MOBILITY MANAGEMENT TRENDS

Mobiliteitsproblematiek is tijdbom v
Nergens ter wereld staan we meer in de file dan in België! Antwerpen en Brussel staan

in de wereldwijde top 5 van meest verstopte steden. Dinsdag, donderdag en
vrijdagnamiddag kleuren rood als structurele filedagen. We hebben het gevoel dat er

wekelijks meer file is en voelen ons daardoor genoodzaakt steeds vroeger naar het
werk te vertrekken.

W

erkgevers voelen de negatieve
invloed op het goed functioneren
van hun bedrijf, op het aanwerven
van jong talent voor hun toekomst. Werknemers
zijn de mobiliteitsstress beu, zoeken werk
dichter bij huis en/of zijn zelfs bereid loon in te
leveren voor meer mobiliteitscomfort.
Volgens de jaarlijkse ‘Traffic Scorecard’ van
het Amerikaanse Inrix, internationaal marktleider
in realtime verkeersinformatie, is er voor gans
België gemiddeld 59,7 uur fileleed voor de
bestuurder, goed voor een trieste eerste plaats
in Europa. In onze hoofdstad kampten bestuurders vorig jaar met gemiddeld 74 file-uren.
Voor Antwerpen zijn er dat 64.
Volgens TomTom scoort Brussel een gemiddeld
congestieniveau van 33%; Antwerpen heeft
een gemiddeld congestieniveau van 28%, maar
ook Luik laat al een gemiddeld congestieniveau
van 17% optekenen. In alle gevallen is de
tendens stijgend.

Professor Alex Van Breedam

“De Belgische automobilist verliest jaarlijks gemiddeld
59,7 uren in files en vestigt daarmee een Europees record “
Dichtslibbende wegen

Het is al enkele jaren ‘bon ton’ om het wegverkeer
en in het bijzonder het woon/werkverkeer de
schuld te geven van het verkeersinfarct waar
België vandaag al chronisch aan leidt. Er wordt
geen gewag gemaakt van het toenemend
wegtransport als gevolg van de centrale ligging
van ons landje en het economisch succes van
onze havens in Antwerpen, Zeebrugge en
toenemend ook Gent. Vooral dit gegeven zorgt
voor een zware belasting van het wegennet op
de oost-west-as.
Prognoses geven aan dat tussen 2005 en 2030
het aantal reizigerskilometers in België zal aangroeien met 30% (het grootste aandeel hierin
nemen vrijetijdsverplaatsingen) terwijl het aantal
tonkilometers met 60% zal toenemen. Anderzijds
blijken vrachtwagens vaak half leeg op onze
wegen te rijden; een kwart zelfs leeg!
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Tijdens de 29e Facility Night in juni laatstleden
georganiseerd door Ki’ Communications, wees
Professor Alex Van Breedam, CEO Tri-Vizor,
erop dat e-commerce in België in 2015 een
groei van het zakencijfer met +15% gekend
heeft en liefst 440.000 nieuwe online klanten
bediende.
“E-commerce promoot zichzelf met gratis en
snelle levering, waardoor nog meer wegtransport de wegen laat dichtslibben. Als gevolg van
de toenemende populariteit van e-commerce
wordt nu ook maandagvoormiddag steeds
vaker een structurele filedag. De gebruikers van
e-commerce verlagen hun eigen CO2-uitstoot
door zich niet te verplaatsen om te winkelen,
maar verleggen deze naar transport voor
thuislevering. Transport is niet langer een
meerwaarde”.

m voor bedrijven

De auto is en blijft koning

Volgens de meest recente cijfers van de FOD
Mobiliteit en Vervoer kiest 65,8% van de
Belgen de auto voor het woon/werkverkeer.
In Vlaanderen is dat 68,5%, in Wallonië zelfs
81,7%. In de periode 2005 – 2014 heeft de
auto niets moeten inboeten aan populariteit,
tenzij in Brussel (-16%) waar de auto met 37,9%
aandeel ondergeschikt is. Nergens anders
wordt dan ook zoveel druk uitgeoefend op de
werknemers om het overstappen op andere
vervoermodi te forceren.
In het Belgische wagenpark hebben bedrijfsauto’s +/- 20% aandeel, waarvan de helft
zogeheten ‘salarisauto’s’ zijn, auto’s die als
looncomponent ter beschikking staan, maar
niet noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de
functie.

Het openbaar vervoer kan uit zichzelf niet
verleiden omwille van de veelal slechte toegankelijkheid, het ondermaats comfort (zeker
tijdens de spitsuren), een dienstregeling die niet
is afgestemd op de reële behoeften, de spreekwoordelijke onbetrouwbaarheid (voortdurend
stakingen, technische pannes en calamiteiten
door zelfmoordpogingen, ongevallen, enz.).
De fiets pakt heel anders uit en toont zich
een hartendief met nationaal 9,5% aandeel in
het woon/werkverkeer, waarmee de trein bijna
geëvenaard wordt. Vlamingen kiezen al voor
14,9% de fiets. Bovendien is de trend hier
stijgend met +21%, vooral in Brussel en
Vlaanderen.
Te voet naar het werk zien weinig Belgen zitten:
2,4% (1,7 Vlamingen, 3,1% Walen en 3,4% in
Brussel).

