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Vanaf de zomer: hybride werken! met het kantoor als vergader-
en ontmoetingsplek. 
Maar bedoelt iedereen hetzelfde? 
Wat is hybride werken eigenlijk? 
Wat voor verwachtingen hebben we van werk na de zomer?
Verplaatsingen van werknemers zijn daar in volgend: wat is de 
impact op de mobiliteit?

Één dag EXTRA thuis werken per week t.o.v. de 
periode voor corona levert ons op: 
• Minder reiskosten (ongeveer 15-20K per 

week)
• Minder CO2-uitstoot (ongeveer 15-20 ton per 

week) 
• Minder autokilometers (ongeveer 80.000 –

100.000 km per week)
• Minder uren files (ongeveer 150-200 uur per 

week)
• Gelukkigere en gezondere medewerkers 

(minder ziekte, minder vertrekkende 
collega’s)

Bron: mobiliteitsscan medewerkersbestand Sweco 
Nederland







Op de knop 
drukken



Pas het mobiliteit- en 
werkbeleid aan

• Zorg voor een helder thuiswerkbeleid (niet-reizen), 

• Een kantoor- en vergaderbeleid (waarheen en wanneer reis ik), 

• een mobiliteitsbeleid met verschillende mogelijkheden om te 
reizen (hoe reis ik).



Helder thuiswerkbeleid:

- Minimaal één dag per week op een vaste dag (i.o.m. het team) 

- Een veilige en (fysiek en mentale) werkplek voor iedereen

- Een juiste thuiswerkvergoeding



Helder kantoor- en vergaderbeleid:

- Minimaal één dag per week op kantoor op een vaste dag (i.o.m. het team)

- Label vergaderingen aan:
- online via videoconferencing (de norm) 
- fysiek met een wandeling
- fysiek op een onmoetingsplek
- fysiek op kantoor in een creatieve ruimte 
- …
- en zorg voor de juiste vergaderdiscipline

- ‘Hybride’ overleggen alleen met juiste inzet van middelen (beeldscherm, 
camera en microfoon)



Helder mobiliteitsbeleid:

- Van reiskostenvergoeding naar een mobiliteits- en 
thuiswerkvergoeding

- Flexibiliseren huidige leasecontracten en/of overstap naar
mobiliteitsbudget



Voordelen van aangepast  
mobiliteit- en werkbeleid
Voor de werknemer: 
- een persoonlijke balans tussen: 

- werk en privé, 
- forenzen en thuiswerken en 
- fysiek en online afspreken. 

- keuzevrijheid in mobiliteit
- groter afzetgebied van kennis en expertise.  

Voor de werkgever: 
- Toegang tot grotere groepen talent
- Aantrekkelijker werkgeverschap
- Minder reiskosten, 
- Minder kosten voor leaseauto’s,
- Minder kosten voor m2 kantoor en parkeerruimte
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