
Waarom en hoe 
je als organisatie inzet 
op duurzame mobiliteit
Wat je op dit moment in handen hebt zijn 
10 Tips voor de Toekomst die je kunnen helpen  
om het personenvervoer van jouw organisatie  
te verduurzamen. Die verduurzamingsslag is 
waardevol voor ons klimaat en als alle bedrijven hun 
steentje bijdragen, maakt dat een groot verschil. 

Misschien heb jij de mogelijkheid en invloed om 
daadwerkelijk dingen te veranderen bij jou in het 
bedrijf. Sommige tips lijken heel alledaags, maar vergis 
je niet, juist dat maakt ze makkelijk door te voeren en 
heel effectief. Ze haken op elkaar in en geven concrete 
handvatten om door middel van beleidsvoering of 
gedragsverandering als organisatie slimmer om te 
gaan met energie en mobiliteit. Kies de tip die het 
best bij jouw bedrijf past. En wist je dat je door naar 
duurzaamheid te streven, jullie imago een positieve 
boost krijgt? Mensen werken graag bij een bedrijf 
dat laat zien dat het oog heeft voor haar omgeving, 
daar zijn ze trots op. 

T I P S

voor de toekomst
voor mobiliteit



Stel een integraal vervoerplan op
Als je woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en even-
tueel vrachtverkeer in kaart brengt en in een inte-
graal vervoerplan goed op elkaar afstemt, scheelt 
dat vaak veel bewegingen en dus geld en energie.

Stel een mobiliteitsladder op
Een mobiliteitsladder maakt voor iedereen duidelijk 
hoe jouw organisatie kijkt naar mobiliteit. Dit maakt 
de communicatie erover met alle medewerkers 
ook makkelijker.

Werk samen met anderen
Werk je samen met andere organisaties, dan kun  
je profiteren van elkaars kennis en ervaring met 
verduurzaming. Er zal meer verbinding ontstaan 
met de inwoners en bedrijven in de omgeving. 
Bovendien maakt samenwerken de dingen  
vaak nog goedkoper.

Stel een pilotgroep samen
Een enthousiaste interne pilotgroep zal met plezier 
een nieuw systeem testen en het op een positieve 
manier uitdragen naar collega’s. Zij kan anderen 
inspireren, waardoor de stap naar verandering 
kleiner wordt.

Neem jouw medewerkers mee in het verhaal
Neem je medewerkers mee in jouw verhaal over  
verduurzaming. Maak het persoonlijk en invoelbaar. 
Zo stimuleer je hen om mee te doen aan je verduur-
zamingsplan en een gezamenlijk doel na te streven.

Maak het gewenste gedrag zo makkelijk mogelijk
Mensen zullen veel sneller geneigd zijn om over  
te stappen op een nieuw mobiliteitssysteem als  
dit laagdrempelig en gebruiksvriendelijk is.

Stimuleer de fiets
Het is heel simpel; fietsen, dus bewegen, maakt 
medewerkers fitter en gelukkiger en is goedkoper 
voor de werkgever.

Stimuleer het gebruik van openbaar vervoer
Medewerkers die met het openbaar vervoer naar 
het werk komen ervaren doorgaans minder stress 
onderweg, ze hebben geen last van files en kunnen 
tijdens hun reis meer ontspannen dan wanneer  
ze zelf autorijden.

Ga voor een elektrisch wagenpark
Elektrisch rijden is schoner en vaak zelfs 
goedkoper!

Maak van jouw wagenpark een deelsysteem
Als anderen ook gebruik maken van je wagenpark, 
wordt dat voor jou goedkoper.

1
2

3

4

5

6
7
8

9
10

Meer weten over deze tips, hoe anderen ze al 
toepasten en hoe je ze zelf aanpakt? Ga naar 
www.zmf.nl/tipsvoormobiliteit of scan de QR-code.

ZMf   info@zmf.nl   0118 654180
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