Carpooling vindt amper bij 2,9% van de
Belgische werknemers genade.
De trein is goed voor 10,9 % aandeel in het
woon/werkberkeer van de Belgen. Dat is
vooral te wijten aan Brussel, waar 34,1% voor
de trein kiest. In Vlaanderen is slechts 5,3%
gewonnen voor de ‘ijzeren weg’ en Wallonië
toont zich met 5,0% bijna eensgezind. Toch wint
de trein terrein (+15%) in de periode 2005 2014, in het bijzonder in Vlaanderen (+31%).
Metro, tram en bus verzekeren 6,9% van de
woon/werkverplaatsingen. Brussel toont zich
de beste leerling van de klas met 19%, terwijl
Vlamingen en Walen koeltjes reageren met 3,9
en 4,0% aandeel.
Bedrijven die gevestigd zijn in stedelijk gebied
verleiden meer tot alternatieve mobiliteit als
openbaar vervoer en fiets voor wat het woon/
werkverkeer betreft. Het belang van de auto
krimpt hier tot 55%. Brussel laat in de periode
2005 – 2014 een stijging met +16% optekenen
voor het gebruik van metro, tram en bus.
Maar andere vestigingen buiten de drukke
stadscentra wakkeren de belangstelling voor
de auto nog meer aan, wat resulteert in 76%
aandeel en een licht stijgende tendens.
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De strijd tegen de mobiliteitsproblematiek

Of het nu gaat om de keuze van de locatie
voor een bedrijf, de ter beschikking gestelde
vervoersmiddelen, het werkkader, het behouden
van goede medewerkers en/of het aantrekken
van nieuw talent, elke onderneming heeft er
belang bij goed na te denken over de impact van
de mobiliteitsproblematiek op de eigen werking.
De onderwerpen die aan bod kwamen tijdens
de 29e Facility Night in juni verleden jaar vielen
allen onder de koepel ‘oplossingen voor een
betere mobiliteit’ en de bijdrage die de Facility
Manger op dit vlak kan leveren. De redactie van
het Profacility magazine was present. Sommige
citaten geven een goed beeld van de gevoerde
debatten.

met andere extralegale voordelen om tot
‘mobiliteit op maat’ te komen. Het mobiliteitsbudget moet budgetneutraal zijn, uitgesloten uit
de RSZ-afhouding en vrijgesteld van belastingen.
Het moet een aftrekbare beroepskost zijn voor
werkgevers. Hij wil enkel de auto binnen het
mobiliteitsbudget als VAA-belast houden.

Prof. Alex Van Breedam: “Jonge werknemers
kiezen geen auto(merk), maar mobiliteitsoplossingen die het best aansluiten bij hun
individuele noden. De deeleconomie spreekt
hen wel aan en maakt bij deze doelgroep de
beste kansen om door te breken”.
Michel Van Dongen

De strijd aangaan tegen de mobiliteitsproblematiek is een gezamenlijk project voor
facility management, HR en ICT. “Het gaat om
een ingrijpende cultuurverandering binnen het
bedrijf, die ‘bricks - bytes – behaviour’ omvat”
aldus Filip Mollaert, Head of Account Mgrs.
Corporate Buildings AXA Belgium.

Michel van Dongen, Real Estate & Facility
Manager bij USG People Belgium: “Iedereen
verwacht dat een ander overstapt op openbaar
vervoer, zodat hij/zij zelf vlotter kunnen rijden.
Technologie kan een belangrijke bijdrage leveren
om ons mobiel te houden, maar het ‘anders
werken’ wordt nog teveel belemmerd door de
vanuit het management verwachte controleerbaarheid van de medewerkers”.
Sofie Bontinck van het advocatenkantoor
Laga, pleitte in het voordeel van flexibele
arbeidsplaatsen en flexibele mobiliteit als
onmisbare wapens in de strijd tegen fileleed.

Jef Van den Bergh

(1) Ontdek de innovatieve oplossingen
voor een betere mobiliteit zoals
Proximus ze heeft uitgewerkt, in het
interview met Gregory Jacobs, op
pagina 98 van deze uitgave
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Jef Van den Bergh, Federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, lid van de commissie Infrastructuur,
Verkeer en Overheidsbedrijven, pleitte voor het
omzetten van bestaande leasebudgetten naar
mobiliteitsbudgetten en deze te vermeerderen

Gregory Jacobs, Compensations & Benefits
Manager bij Proximus, is voorstander van
relocatie van de vestigingen naar met het
openbaar vervoer goed bereikbare locaties.
Daarnaast moeten medewerkers meer gestimuleerd worden om zelfstandig verantwoordelijk te functioneren. De aanpak van de strijd
tegen de mobiliteitsproblematiek zal sterk
verschillen volgens de schaalgrootte van het
bedrijf. Over één gemeenschappelijk kenmerk
bestaat alvast geen twijfel meer: ‘tijds- en plaatsonafhankelijk werken’ is essentieel geworden.(1)
Eduard CODDÉ ✍

