Het Spreiden en Mijden Alfabet
In de file naar het werk? Overvolle treinen? Op vrijdag moederziel alleen op kantoor? Dat was
vroeger! Nu gaan we spreiden en mijden. Hoe? Bekijk het alfabet en ga als werkgever aan de slag.
Vragen of meer weten? Neem contact op met onze mobiliteitsmakelaars. Zij helpen u graag verder.
info@ways2go. nl
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Aanpassingen aan de werktijden zijn voor alle medewerkers mogelijk. Een boute bewering
want hoe zit het dan met de shifttijden? Zelfs als uw medewerkers in shifts werken zijn er
mogelijkheden. Soms staan uw medewerkers in de file naar het werk, juist omdat de
bedrijven in de omgeving ook in shifts werken. Kijk eens of de tijden een klein beetje,
soms is een kwartier al voldoende, verschoven kunnen worden. Dat levert vaak al veel op.
Budget voor alle soorten vervoer. Soms krijgen alleen medewerkers die met de auto komen
een kilometervergoeding. Beter is het om alle medewerkers een vergoeding te geven (bv. van
0,19 ct/km) als ze reizen, dus ook degenen die lopen of fietsen. Waarom onderscheid maken?
CO2 verminderen. Bijna alle maatregelen die u neemt in het kader van hybride werken,
dragen ook bij aan het verlagen van uw CO2 footprint. De komende jaren wordt het voor
bedrijven steeds belangrijker om duurzaam te ondernemen. 1 plus 1 is in dit geval dus 3.
Deelvervoer. Een paar jaar geleden nog iets heel nieuws maar inmiddels al aardig
ingeburgerd. Deelvervoer is er in verschillende soorten en maten: deelfietsen, deel
e-scooters, deelauto’s en zelfs deelvrachtfietsen. Maak er gebruik van. U kunt natuurlijk
ook vervoermiddelen delen binnen uw organisatie of samen met andere bedrijven op uw
bedrijventerrein.
Enquête onder medewerkers. Vraag uw medewerkers regelmatig naar hun wensen.
Bevalt de nieuwe manier van werken? Wat hebben ze nodig? Zien zij andere
oplossingen? Deze onderwerpen komen natuurlijk aan bod in de gesprekken tussen
medewerker en leidinggevende, maar het is ook goed om regelmatig een anonieme
enquête onder uw medewerkers uit te zetten.
Fietsen is misschien wel de slimste manier van voort bewegen: het gaat snel, is gezond,
duurzaam, goedkoop en je kunt overal komen. En geen parkeerproblemen. Was een
afstand van ongeveer 5 kilometer woon-werk jarenlang de norm, met de e-bike en de
supersnelle speed pedelec zijn veel grotere afstanden tot wel 25 kilometer goed te
overbruggen.
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Grijp de kans aan om mobiliteitsbudgetten tegen het licht te houden. Nu medewerkers
flexibel naar kantoor komen, zijn vaste budgetten, ov-abonnementen en
parkeerabonnementen niet meer van deze tijd. Maar u gaat natuurlijk ook niet terug naar
het verzamelen van bonnetjes. Denk eens aan een flexibel abonnement, een
mobiliteitsbudget of informeer bij de makelaars naar alle MaaS (Mobility as a Service)
mogelijkheden die er zijn.

Hybride werken: daar draait alles om. Dus thuiswerken als het kan en naar het kantoor
om collega’s te ontmoeten en te brainstormen. Niet meer van 9 tot 5. Hybride werken is
ook een deel van de dag op kantoor werken en bijvoorbeeld ‘s morgens thuis eerst op de
laptop werken. Probeer een beleid in te voeren dat medewerkers deels thuis en deels
naar kantoor komen, zo blijven de goede contacten met hun collega’s onderhouden.

