
Organisatie

Contactpersoon en functie

Datum

Welke doelstelling streeft uw organisatie na met 

Mobiliteitsmanagment? Wat wil uw organisatie bereiken?

Wat zijn de plannen van uw organisatie met het oog op mobiliteit 

en mobiliteitsmanagement?

Onderwerp Aantallen Regelingen en faciliteiten Opmerkingen Suggesties

Aantal werknemers in regio

Aantal FTE

Inventarisatie tbv maatregelen Mobiliteitsmanagement

Doelstelling

Organisatie kenmerken



Andere vestigingen en aantal werknemers / FTE

Verhouding part time / full time

Activiteiten organisatie

Verhouding aantal medewerkers binnen / buiten

Verhouding aantal medewerkers kantoor / productie

Aantal lease-auto's

Aantal gebruikers eigen auto

Aantal gebruikers OV

Aantal NS Business card + gebruik

Aantal Mobility Card + gebruik

Aantal fietsers

Aantal deelnemers fietsenregeling

Aantal douchgelegenheden

Aantal plekken fietsenstalling overdekt

Aantal plekken fietsenstalling onoverdekt

Gescheiden stalling van fietsen, electrische fietsen en scooters?

Aantal oplaadpunten 

Aantal carpoolers (bestuurders)

Aantal carpoolers (inzittenden)

Aantal vanpool-auto's + bezettingsgraad

Aantal dienstfietsen + bezettingsgraad

Modaliteit organisatie (overlap mogelijk)



Aantal dienstscooters + bezettingsgraad

Aantal dienstauto's / poolauto's + bezettingsgraad

Aantal thuis-/telewerkers + frequentie

Aantal parkeerplekken + bezettingsgraag

Aantal carpoolparkeerplekken + bezettingsgraad

Aantal e-conferenceplekken  + bezettingsgraad

Aantal gebruikers e-conference + bezettingsgraag en gebruik

Aantal autokilometers woon-werk niet-leaserijders

Aantal autokilometers woon-werk leaserijders

Aantal autokilometers zakelijk niet-leaserijders

Aantal autokilometers zakelijk leaserijders

Aantal werknemers met afstand:

<5 km

5-15 km

15-25 km

25-50 km

>50 km

Hoogte Woonwerkvergoeding

Hoogte vergoeding obv autokilometers

Hoogte vergoeding obv OV

Afstanden woon-werk werknemer

Woonwerkvergoeding



Hoogte woonwerkvergoeding bij gebruik fiets, bij welk aantal 

kilometers

Handhaving vergoeding bij thuiswerken

Mobiliteitsbudget

(Eindejaars) bruterings/salderingsregeling

Werkkostenregeling ingevoerd?

Is mobiliteitsproblematiek in kaart gebracht?

Zijn de kosten voor mobiliteit bepaald?

Is er mobiliteitsbeleid? Is er een thuis / telewerkbeleid? En 

verankerd in de arbeidsvoorwaarden?

1. Verminderen autogebruik en zoveel mogelijk mijden van spits

2. Verminderen reistijd woon-werk

3. Stimuleren van werken op afstand

4. Stimuleren van (meer) flexibele werkpatronen

Beleid en regeling

Beleid gebruik eigen auto

Shuttle/pendelbusje vanaf station

Carpoolfaciliteiten (parkeerplaatsen/vergoeding)

Schenkfiets

Fiscale fietsregeling / WKR

Beleid

Woon-werk (niet leaserijders)



Fietsenplan voor aanschaf fiets

Leasefietsregeling

Douchefaciliteiten

Fietsenstalling overdekt/onoverdekt, capaciteit

Beleid en regeling

A,B,C beleid

Absolute waarde CO2 beleid

OV kosten declareren naast gebruik auto vd zaak

Kosten (prive) motor declareren naast gebruik auto vd zaak

NS Business card of Mobility card in aanvulling op auto vd zaak

Mobiliteitsbudget i.p.v. auto vd zaak

Beleid en regeling

Kostenregeling binnenlandse reizen

Poolauto's vanaf kantoor

Dienstfietsen vanaf kantoor

Shuttlebusjes tussen vestigingen

NS Business Cards of Mobility Cards

Beleid gebruik eigen auto

Auto van de zaak

Zakelijk verkeer (geen auto van de zaak)



Beleid en regeling voor parkeren op eigen terrein (wie wel, niet, 

betaald parkeren, begrensd parkeren binnen straal woon-werk, 

etc.)

Beleid en regeling parkeren elders (waaronder ook 

uitwijkmogelijkheden)

Carpoolregeling

Extra faciliteiten (bijv. uitwijkmogelijkheden)

Vergoeding parkeren buiten kantoor

Vergoeding parkeren zakelijke reizen

Beleid en regeling flexibel / thuiswerken

Flexibele werktijden

Werkplekfactor

Thuiswerkregeling /-vergoeding

Openingstijden gebouw

Internetfaciliteiten

Faciliteren met tools, als ipads, thuiswerkplekken, mobiel 

abonnement, etc.

Thuis- / telewerkfaciliteiten (zoals werkplek, inlogmogelijkheden)

Thuis- / telewerkfaciliteiten (zoals werkplek, inlogmogelijkheden)

Faciliteiten om buiten spits te kunnen rijden, zoals bedrijfsfitness

Faciliteren vergader/werkplekken in het land

Declareren gebruik flexplekken zoals NS stations en 

Mercurehotels 

Parkeren

Flexibel werken / Nieuwe Werken



Verhuisbeleid/-regeling

Vergaderen op slimme tijdstippen en locaties

Beleid en regeling

Faciliteiten teleconference

Beleid en regeling

Faciliteiten

E-conferencing

E-learning


