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VOORWOORD
Maaike Adriaens
Mobiliteitsmakelaar Maasvlakte/Europoort
06-53607565
maaike.adriaens@rhdhv.com

Partners in mobiliteit
Havenbedrijf Rotterdam, De Verkeersonderneming, Deltalinqs, Rijkswaterstaat
en de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne werken
nauw samen met het bedrijfsleven op het onderwerp mobiliteit. Dit is van
belang om als Rotterdams havenindustrieel gebied aantrekkelijk te blijven.
We willen de haven en Voorne-Putten bereikbaar houden en werken daarom
aan het verbeteren van het woon-werkverkeer. Het is belangrijk dat huidige
en toekomstige werknemers deze regio als een goede werkplek ervaren.

Kirsten van Merwijk
Mobiliteitsmakelaar Waal-Eemhaven
06-14809782
k.vanmerwijk@xtnt.nl

Als partners investeren we in woon-werkverkeer met auto, fiets, over water,
via bedrijfsvervoer en het openbaar vervoer. We hebben werkgevers
veel te bieden op het thema mobiliteit: van meedenken en advisering tot
gericht (gratis uitprobeer)aanbod. In deze toolkit lichten we een aantal
mogelijkheden die wij kunnen bieden toe.

Marije in der Maur-Peerdeman
Mobiliteitsmakelaar Waal-Eemhaven
06-18521846
m.indermaur@xtnt.nl

Maureen van Leeuwen
Mobiliteitsmakelaar Voorne-Putten
06-13016682
maureen@straal.online
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I. ADVISERING MOBILITEITSBELEID
ROTTERDAMSE HAVEN
EN VOORNE-PUTTEN
Om een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven is

bruikbare resultaten uit komen. Zij helpen - overigens

het belangrijk om bereikbaar te zijn voor uw klanten en

geheel kosteloos - met:

werknemers. Wij kijken graag met u mee om uw mobiliteitsbeleid onder de loep te nemen. Met een (tijdelijk)

Herkomst-bestemmingsanalyses,

aangepast mobiliteitsbeleid kunt u uw werknemers meer

inventarisaties en adviezen

flexibiliteit bieden en duurzamer zijn, zonder daarvoor

• Herkomst-bestemmingsanalyses geven inzicht in

meer te moeten betalen.

woonwerkafstanden en de potentie van verschillende
vervoersmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan het aandeel
werknemers dat binnen 45 minuten met de fiets of het
OV op het werk kan zijn.

“

Woon-werkverkeer van en naar de
Maasvlakte zit vol uitdagingen.
Natuurlijk; de afstanden zijn fors.
Maar als bedrijven een ècht duurzame
mobiliteitstransitie willen en kunnen
doorvoeren, help ik hen daar graag bij.
En het mooie is dat de Rijksoverheid in
de vorm van subsidies in 2021 en 2022
meehelpt. Hierdoor kunnen we samen
een verandering op gang brengen.

• Inventarisatie van vervoerswensen onder medewerkers (met een medewerkersenquête).
• Doorberekeningen van verschillende vervoerskosten
en CO2-reductie.
• Fiscale adviezen op mobiliteitsgebied.
• Advies en ondersteuning bij implementaties van mobiliteitsacties binnen uw bedrijf.
• Aanbieden van campagnemateriaal en informatiepak-

”

ketten aan werknemers.
• Monitoring en evaluatie van campagne effecten.
• Thuiswerktips.

Maaike Adriaens, mobiliteitsmakelaar Rotterdamse haven

Toelichten van huidige vervoersmogelijkheden
Voordelen

• Carpool/Vanpool.

Hoe flexibeler het mobiliteitsaanbod, hoe aantrekkelijker

• Collectief bedrijfsvervoer.

uw bedrijf is als werkplek. Wanneer werknemers af en

• Zakelijke tweewielermaatregelen zoals e-bikepool,

toe thuiswerken, de fiets nemen of carpoolen/vanpoolen

speedpedelec pool en scooters.

in plaats van alleen de eigen auto te gebruiken, heeft u

• Openbaar vervoer.

