DE MOBILITEITSVERDELER
Aanpak voor integrale mobiliteitsopgaven na Corona
Samenvatting
Onze mobiliteit moet slimmer, schoner en socialer. Gedragsverandering is een belangrijke
schakel. We werken al jaren aan slimmer en schoner reisgedrag: met succes. Maar, het kan nog
beter, nog meer. De Corona-maanden hebben ons geleerd dat als het moet, we anders kunnen
reizen en werken. Wij willen de positieve effecten van Corona verzilveren. Dit doen we me onze
MObiliteitsVERdeler aanpak. In deze aanpak werken we op gebiedsniveau aan het structureel
verbeteren en verduurzamen van de mobiliteit. We doen dit in drie stappen:

-

Stap 1: De verdeling thuis en reizen
Stap 2: Verdeling reizen in de tijd
Stap 3: Verdeling auto – lopen/fietsen/OV/deelmobiliteit

Op basis van de ambities in het gebied bepalen we ‘hoeveel’ bedrijven en instellingen samen
willen of moeten doen. Per stap bekijken we: wat kan deze stap bijdragen aan deze ambitie en
hoe gaan we dat realiseren. Dit leidt tot maatregelen en acties. Deze brengen we samen in een
meerjarig programmatisch gebiedspakket. Anders dan bestaande aanpakken? Jazeker! Want
waar we ‘thuis’ voorheen vaak links lieten liggen, is dit in onze ogen een nieuwe sleutel tot
succes. En dat het kan, dat heeft het afgelopen anderhalf jaar bewezen!

ONZE AANPAK VOOR INTEGRALE MOBILITEITSOPGAVEN NA CORONA
Mobiliteit steeds complexer
Wij willen Nederland slim, schoon en sociaal bereikbaar houden. De afgelopen jaren zijn de
opgaven in mobiliteit steeds complexer geworden. Meer partijen, meer belangen en meer
mogelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast gaan mobiliteitsopgaven lang niet meer alleen over
verkeer en vervoer. Ze raken aan stedelijke ontwikkeling, klimaatverandering of zelfs
natuurontwikkeling. De toenemende complexiteit maakt ook dat we onze aanpak hebben
aangepast. En, omdat wij niet willen dat mobiliteit onze omgeving en natuur zwaar belast kijken
we vooral naar gedrag.
Gedragsverandering als belangrijke oplossing
Deze ontwikkeling zien we breed in het land. De afgelopen tien jaar is bij de aanpak van veel
mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken het accent sterk verschoven van infragerichte
oplossingen naar meer gedragsgerichte aanpakken. Met name in de periode van zes jaar Beter

Benutten programma’s is veel ervaring opgedaan met programma’s die zich richten
maatregelen gericht op structureel ander reisgedrag en het beter benutten van de bestaande
infrastructuur en mobiliteitssystemen. Niet langer stond de oplossing ‘infra’ bovenaan. Eerst
werd gekeken naar de reiziger, de serviceprovider en de vervoerder. Kon het niet anders, dan
werd er infra aangelegd.

In de periode hierna zijn, na vaststelling van het klimaatakkoord, vele programma’s opgezet om
te komen tot meer duurzame vormen van mobiliteit. Deze programma’s waren vaak onderdeel
van de regionale energiestrategieën en/of in de vorm van Regionale Mobiliteitsprogramma’s.
Wij doen mee!
P2 heeft in talloze programma’s kennis en ervaring opgedaan. Door het hele land hebben we de
afgelopen jaren gewerkt aan mobiliteitstransities en deze versneld met goede meerjarige
uitvoeringsprogramma’s, waarin structureel ander reis- en werkgedrag bij reizigersgroepen
centraal stond. Voorbeelden zijn Maastricht-Bereikbaar (2008-2013), Slim uit de Spits Arnhem
Nijmegen (2010-2012), IJmond Bereikbaar (2016-2019), Beter Bereikbaar Zwolle Kampen,
Slim&Schoon Onderweg Arnhem Nijmegen (2018-2020), Slimme en Schone mobiliteit in de
MRA (2017-2019), Bereikbaarheidsagenda Food Valley, Noord-Veluwe Bereikbaar (20192020), Beter Bereikbaar Utrecht Oost (2020-2021), Slim en Schoon in Rivierenland (2021) en
Brainport Bereikbaar (2021).

