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MOBILITY MANAGEMENT TREND BUSINESS CASE: PROXIMUS

Flex Program als strategische h
Proximus realiseert vandaag 80% van zijn omzet met activiteiten die 20 jaar geleden

niet bestonden. Het bedrijf evolueerde van telecombedrijf naar een veelzijdige ICTonderneming, waardoor ook steeds meer ICT-profielen worden aangetrokken.

Geschikte kandidaten verwachten de in het ICT-wereldje gebruikelijke voordelen.
Dat belette Proximus niet een eigen verloningspolitiek uit te stippelen.

D

ankzij het ‘Proximus Flex Program’
wordt de medewerker de regisseur van
zijn eigen leven. De medewerkers
kunnen namelijk in hoge mate zelf bepalen
wanneer, van waar en met welke tools zij hun
activiteiten verrichten. “Het plan bestaat uit drie
pijlers” licht Gregory Jacobs, Compensations &
Benefits Manager bij Proximus toe. “Een HR luik,
een Facility luik en een IT luik. Voor het HR luik
werken we met het concept van flexibel verlonen.
In tegenstelling tot andere bedrijven die cafetaria
plannen hebben ingevoerd, werken we met
afzonderlijke programma’s, zodat een bepaalde
richting gegeven kan worden aan het flexibel
verlonen. Het flexibel verlonen van Proximus
bestaat uit een ambassador plan met telecom
voordelen, een tijdsplan voor einde-loopbaan
planning en een mobiliteitsplan voor een
duurzamere mobiliteit. De medewerkers kunnen
hun telecom budget bijvoorbeeld niet aanwenden
voor een grotere bedrijfswagen of meer liters op
de tankkaart”.

Flexibel verlonen met de
‘Time saving account’

‘Time Saving Account’ staat voor het tijdsplan, dat toelaat om cash om te zetten in tijd.
Zo kunnen bv. de 13e maand of de bonus
worden omgezet in vakantiedagen. Gregory
Jacobs verduidelijkt: “Dit kadert in het
verschuiven van de pensioenleeftijd. De medewerkers kunnen de gespaarde dagen op het
einde van hun carrière opnemen per dag of in
een halftijds/voltijds regime. Het tijdsplan werd
in 2014 ingevoerd en ongeveer 2% van de
mensen neemt eraan deel”.

Van car policy naar mobiliteitsbudget

Al sinds 2010 is er een ‘Flex Mobiliteitsbudget’
ingevoerd. Aanleiding daartoe was de integratie
van de filialen in 2009, waaronder Belgacom
Mobile, Skynet en Telindus. Door deze integratie
steeg namelijk het aantal bedrijfswagens en de
vraag naar parkeerplaatsen. Gregory Jacobs:
“Om de huur van aanvullende parkeerplaatsen
in Brussel te beperken, hebben we de mensen

“De Proximus medewerkers kunnen namelijk in hoge
mate zelf bepalen wanneer, van waar en met welke
tools zij hun activiteiten verrichten“
Proximus Ambassador

Alle medewerkers worden gezien als ‘Proximus
Ambassador’ naar hun vrienden en familie.
Ze kunnen daarom tweejaarlijks beschikken
over een telecom budget waarmee ze een tablet
of smartphone kunnen aankopen uit een door
Proximus bepaalde lijst van 20 à 30 toestellen
(Choose Your Own Device). Indien het telecom
budget ontoereikend zou zijn, kunnen zij zelf
bijleggen Het eerste jaar blijven de toestellen
eigendom van Proximus; het tweede jaar worden
ze eigendom van de gebruiker. De toestellen
worden omkaderd met een volledig serviceplan
voor diefstal en herstellingen.
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overtuigd om niet langer de bedrijfswagen te
gebruiken voor het woon/werkverkeer, wat vlot
en succesvol verliep gezien de ligging direct
naast het Noordstation”.
De huidige Proximus-vloot telt ongeveer 8000
voertuigen, 50/50 verdeeld over bestelwagens
en bedrijfswagens. Van de medewerkers die
over een bedrijfswagen beschikken, behoort
één derde tot de ‘reizende categorie’ en heeft
bijgevolg het voertuig nodig voor het uitoefenen
van de functie. Twee derde van wie recht heeft
op een bedrijfswagen is ‘niet reizend’ en geniet
bijgevolg van een ‘statusauto’.

e hefboom
Gregory Jacobs: “We hebben het mobiliteitsbudget ingevoerd om medewerkers aan te
sporen voor andere mobiliteitsoplossingen te
kiezen. Dankzij het mobiliteitsbudget kunnen
medewerkers bijvoorbeeld een bedrijfswagen
combineren met het openbaar vervoer. In de
categorie niet reizende medewerkers opteerde 65% voor een mobiliteitsbudget. Tendens
stijgend! Ook bij de reizende medewerkers
overtuigde het mobiliteitsbudget 45% van hen.
De keuze staat vrij, maar iedereen moet wel
verplicht een keuze maken”. De component
‘mobiliteitsbudget’ binnen het ‘Proximus Flex
Program’ wordt jaarlijks in oktober geëvalueerd
en loopt dan van januari tot december het
volgende jaar. Het is niet toegelaten om
mobiliteitsbudget om te zetten in een cash
uitbetaling. De medewerkers die kiezen voor
het mobiliteitsbudget geven hun parkeerplaats
op en krijgen een jaarlimiet op hun tankkaart in
functie van de keuzes die ze gemaakt hebben.
Zij kunnen met het toegekende aantal liters
op hun tankkaart wel internationaal tanken.
“Het gemiddeld aantal kilometers per bedrijfswagen is in 6 jaar tijd gedaald van 35.000 naar
25.000 kilometer per jaar dankzij de invoering
van het mobiliteitsbudget, het telewerken en de
limitatie van de tankkaarten” commentarieert
Gregory Jacobs.

