, of een regio. Daarnaast willen we graag weten om hoeveel bedrijven
het globaal gaat binnen deze categorieën (populatie).

BENADERING NAAR

PRIORITEIT

NADERE SPECIFICATIE

SINDS

Bedrijfsbranche

Bedrijfsgrootte

Gebieden

Individueel bedrijf
onafhankelijk van branche, grootte of locatie

Niet van toepassing
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5.

Aan welk soort verkeer besteedt uw adviespunt aandacht (graag aankruisen,
meerdere antwoorden zijn mogelijk)? Geef binnen die soorten van verkeer
de prioriteit aan. Hierbij is een 1 de hoogste prioriteit en een 4 de laagste.

SOORT VERKEER

AANDACHT

PRIORITEIT

Woon-werk
Zakelijk
Goederen
Recreatief

6.

Op wie richten de activiteiten van uw adviespunt zich doorgaans (graag
aankruisen; meerdere antwoorden zijn mogelijk)? Geef ook de prioriteit aan.
Hierbij is een 1 de hoogste prioriteit en een 4 de laagste.
RICHTPUNT

WIE

PRIORITEIT

De werkgever (management/directie)
De werkgever (afdeling P&O, Facilitaire
Dienst)
Rechtstreeks de werknemers
De werknemers via het management, P&O
etc.
Intermediairs zoals Kamer van Koophandel,
brancheorganisaties

7.

Is het genereren van eigen inkomsten door de verkoop van producten en
diensten een onderdeel van uw strategie? Zo ja, hoe luidt deze strategie wat
betreft het genereren van inkomsten? Hierbij is te denken aan het verkopen
van producten of het genereren van contributies van derden.
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8.

Kunt u in de onderstaande balk aankruisen hoever uw rol gaat als adviespunt? Geef per hokje aan in hoeverre dat item wel of niet van toepassing is,
door in de onderste regel aan te geven wat de bestede tijd voor 1998 in percentages is.
INFORMEREN

STIMULEREN

ADVISEREN

ONDERSTEUNEN

% in tijd

% in tijd

% in tijd

% in tijd

Noot:
Informeren: een rol waarbij de nadruk ligt op het verkondigen wat vervoermanagement is.
Stimuleren: een rol waarbij de nadruk ligt op het benadrukken van wat een bedrijf zou
kunnen doen.
Adviseren: een rol waarbij een bedrijf door een bezoek van concreet advies wordt voorzien.
Ondersteunen: een rol waarbij een bedrijf hands-on wordt geholpen met de implementatie
van het advies.
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DEEL 3:
1.

WERKWIJZE

Vul de onderstaande tabel in voor 1997 en 1998. Druk de werkzaamheden
in algemene zin uit in het percentage bestede tijd. Vul zo nodig aan.
% BESTEDE TIJD
AANTAL F.T.E. 1997

WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN:

% BESTEDE TIJD
AANTAL F.T.E. 1998

Activiteiten voor individuele bedrijven

Activiteiten voor bedrijvenclusters in de vorm van
branches
Activiteiten voor bedrijvenclusters in gebieden (gebiedsgewijze aanpak)
Algemene activiteiten in het kader van producten en
diensten
Algemene ondersteunende activiteiten, zoals
promotieacties, themabijeenkomsten, algemeen
onderzoek
Intern Algemeen, zoals interne administratie, werkoverleg.
Extem Algemeen, zoals overleg met gemeenten

100%

Percentage totaal

100%

TOTAAL AANTAL F.T.E.
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2.

Vul de onderstaande tabel in. Hierin is een aantal vormen van benaderen
van bedrijven en instellingen genoemd. In deze tabel moeten indien mogelijk de aantallen bedrijven worden ingevuld bij de genoemde contactvormen. Het totaal aantal en het aantal bedrijven zijn beide opgenomen omdat
hiertussen verschillen kunnen zitten. Er kunnen bijvoorbeeld tien bezoeken
aan één bedrijf zijn gebracht. Hierbij is dan het aantal bezoeken tien en het
aantal bedrijven één. Geef aan wat er voor 1997 en 1998 naar schatting gerealiseerd is (bijvoorbeeld op basis van enkele modale weken).

BENADERTNGSVORM

TOTAAL

AANTAL 1997

TOTAAL AANTAL
BEDRIJVEN 1 9 9 7

TOTAAL
AANTAL 1998

TOTAAL AANTAL
BEDRIJVEN 1 9 9 8

Algemene mailing/
promotiemateriaal
(aantal en naar hoeveel
bedrijven gestuurd ?)
Specifieke mailing (enquête) (idem)

Telefoon (totaal aantal en
naar hoeveel bedrijven)

Brieven naar individuele
bedrijven (totaal aantal
en naar hoeveel bedrijven)
Bezoeken aan bedrijven
(totaal aantal bezoeken
en totaal aantal bedrijven)
Groepsbij eenkomsten
voor bedrijven (totaal
aantal bijeenkomsten en
totaal aantal aanwezige
bedrijven)
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3.