In deze opgaven zien we een gemene deler. Vaak is de kern van de oplossing een verschuiving
van automobiliteit naar andere vormen, meer duurzame vormen, van mobiliteit. Denk aan
wandelen, fietsen, OV, besloten vervoer of deelmobiliteit. Gedurende meerdere jaren is er
relatief veel aandacht geweest voor grootschalige projecten om de spitsen te mijden, met
blijvend veranderd reisgedrag. Denk aan de grootschalige fietsstimuleringsprogramma’s en
spitsmijdprogramma’s voor automobilisten met beloningen als ze buiten de spits zouden reizen.
De oplossing om absoluut minder te reizen en grootschalig structureel thuis te werken kwam
tot voor kort niet grootschalig van de grond. Ook op andere tijden werken en reizen kreeg tot
2020 minder de politieke-bestuurlijke aandacht. Werden ze als minder kansrijk beschouwd? Te
ingewikkeld en een te grote verandering?

Corona als game changer
In 2020 kwam ons leven abrupt tot stilstand en wat bleek. Als het anders moet, dan kan het.
Thuis werd werk, school, opvang, sportschool en kroeg. Files verdwenen, vergaderen op afstand
werd de norm en de fiets- en wandelpaden werden herontdekt. Het gevolg: de lucht werd
schoner en de zon scheen feller. De eerder onmogelijke transitie naar ‘meer thuiswerken en
studeren’ kreeg gedwongen vleugels en de impact was enorm. De komende maanden komen
we langzaam weer meer in beweging en gaan we ons dus ook steeds meer verplaatsen. We zien
het nu al op de weg. De drukte op de weg neemt weer wat toe (er staan soms zelfs files) en in
de treinen is het soms weer gezellig vol. Hoe zorgen we er nu voor dat onze files verleden tijd
blijven? Dat de lucht schoner blijft? Hoe houden we het goede van de afgelopen anderhalf jaar
vast?
Niet meer terug naar het ‘oude normaal’
Langzaamaan wordt duidelijk: we gaan niet meer terug naar hoe het was. Bedrijven maken zich
op grote schaal klaar voor ‘structureel meer thuiswerken en onderwijsinstellingen verkennen
hoe ‘hybride onderwijs’ vorm moet krijgen. Dit heeft naar verwachting effect op de
bereikbaarheid. Maar de ontwikkeling brengt ook nieuwe grote vragen. Hoe gaan we om met
drukke kantoordagen? Komen we hele dagen werken en gaat dat ten koste van spreiding?
Er is veel gepubliceerd over de ontwikkelingen in werk- en reisgedrag op het moment dat de
Corona-beperkingen wegvallen en de anderhalve meter samenleving wordt opgeheven. Dat dit
leidt tot kansen voor slimmer en duurzamere mobiliteit staat buiten kijf, maar ook zijn er
bedreigingen. Bijvoorbeeld dat er zonder aanvullende maatregelen verschuivingen in de modalsplit zullen optreden.

