mobiliteit

bereikbaar zijn
en bereikbaar
blijven
Een van de oplossingen om het mobiliteitsprobleem aan te pakken, is medewerkers verleiden op een andere manier naar en van hun werk te reizen. Dat lijkt eenvoudig, maar is behoorlijk complex. Ook Ziekenhuis
Rijnstate in Arnhem worstelt met bereikbaarheidsproblemen. Wat doet
het ziekenhuis om bereikbaar te zijn en bereikbaar te blijven?

Het wordt steeds drukker op de weg. Er
ontstaan meer files die leiden tot vertra
gingen en irritaties. Ook het vinden van
een (betaalbare) parkeerplaats wordt
lastiger en ondanks alle milieubesluiten
is er sprake van toenemend verkeers

door royan van velse en tim wools

lawaai en een toenemende uitstoot van
schadelijke gassen.
Risico’s
De overheid neemt maatregelen op het
gebied van onder andere regelgeving, be
lastingen en infrastructuur, maar aan
het eind van deze weg die verkeer heet,
bevindt zich een bestemming, bijvoor
beeld de plaats waar je werkt of studeert.
En die plek heeft last van al deze ele
menten. De aspecten die verbonden zijn
met het vervoer van en naar het werk
hebben invloed op de werknemer. Mis
schien moet hij langer reizen dan ge
pland, komt hij te laat en gefrustreerd op
zijn werk of afspraak en zit te lang achter
het stuur met gevolgen voor zijn gezond
heid. En dan hebben we het nog niet
eens over een toenemend risico op een
verkeersongeval.
Van A naar B
Voor de werkgever is tijd geld. Hij is niet
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gebaat bij een werknemer die te laat

komt, die geen parkeerplaats kan vin
den, een verhoogd ziekteverzuim heeft of
gestresst op de werkplek arriveert. Hoe
en wanneer iemand op zijn plaats van
bestemming komt, wordt in het huidige
denken daarom steeds belangrijker.
Sommige bestemmingen genereren
daarbij meer autoverkeer en dus meer
knelpunten dan andere. Zo trekt een zie
kenhuis veel bewegingen aan rond de
spits, rond de wisselingen van werkdien
sten en rond het bezoekuur. Een evene
mentenhal heeft bijvoorbeeld weer last
van drukte voor aanvang en na afloop
van een activiteit. Als het gaat om mobi
liteit is de vraag dan ook: hoe kunnen
mensen zich verplaatsen van A naar B
waarbij rekening wordt gehouden met
de volgende drie onderwerpen:

Een opstopping bij de parkeergarage van Rijnstate.

>> Bereikbaarheid. Hoe kom je het

te doen. Kort samengevat betekent dit,

de toestroom van auto’s rond piekmo

snelst van A naar B zonder hinder en

dat er anders gereisd moet worden. Bij

menten leidt tot opstoppingen, en de be

vertragingen en waar kun je makke

dat ‘anders reizen’ ligt de nadruk vooral

woners in de wijk klagen over de overlast

lijk parkeren?

op maatregelen die reizigers in staat stel

die het verkeer veroorzaakt.

len op een slimme manier de plek van

Door Rijnstate wordt veel gedaan om de

met welzijn, geluidsoverlast en ver

bestemming te bereiken. Dit is onder

mobiliteitssituatie te verbeteren: het fa

vuiling door het verkeer. Hierbij moet

meer mogelijk door automobilisten (voor

ciliteren van ov-abonnementen voor me

je denken aan de effecten van uitstoot

een groot deel forensen) te stimuleren

dewerkers, overleg met de busonderne

door schadelijke gassen.

tot ander gedrag, zodat ze een reis niet

ming over de dienstregeling, gespreide

>> Leefbaarheid. Dit heeft te maken

maken, op een ander moment, met een

en ruimere bezoekuren, opening van ex

risico op ongevallen, waarom wordt

ander vervoermiddel of via een andere

tra parkeerplaatsen, het in het leven roe

er te hard gereden en heeft dit bij

route. Het lijkt zo simpel en zo evident,

pen van pendeldiensten naar parkeer

voorbeeld betrekking op de inrichting

maar dat is het allerminst. Het program

plaatsen buiten het gebied, en het

van de weg? Het terugdringen van ge

ma ‘Beter Benutten’, een samenwerking

opzetten van fietsplannen voor mede

wonden en verkeersdoden is bij dit

tussen het Rijk, twaalf regio’s en het be

werkers, waarbij het gebruik van con

thema de belangrijkste taak van de

drijfsleven, is hier druk mee bezig

ventionele en elektrische fietsen finan

overheid.

(www.beterbenutten.nl). Dit programma

cieel wordt gestimuleerd.