Geef aan welke producten en diensten door uw adviespunt zijn aangeboden/uitgevoerd in 1997 en 1998 en geef indien mogelijk aan om welke aantallen het gaat. Vul zo nodig aan. Indien u nog andere producten en/of diensten aanbiedt, geef die dan op de blanco regels aan.

PRODUCTEN/DIENSTEN

AANTAL (indien

AANTAL (indien

bekend) 1997

bekend) 1998

Afgesloten leasefietscontracten
Aantal bedrijven waarvoor carpoolmatches wordt
gemaakt
Aantal bemiddelde grootgebruikcontracten
Aantal zelfgeorganiseerde bedrijfsvervoerfaciliteiten (vanpool bijvoorbeeld)
Bedrijven waaraan individuele reisadviezen worden
verstrekt
Opgestelde vervoerplannen/actieplannen

4.

Geef aan hoeveel bedrijven door uw adviespunt in 1997 en 1998 de volgende adviezen zijn gegeven. Indien u nog andere adviezen geeft, kunt u die op
de blanco regels aangeven.

ADVIEZEN

AANTAL BEDRIJVEN

AANTAL BEDRIJVEN

1997

1998

Adviezen aan bedrijven over fietsmaatregelen
Adviezen aan bedrijven over carpoolmaatregelen
Adviezen aan bedrijven over openbaarvervoermaatregelen
Adviezen aan bedrijven over georganiseerd bedrij f s vervoer
Adviezen aan bedrijven over aanpassing werkproces (bijvoorbeeld telewerken)
Adviezen aan bedrijven over push-maatregelen
(zoals reductie autovergoeding)
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DEEL 4:
1.

EFFECTEN

Geef in de onderstaande tabel globaal aan wat de huidige status is van de
door uw adviespunt in 1996, 1997 en 1998 benaderde bedrijven. Elk bedrijf
telt hierbij één keer.

STATUS

AANTAL BEDRIJVEN/
INSTELLINGEN

AANTAL WERKNEMERS

Onbekend
Geen interesse
Geïnteresseerd maar verder geen
actie ondernomen
Vervoerplan opgesteld dan wel in
voorbereiding
Maatregelen doorgevoerd dan wel in
uitvoering
Vervoermanagement is integraal
onderdeel van de bedrijfsprocessen
TOTAAL AANTAL BEDRIJVEN/
INSTELLINGEN

Geef naar aanleiding van de eerste vraag een nadere specificatie van hoeveel
van deze bedrijven op dit moment maatregelen op de verschillende hieronder genoemde onderwerpen hebben doorgevoerd.
DOORGEVOERDE MAATREGELEN

AANTAL BEDRIJVEN/
INSTELLINGEN

AANTAL WERKNEMERS

Fiets
Carpool
OV
Bedrijfsvervoer
Werkproces
Push-maatregelen
Anders (welke?)

TOTAAL AANTAL BEDRIJVEN/
INSTELLINGEN
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3.

Van hoeveel bedrijven en instellingen is bekend wat de autoratio was vóór
en na het nemen van vervoermanagementmaatregelen? En wat is de
gemiddelde percentuele vermindering van de autoratio?

AANTAL BEDRIJVEN/INSTELLINGEN

GEMIDDELDE % VERMINDERING AUTORATIO
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BIJLAGE 4
LIJST VAN GEÏNTERVIEWDE PERSONEN
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Adviespunten:
VCC Noord-Nederland
VCC Oost-Nederland/VCC KAN
VIP Stedendriehoek
VIP Valleigebied
RVC Midden-Nederland
VCC Schiphol
VCC Schiphol
Projectbureau Noord-Holland
Projectbureau Noord-Holland
VCC Zuid-Holland-Zuid
Stichting Rijnland Mobiel
AV Haaglanden
VCC Brabant
VCC Brabant
SIP/VCC Limburg

de heer Fidom
de heer Van Berlo
de heer Senders
de heer Senders
de heer Eggen
de heer Visser
de heer Stam
de heer Prost
de heer Koridon
de heer De Bruijn
de heer Louwerse
de heer Wesselman
de heer Lancée
de heer Kemink
de heer Senders

Ministerie van Verkeer en Waterstaat:
V&W/DGP
RWS Directie
RWS Directie
RWS Directie
RWS Directie
RWS Directie
RWS Directie
RWS Directie
RWS AVV

Noord-Nederland
Oost
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg

de heer Van Donkelaar
de heer Rooze
de heer Van Elburg
de heer Prak
de heer Bos
de heer Mens
mevrouw Bij mans
mevrouw Habets-Rutten
mevrouw Van der Spek

Provincies/kaderwetgebieden:
Provincie Groningen
Provincie Gelderland
Regionaal Orgaan Amsterdam
Haaglanden
Provincie Zuid-Holland
Provincie Noord-Brabant
Provincie Limburg

de heer Everts
de heer Papjes en de heer Leferink
mevrouw Van Ravels
de heer Bottinga
de heer Van Zutphen
mevrouw De Jong
de heer Servais

Overige:
Ligtermoet & Louwerse
Vervoermanagement Nederland

de heer Ligtermoet
de heer De Vreede
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