Belangrijkste kansen
• Mensen blijven meer thuis werken en studeren en bedrijven en instellingen stimuleren
dat.
• We reizen bewuster: waarvoor moeten we wel de deur uit en waarvoor niet?
• We reizen meer op ‘rustige’ momenten en mijden de spits wat beter.
• Als we minder reizen, zijn we bereid om anders te reizen.
Belangrijkste bedreigingen
• We zijn gewoontedieren. Ga maar na: we zijn, misschien nog wel meer dan eerst, graag
rond etenstijd thuis en zetten nu ook nog vaak na ons ontbijtje de laptop aan.
• Meer mensen hebben een auto aangeschaft, ook jongeren die voorheen altijd met het
OV reisden.
• Meer mensen reizen met de auto en het OV vinden veel reizigers nog een spannend.
• We willen elkaar ontmoeten en werken ook nog eens allemaal vooral op dinsdagen en
donderdagen.
De essentie van de MOVER-aanpak
P2 wil inspelen op de kansen die wij buiten zien en zorgen voor structureel schonere en betere
bereikbaarheid! Daarom hebben we een aanpak ontwikkeld die gericht op de kansen en
bedreigingen van nu: de MObiliteitsVERdeler. De essentie van deze aanpak: de mobiliteitsdruk
in een regio/gebied/locatie structureel te verminderen in aantal gerichte stappen met

bijbehorende acties en maatregelen. De belangrijkste oplossingsrichtingen zijn thuis, spreiden
en anders reizen!
Kern bij de MOVER-aanpak is dat de kansen en bedreigingen voor slimme en duurzame
mobiliteit in een gebied met de belangrijkste stakeholders in beeld worden gebracht. Dat kan
op een schaal van een provincie/regio zijn, een bedrijventerrein of een individuele werkgever
met verschillende reizigersgroepen. Het principe is toepasbaar op verschillende schaalniveaus.
We werken in drie stappen naar een succesvolle brede aanpak.

Stap 1: De verdeling thuis en reizen

We hebben het al lang over thuis werken en leren. Sinds het ‘Nieuwe Werken’ staat het op de
agenda, maar ‘meer thuis’ heeft tijdens de Corona-crisis noodgedwongen meer positie
ingenomen. Daardoor hebben we in korte tijd veel kennis en ervaring opgedaan. De intrinsieke
motivatie van overheden en werkgevers om hier samen aan te werken en de relatief positieve
ervaringen (minder reizen, meer gespreid reizen, verlaging CO2-bijdrage mobiliteit) tijdens
Corona zijn aanleiding om na de Corona-periode te komen tot structureel minder
reisbewegingen door meer thuis te blijven.
Tijdens deze eerste stap bekijken we op gebiedsniveau de potentie van ‘meer thuis’. Hoe ver
kunnen we de schuif thuis - reizen openzetten en welk effect heeft dat?

Dat stap 1 de goede eerste stap is, zien we in Utrecht Oost. Stakeholders in het gebied geven
aan structureel thuiswerken te gaan stimuleren. In beleid, maar ook de inrichting van de
gebouwen. In onze huidige opgave hebben we dat we in relatief korte tijd met 15-20
stakeholders een grove prognoses gemaakt voor de toekomstige reisbewegingen in het gebied.
Hoeveel collega’s verwacht je straks op kantoor en hoeveel werken er thuis? Deze prognoses
geven goed inzicht in hoeveel er structureel minder gereisd kan worden door meer
thuiswerken, meer thuis-/hybride onderwijs en meer zorg aan thuis/e-consulting. Wanneer je
deze prognoses naast de beschikbare reiscapaciteit van het gebied legt, zie je snel welk effect
stap 1 heeft en wat je in de volgende stappen nog met elkaar moet bereiken.

