
DUURZAAM REISGEDRAG 
Techniek – gedrag – beleid – samenwerken 
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• Wie ben ik? 

• Wat is onze opgave?  

• Wat bedrijven doen? (Anders Reizen) 

• Klimaat- en energieakkoord 

Noodzaak vanuit Mens, Milieu en Economie 

Agenda 
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Alles is nodig: techniek – gedrag – beleid – samenwerken  

Klimaat- en Energieakkoord gaat voor 7 Mton CO2 reductie 2030 





Mobiliteit 

91%  

Gebouwen  

9%  

   
Arcadis Nederland:  

We hebben onze footprint met 32% 
gereduceerd tussen ‘10 en ’17 per fte. 

Ambitie is 40% in 2020  

Anders Reizen:  

Samenwerken aan CO2-reductie 
(50% in ’30 t.o.v. ’16) door het 

verduurzamen van reizen van medewerkers: 

kennis ontwikkelen, verspreiden en borgen 
 
 
 

Footprint Arcadis NL 2017; 5625 ton CO2 
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• 41 grote organisaties in Nederland,  
circa 300.000 werknemers 

• Doel: 50% CO2 reductie mobiliteit in ‘30 

• Kennis & ervaring delen & ontwikkelen 

• Koplopersbeleid; 

- Top 10 maatregelen 

- Implementeren BV Nederland:  
4Mton (van de 7 als ambitie) 

‘Zwerm’ van gedreven ‘collega’s’ die verandering willen 

Anders Reizen 







Fiscaal beleid/ systeem veranderen 
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Aanvullingen Arcadis 
• NS-Businesscard voor iedereen 

• Fietsen 
- Ieder kantoor één/ twee/ drie fietsen 
- Fiets van de Zaak (ook voor delen van je reis) 
- Punten sparen 

• Lease-regeling (duurzaamste vloot Arval):  
- Bonus/ malus & maximum CO2 uitstoot 
- (Semi)elektrisch 
- Terughoudende uitgifte, o.b.v. gebruik 

• Mobilitymonitor & E-learning duurzaam & veilig 
reizen 

• Low Car Diet/ MEE programma  

• OpenUp! 

• Blijf communiceren 

• Duurzamere privé auto, duurzamere km-vergoeding 

• Fietskoerier 

• Toogethr (carpool app) 

• Parkeerbeleid (spits mijdend, ontmoedigend, …) 

• Wisselwagens, deelauto’s & Paleiskwartier Elektrisch 

 

 

• Mobiliteitsvisie: eerlijk, flexibel en duurzaam 

Mobiliteit: iedereen heeft een mening & eigen belang 
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• Opschalen koplopersbeleid 

• Grote gedragscampagne, langjarig 

• Fiscale systeemverandering: flexibilisering en betaling naar gebruik/ uitstoot 

- Flexibele inclusieve bijtelling 

- Onbelaste reiskostenvergoeding 

- Bijtelling elektrisch nog laag houden (Tesla-tax en ‘gewoon’) 

- Aankoop fiets 

- BTW fiets/ OV (inter)nationaal 

- Kleinere dingen: Extern parkeren, Businesscard weekend, … 

• Herverdeling investeringen 

• Overig: 

- Systeem scholen 

- Opname in certificaten, wetgeving, handhaving 

- Convenanten (vakbonden, IPO, VNG, …) 

- Ruimtelijk beleid 

Klimaat en Energieakkoord – zakelijk reizen 
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Iedereen kan toch fietsen? 
 
 
 
 

The Backwards Brain Bicycle - Smarter Every Day 

https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0
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Dank voor de aandacht 

 

Gewoon beginnen, weghalen drempels, volhouden (gedrag/ systeem) 