Investeer in abonnementen op flexkantoren dichtbij het woonadres van medewerkers.
Wanneer medewerkers dan een dag niet thuis kunnen werken. Om wat voor reden dan
ook, kunnen ze wel een fijne werkplek op loop- en/of fietsafstand van huis vinden.
Jatten mag! U bent niet de enige werkgevers die met vragen zit over het nieuwe beleid.
Overleg eens met andere bedrijven: hoe pakken jullie het aan? Regelmatig organiseren
we webinars en verdiepingssessies over allerlei onderwerpen waarbij HR en Facilitair
managers tips en tricks uitwisselen. Ook onze mobiliteitsmakelaars zijn heel goed op de
hoogte van praktische oplossingen. Vraag ernaar. Soms is uw oplossing al bedacht. Kijk
ook op https://ways2go.nl/nl/werkgevers/webinars/
Kantoor als ontmoetingsplek? Veel werkgevers zijn al bezig om hun kantoor anders in
te richten: meer als ontmoetingsplek en om te brainstormen dan om er daadwerkelijk
met een laptop de hele dag te werken. Bekijk uw kantoor nog eens met een frisse blik.
Voldoet het nog aan de huidige eisen?
Limiteer het aantal parkeerplaatsen. Vaak reizen medewerkers op de manier zoals ze
dat gewend zijn en vinden ze het lastig om te veranderen. Zo lang er voldoende
parkeerplaatsen zijn, zullen zij niet snel gewend zijn om het ov te nemen of de fiets te
pakken. Parkeerplaatsen zijn echter wel vaak een dure aangelegenheid. Ook kunt u
een aantal parkeerplaatsen inzetten voor mensen die later naar het werk komen
(na de spits) of als medewerkers op de woensdag en vrijdag werken.
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Maandag, dinsdag en donderdag zijn de meest populaire dagen om op kantoor te
werken. Woensdag en vrijdag zijn de standaard thuiswerkdagen. Probeer dit te
doorbreken: werken verspreid over de week is niet alleen handig om files en
vertragingen te voorkomen, maar zorgt er ook voor dat uw voorzieningen beter benut
worden. Organiseer een challenge om het invoeren van de verandering te
vergemakkelijken. Laat afdelingen tegen elkaar strijden om wat leuke prijzen.
Voorbeeld: een bingokaart: waarin medewerkers afstrepen op welke dagen en
tijdstippen ze werken. Welke afdeling heeft als eerste alle kaarten vol?
Naleven van wat is afgesproken. Wanneer het nieuwe beleid net is ingevoerd, zullen
veel medewerkers zich er aan houden. Vaak zie je echter dat na verloop van tijd het
oude gedrag er weer insluipt: vaker naar kantoor, vaker in de spits. Probeer zeker in
het begin regelmatig in de gaten te houden of het nieuwe beleid wordt nageleefd.
Gedragsverandering heeft tenslotte even tijd nodig om te beklijven.
Openbaar vervoer. Zeker in de stad is het openbaar vervoer goed geregeld, dat geldt ook
voor de lange afstanden. Terwijl u in de trein reist, checkt u gelijk uw mail of werkt aan
een verslag. Ook in het ov geldt natuurlijk: spreiden! Niet allemaal tegelijk. Werk eerst
even thuis en ga pas na de spits onderweg.
Plan de overleggen op kantoor in tussen 10 en 3 uur. Zo heeft iedereen de
mogelijkheid om buiten de spitsen te reizen. Denk ook aan medewerkers die vanuit
huis aan de vergadering deelnemen. Komen zij voldoende aan bod, worden ze
gehoord? Op Ways2go staan tips om goed hybride te vergaderen.
https://ways2go.nl/nl/werkgevers/thuiswerken-hybride-werken/
Qbuzz, HTM, RET, EBS, Connexxion, etc. Er zijn heel veel ov-bedrijven die uw
medewerkers op een prettige manier naar het werk en naar zakelijke
bestemmingen vervoeren. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Maak een
afspraak met één van de mobiliteitsmakelaars. Zij kunnen ook een
mobiliteitspotentiescan voor u uitvoeren. Zo krijgt u inzicht welke opties
medewerkers hebben om naar het werk te reizen.
Rugzak. Aan laptops en bureaustoelen is vaak al gedacht, maar ook aan
een goede rugzak om de laptop te vervoeren? Een regenpak?
Stimuleer andere vormen van vervoer dan de auto. Niet alleen in beleid en in
vergoedingen. Maar verzin er iets leuks bij. Of start met een hybride markt waarin
slimme gadgets voor het hybride werken worden aangeboden. Of organiseer een
wedstrijd met nieuwe vormen van vervoer. Natuurlijk doet de directie zelf ook mee
en geeft het goede voorbeeld.
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Testen. Wilt u weten hoe uw hybride beleid scoort? Doe de test op
https://ways2go.nl/nl/waarwerkjij.
Dan krijgt u direct de uitslag: scoort u brons, zilver of goud?

Uitproberen en ervaren. Zomaar ineens overstappen op een andere manier van
werken of op ander vervoer leidt vaak tot weerstand. Medewerkers weten niet wat
de verandering inhoudt en wat het voor hen, ook privé, gaat betekenen. Laat
medewerkers wennen aan hybride werken. Allemaal op vrijdag thuiswerken is niet
handig, maar allemaal op maandag net zo min. Door met elkaar te wennen aan de
nieuwe situatie kan iedereen doen wat het beste bij hem past en kunnen toch
veranderingen worden doorgevoerd. Dat geldt ook voor het nieuwe vervoer.
Daarom organiseert Ways2go regelmatig acties waarbij medewerkers kunnen
ervaren hoe het is om met ov, of de e-bike naar het werk te gaan. Ook kunnen onze
makelaars maatwerk uitprobeervervoer regelen.
Verantwoordelijkheid en vertrouwen: twee woorden waarmee elke verandering
staat en valt. U hoeft als werkgever niet alles te controleren of alles tot in detail uit
te werken. Medewerkers zijn professionals die graag ook zo behandeld willen
worden. Tijdens de lockdown is wel gebleken dat medewerkers thuis vaak
productiever zijn dan op kantoor. Sta wel altijd open om het gesprek aan te
gaan met medewerkers.
Werkkostenregeling biedt de mogelijkheid uw medewerkers te ondersteunen bij
hybride werken. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een laptop, pc maar ook bij de
aanschaf van een fiets. Er zijn heel veel mogelijkheden.
X-large kantoren? Als we op anderhalve meter afstand werken, moet het kantoor
heel groot zijn om daaraan te voldoen. Dat is niet haalbaar. Gebruik een app
waarop medewerkers die naar kantoor komen zich van te voren aanmelden.
Dan heeft u grip op het aantal aanwezige medewerkers en kan op veilige
afstand worden gewerkt.
Yammer is een van de software programma’s waarmee medewerkers op afstand met
elkaar kunnen samenwerken en documenten kunnen delen. Maar er zijn er veel meer.
Laat u goed informeren wat het beste bij uw bedrijf past.Maar er zijn er natuurlijk
meer. Denk er eens over na welk systeem voor uw bedrijf het beste werkt.
Zaaien en oogsten. Verandering van beleid is niet altijd makkelijk. Medewerkers
zullen soms ook weerstand bieden. Probeer het luchtig maar ook consequent te
houden. Dan komt u het verst.
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