Stap 2: Verdeling reizen in de tijd

We werken al jaren aan het spreiden van reizen. Vooral spitsmijden staat al een tijd prominent
op de agenda. De afgelopen anderhalf jaar hebben we, door de veiligheidsnormen van
anderhalve meter, noodgedwongen fors gespreid. We reisden beter verdeeld over de dag en dit
draagt bij aan minder druk op de weg en het OV. Daarbij biedt spreiden ook kansen om
bijvoorbeeld het OV optimaler in te richten met een aanbod dat regelmatiger over de dag rijdt,
dan het relatief kostbaar aanbod gericht op grote pieken in de spits met overvolle ritten en
relatief minder aantrekkelijk aanbod in de daluren. Tegelijkertijd zien we het terugvallen in oude
patronen als één van de grootste bedreigingen. Want hoewel voor veel forensen, werknemers,
bezoekers en studenten het voordeel van flexibeler in de tijd reizen in combinatie met meer
thuis duidelijk geworden is, blijven we gewoontedieren.
Een nieuw aspect binnen spreiden is de ontwikkeling dat door meer thuiswerken het risico
ontstaat op nieuwe reispieken, ingegeven door de voorkeur van veel reizigers om zoveel
mogelijk op dinsdagen en donderdagen op kantoor te zijn. Ook om die reden is verdeling van
reizen in de tijd, in dit geval verspreid over de week, wenselijk.
Kortom: we moeten aan de slag met spreiden! Maar wel met een positievere framing: meer
spreiden zodat enerzijds de problemen in de spitsen niet terugkeren, maar ook om de voordelen
van flexibeler werken optimaal te benutten.
In stap 2 verkennen we met werkgevers of instellingen welke mogelijkheden er zijn om meer te
spreiden. Ook bespreken we de breedte van het probleem. Gaat het om met name de
spitspieken op de dag, of zijn er ook zorgen over het verdelen van vervoerbewegingen over de
dagen van de week? Ook hierbij kijken we weer: wat is de capaciteit van een gebied en wat
verwachten we aan effect van deze stap.

Stap 3: Verdeling auto – lopen/fietsen/OV/deelmobiliteit

Door Corona wordt het werk- en reisgedrag van reizigersgroepen structureel anders. Gerichte
maatregelen en acties, zoals hierboven genoemd, kunnen dit versterken. Maar we willen niet
alleen dat er minder en beter verdeeld wordt gereisd, ook duurzame mobiliteit staat hoog op de
agenda’s van overheden en werkgevers. Naast een versnelling in de noodzakelijke bijdrage
vanuit de mobiliteit aan de CO2-reductie, kan een betere balans ook zorgen voor verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit en verblijfswaarde. Ga maar na: de auto neemt relatief meer ruimte
in dan de fiets en het OV en deze ruimte kan gebruikt worden voor groen, recreëren, of iets
anders. In specifieke situaties is het mogelijk dat bestaande infrastructuur voor auto wordt
ingeruild voor nieuwe infra voor OV of fietsen in combinatie met versterking van de ruimtelijke
kwaliteit. Naast “vergroening” in de mobiliteit zelf, ontstaat er ook meer “vergroening” in een
gebied.
Tegelijkertijd zien we ook dat de Corona-crisis mogelijk lange termijn ongewenste effecten zal
hebben. Het animo en het aantal reizigers in het OV is sterk gedaald en zal zonder extra acties
niet snel terugkomen op een hoog niveau, laat staan groeien. Daartegenover zien we nu al dat
het autogebruik relatief hoger is, ten koste van het aandeel OV.
We willen een transitie naar duurzamere mobiliteit. Daarom is de laatste stap in de MOVER
aanpak het aanzetten tot modal shift. Samen met gebiedspartners kijken we naar de
mogelijkheden om de gemaakte reizen te verduurzamen.
Bovenstaande stappen worden versterkt wanneer er goede maatregelen en acties onder liggen.
Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van maatregelen.

Voorbeeld uit de praktijk: de casus Bereikbaar Utrecht Oost
De afgelopen jaren hebben we op meerdere plekken in het land (soms nog onbewust) gewerkt
via bovenstaande methodiek. Zo hebben we in Slim&Schoon Arnhem Nijmegen aan dezelfde
knoppen gedraaid en waren in onze gebiedsaanpak Slimme en Duurzame mobiliteit in de MRA
onze doelen al ‘minder (auto)kilometers, ‘meer spreiden’ en ‘meer ruimte om te leven’. De
afgelopen maanden hebben we in Utrecht Oost bovenstaande stappen toegepast in de praktijk.
In werksessies hebben we stap voor stap met stakeholders verkend waar de opgaven liggen per
thema en welke acties en maatregelen we zouden kunnen treffen om hier individueel en
gezamenlijk stappen in de zetten. Reisprognoses en inzicht in de capaciteit van het OV vormden
een belangrijke basis. Grofweg zag ons proces er als volgt uit:

-

-

-

Ambities en Doelen bepalen: Gezamenlijke ambitie en (bij voorkeur concrete) doelen
bepalen. De doelen waren gebaseerd op de bovengenoemde stappen: meer thuis, meer
spreiden, duurzamer reizen.
Doelen uitwerken: Aan de hand van de bovenstaande drie stappen de doelen ‘meer
thuis’, ‘meer spreiden’ en ‘duurzamer reizen’ stap voor stap uitwerken in werksessies en
diverse overleggen: wat kan elk doel bijdragen en wat gaan we doen om vaart te maken.
Gebiedspakket: samenbrengen tot een gebiedspakket.

Draagvlak is belangrijk wanneer maatregelen gezamenlijk moeten worden uitgevoerd. Daarom
hebben we directeuren van bedrijven en bestuurders meegenomen in elke stap. Na elke
werksessie hebben we de resultaten gedeeld en hebben ze hier mee ingestemd. Zo zorgden we
voor draagvlak en bleven we op koers.
Onze tips en aanbevelingen
Ga je zelf aan de slag met een gebiedsaanpak die bij moet dragen aan structureel meer
bereikbaarheid? Dan hebben wij nog een aantal tips die we graag delen!
1. Werk van grof naar fijn. Ga niet voor het top-down opleggen van spelregels (zie mislukking
“kader spreiden en mijden” van IenW/OCW) en schiet ook niet te snel in detailanalyses en
modellen (zoals gedetailleerde scans bij werkgevers). Ga eerst met kernstakeholders de drie
hoofdstappen uitwerken op basis van grove inschattingen/richtingen. Cijfers en getallen
hoeven niet tot achter de komma te kloppen. Het gaat erom dat je samen in beweging komt
en blijft!
2. Pak het programmatisch aan. Werk naar meerjarige gebiedspakketten met een duidelijke
ambitie, doelen (SMART) en maatregelen. En let op: neem ook financiering, governance en
monitoring mee.
3. Maak een adaptief programma om onzekerheden te managen. De wereld om ons heen
verandert snel dus zorg dat je hierop kan inspelen. Bijvoorbeeld door vooral voldoende
financiële middelen te organiseren voor de volledige looptijd van je programma, maar
jaarlijks je uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen vast te stellen.
4. Zorg dat er ruimte is voor maatwerk. Werkgevers en instellingen hebben elk een eigen
geschiedenis en werken op een eigen manier. De ene doet veel op gebied van thuiswerken
en de ander loopt ver voorop in duurzaam reizen. Houd hier ruimte voor.
5. Onderscheid in maatregelen individueel (voortouw bedrijf) en meer generieke maatregelen
(voortouw regio/gebied).

6. Maak een monitor en een benchmark met de belangrijkste partijen in het gebied en kom
eens per jaar bij elkaar terug op gemaakte afspraken. Is de inzet genoeg of moeten we
samen harder lopen?
7. Heb oog voor de stappen die gezet worden, al voelen ze soms wat klein. Als je volop kansen
ziet, kan het lijken alsof je omgeving (te) langzaam beweegt. Sommige
bedrijven/instellingen komen soms van ver. Een voorbeeld uit de praktijk: bij een bedrijf was
het tot voorkort ‘verboden’ thuis te werken en de regelingen zijn nu zo aangepast dat
thuiswerken mogelijk is. Dat zo’n bedrijf niet al op 40% thuiswerken stuurt, is dus logisch.
De stap die ze al hebben gezet is enorm!