Erik Hendrix

Gregory Jacobs

Binnen het mobiliteitsbudget is de XXImo-kaart
gekozen voor het betalen van parkeergelegenheid, omdat deze kaart een zeer brede dekking
biedt voor wat de deelnemende parkeergarages
betreft. Nadeel is wel dat het een prepaid kaart
betreft en Proximus bijgevolg provisies moet
vooruitbetalen.
Daarnaast maakt Proximus voor het tanken
gebruik van één tankkaart, al is er de wens om
tot een eenvoudiger, multifunctionele betaaloplossing te komen. Het grote afnamevolume
en de daaruit voortvloeiende onderhandelbare
korting, weerhoudt de afzonderlijke tankkaart
vooralsnog als de beste oplossing.

Gregory Jacobs,
Compensations &
Benefits Manager bij
Proximus
“Ons Proximus Flex
Program laat zich niet
zomaar kopiëren omdat
elke bedrijfssituatie
anders is. De uitwerking
kan de bedrijfsstrategie
mee ondersteunen
en zal de kennis van
het verloningspakket
verhogen waardoor een
hogere return gehaald
kan worden. Een flexibele
verloning hoeft niet meer
te kosten.“

Tijdens een workshop rond ‘Flexibility@work’ op
het FM Congres in oktober laatstleden, wees Erik
Hendrix, Marketing Manager, Enterprise Business
Unit bij Proximus, op het belang zoveel mogelijk
medewerkers de waarde van het thuiswerken te
laten ontdekken. Bij Proximus heeft dat geleid
tot meer flexibiliteit op kantoor, waardoor ook het
mobiliteitsprobleem ontmijnd wordt. 74% Van
wie kan en mag telewerken doet dat gemiddeld
3,5 dag per maand. Anders dan algemeen wordt
beweerd, beperkt thuiswerken zich niet tot de
woensdag, maar verspreid zich automatisch
over alle werkdagen van de week. Thuiswerkers
blijken beter in staat om voor zichzelf betere
werkmethoden te vinden en plegen voorafgaand
en diepgaand overleg over wat ze nu precies thuis
gaan doen.
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Knelpunten

Het ‘Proximus Flex Program’ brengt een niet
geringe administratieve belasting met zich
mee. De keuzes met betrekking tot Proximus
Ambassador, Time Saving Account en Flex
Mobiliteitsbudget werden geautomatiseerd,
maar dat is niet het geval voor alle uitgaven die
gemaakt worden aan de hand van het ‘Flex
mobiliteitsbudget’. De bestelling of terugbetaling
van uitgaven inzake openbaar vervoer gebeuren
bijvoorbeeld nog manueel (railease, flex
ticketten, enz…). Omdat er nog geen duidelijk en
eenvoudig kader bestaat op vlak van fiscaliteit

en sociale zekerheid, moeten voor de meeste
mobiliteitsdoeleinden ook de nodige controles
op het type gebruik plaatsvinden (= privé, woonwerk of professioneel). Indien een wetsvoorstel
wordt ingediend voor het mobiliteitsbudget,
zou een uitlijning van fiscaliteit en sociale zekerheid een prioriteit moeten zijn. Bovendien zou
het voordeel alle aard voor het privé gebruik van
alternatieve vervoersmodi zoals het openbaar
vervoer, de fiets, de deelwagens en -fietsen,
enz… afgestemd moeten worden op dat van
de bedrijfswagen.
Eduard CODDÉ ✍

© Marc Detiffe

De ligging van de Proximus hoofdzetel direct naast het
Noordstation, is een sleutelfactor om de medewerkers
te motiveren gebruik te maken van het openbaar vervoer
voor het woon/werkverkeer en niet langer van de
bedrijfswagen.

Vastgoed en werkplek policy
Proximus stelde zich tot doel om de CO2-uitstoot met 70% terug te dringen in de periode 2008 –
2020. In 2014 was al een indrukwekkende -68% gerealiseerd via gebouwen, data centers en de
samenstelling van het wagenpark. Relocatie naar vlot met het openbaar vervoer bereikbare locaties
speelt hierin een belangrijke rol. Verder wordt werk gemaakt van het optimaliseren van de real estate
portefeuille door een verhoging van de bezettingsgraad in de administratieve centra.
Verder gaat Proximus nadrukkelijk voor ‘activity based’-werkplekken en teleworking. Als technologiebedrijf ligt het ook voor de hand dat Proximus de mobiliteit van de werknemers maximaal
wil verhogen door het inzetten van technologie zoals smartphone en tablet. Gregory Jacobs:
“Elke medewerker kan autonoom kiezen om te werken waar hij of zij de toevertrouwde taken
best kan uitvoeren. De werkplaats wordt veeleer een werkruimte. De mogelijkheid tot telewerken
wordt gekaderd in een specifiek aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst”.
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