>> Verkeersveiligheid. Hoe groot is het

richt zich niet op het aanleggen van nieu
Anders reizen

we infrastructuur, maar op het beter be

Vooronderzoek naar

Uiteindelijk wil de werkgever dat zijn

nutten van alles wat al voorhanden is.

reisgedrag werknemers

werknemers snel, efficiënt en veilig op de

Wat daarbij hoort is gedragsbeïnvloeding,

In 2015 deed de gemeente Arnhem bij

werkplek arriveren, liefst op een zo mi

en dat maakt het allerminst simpel.

Rijnstate een vooronderzoek naar het
reisgedrag van werknemers die tijdens

lieuvriendelijk mogelijke manier. De ge
mene deler van al deze problemen is in

Bereikbaarheidsproblemen

de spits forenzen. Bij de doelgroep die

deze context het reizen met de auto,

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem worstelt

werd onderzocht, kwam naar voren dat

waardoor files ontstaan. Het ligt dus

ook met bereikbaarheidsproblemen. De

velen al niet met de auto reizen maar

voor de hand om specifiek hier iets aan

parkeergelegenheden zijn vaak overvol,

met de fiets of met het openbaar vervoer
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>>

mobiliteit

functies lenen zich hiervoor, maar ‘an
ders werken’ vormt wel een deel van de
oplossing.
Beïnvloeden van gedrag
Bereikbaarheid is onlosmakelijk verbon
den met mobiliteit. Het verbreden van
snelwegen en het bouwen van parkeer
garages zijn niet de enige oplossingen
om de problemen, gekoppeld aan bereik
baarheid, te verminderen. De wegge
bruiker, in casu de medewerker, speelt
hierbij een cruciale rol. Zijn gedrag is
echter beïnvloedbaar. Een tastbare belo
ning om voor alternatief vervoer te kie
zen kan een optie zijn. Ook goede voor
zieningen dragen hieraan bij. Dat zijn
bijvoorbeeld veilige en gratis fietsenstal
lingen en oplaadpunten voor e-bikes of
De fietsenstalling bij Rijnstate. De helft van de medewerkers reist niet per auto.

omkleed- en douchefaciliteiten voor na
het fietsen.

komen. De groep mensen die anders rei

bij het verbeteren van hun mobiliteit.

zen dan met de auto bedraagt 55 procent

Het belang is immers wederzijds omdat

De wetenschap dat mobiliteit centraal

in dit onderzoek. Landelijk ligt dit onder

hiermee toegangswegen worden ontslo

staat bij het oplossen van knelpunten

werknemers in de zorgsector (ruim) on

ten en de gemeente dus beter bereikbaar,

rondom de fysieke bereikbaarheid van

der de 50 procent. Ook werd geconsta

leefbaarder en veiliger wordt. Het past

organisaties, is alom aanwezig. Voor ge

teerd dat de bereidheid om met alterna

ook bij het maatschappelijk verantwoord

meenten is hier een belangrijke rol weg

tieve vervoermiddelen te reizen groot is,

denken. Zo beschikt de gemeente Arn

gelegd. Overheid en organisaties moeten

maar dat een trigger hierbij versterkend

hem over mobiliteitsexperts die zich be

samen aan de slag om op basis van erva

werkt. Dat kan een directe financiële be

zighouden met het programma ‘Beter

ringen de mogelijkheden te inventarise

loning zijn, een korting op de aanschaf

Benutten’. De gemeente heeft de experti

ren en mobiliteit in gezamenlijkheid aan

van een fiets of ov-abonnement, of het

se in huis bedrijven te adviseren bij inge

te pakken en te organiseren. <<

gratis parkeren op een andere locatie.

wikkelde mobiliteitsvraagstukken.

In het algemeen is de vraag of het vol

Het oplossen van deze vraagstukken kan

staat wanneer de werkgever zijn mede

bijvoorbeeld bijdragen aan kostenbespa

werkers motiveert, of dat hij het moet

ringen en het terugdringen van het ziek

afdwingen. Deze laatste strategie kan be

teverzuim. Je kunt nog verder denken.

staan uit het snoeien in reiskostenver

Een deel van het probleem wordt ook

goedingen of het duurder maken van het

opgelost door Het Nieuwe Werken te in

parkeren op locatie.

troduceren, zodat medewerkers perio
diek of incidenteel elders of thuis kun

Complex

nen werken. Het heeft niet alleen effect

De oplossing ‘Anders reizen’ lijkt eenvou

op de verkeersdrukte rondom een orga

Tim Wools (links) is Student Mobiliteit

dig en voor de hand liggend, maar is

nisatie, maar ook op de benodigde vier

aan Hogeschool Windesheim in Zwolle.

toch complex. Het is een taak van een

kante meters en de aanwezige werkplek

Royan van Velse is manager Inkoop bij

gemeente organisaties te ondersteunen

ken. Flexibiliteit geeft ruimte. Niet alle

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.
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