minder parkeerplaatsen en lease-auto’s nodig.
Dit is financieel aantrekkelijk. Fietsen zorgt daarbij ook
nog eens voor gezonde werknemers en verlaagt de
kosten voor ziekteverzuim. U werkt ook zo mee aan
duurzaamheidsambities.
Bedrijfsadvies op maat van de Mobiliteitsmakelaar
Wilt u de mobiliteit van uw werknemers slim aanpakken? De mobiliteitsmakelaars weten de weg in de
wereld van werknemersmobiliteit. Ze houden graag uw
mobiliteitsbeleid voor u tegen het licht en daar kunnen
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II. FISCALE ADVIEZEN MOBILITEIT

Hoe kunt u als werkgever de huidige fiscale mogelijk-

nementen voor openbaar vervoer, een rentelozelening

heden benutten om de uitvoering van uw mobiliteits-

voor de aanschaf van een fiets en reiskosten ongeacht

beleid duurzamer, voordeliger en meer gericht op de

vervoerswijze tot € 0,19 per kilometer.

vitaliteit van uw werknemers te maken?
Naast het bieden van een ‘standaard’ reiskosten-

Onbelaste vergoedingen

vergoeding voor woon-werkverkeer zijn er talloze

• Introduceren carpoolregelingen

andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet

Indien medewerkers op eigen initiatief carpoolen, mag

van de Werkkostenregeling (WKR-regeling) en allerlei

de werkgever meerijdende collega’s onbelast vergoe-

interessante onbelaste en belaste vergoedingen.

den met € 0,19 per kilometer.

Voor maatwerkadvies dat aansluit bij uw doelstellingen,

Afspraken die medewerkers onderling maken,

ambities en werkcultuur kunt u ook direct contact

bijvoorbeeld over de verdeling van de reiskosten,

opnemen met onze mobiliteitsmakelaars.

hebben geen gevolgen voor de werkgever.

Om u alvast op weg te helpen zetten we hierbij alvast

De werknemer die rijdt krijgt voor eventuele

de meest kansrijke maatregelen op een rij:

omrijkilometers geen vergoeding.
• Investeren in thuiswerken en medewerkers-

De werkkostenregeling

tevredenheid

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever

Aan medewerkers die thuiswerken mag onbelast de

een gedeelte van het fiscale loon van uw werknemers

reiskostenvergoeding voorlopig worden doorbetaald.

besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen

Dit loopt echter af op 1 oktober 2021. Vanaf dat

en terbeschikkingstellingen. Dat is de vrije ruimte.

moment kunnen reiskosten alleen forfaitair onbelast

Bij een totale loonsom tot € 400.000 kunt u in 2021

worden vergoed indien een medewerker minimaal

tijdelijk een onbelaste vergoeding uitkeren van 3%.

2 van de 5 werkdagen op zijn vaste standplaats is.

Voor meer informatie verruiming vrije ruimte, zie:

Is een medewerker minder op zijn standplaats, dan

belastingdienst.nl. Boven een loonsom van € 400.000

kunnen de reiskosten alleen worden vergoed op basis

is de vrije ruimte lager (in 2021 is dat 1,18%). Over het

van een declaratie van de daadwerkelijk gemaakte

bedrag dat uitkomt boven de vrije ruimte, betaalt u

reizen. Het is dan niet meer mogelijk om op thuis-

loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

werkdagen de reiskostenvergoeding door te betalen.

Onder voorwaarden gaan bepaalde vergoedingen niet

Meer informatie over wat er fiscaal veranderd is

ten koste van uw vrije ruimte. Enkele voorbeelden van

rondom thuiswerken in 2021? Zie hiervoor de

vergoedingen met een gerichte vrijstelling zijn abon-

volgende pagina.
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• Stimuleren fietsgebruik door hogere

CO2-uitstoot bij treingebruik 75% lager ligt dan bij

reiskostenvergoeding

de auto? Bij de elektrische – en waterstofbussen is

Iedere medewerker mag u - onbelast - een

dit zelfs 90% lager.

reiskostenvergoeding voor de fiets geven van € 0,19
per km. U kunt dit bedrag verder verhogen - om daar-

Thuiswerkvoorzieningen

mee fietsgebruik verder te stimuleren - en de extra ver-

Een deel van de werkgevers heeft hulpmiddelen zoals

goeding kunt u opnemen in de (onbelaste) vrije ruimte.

een laptop of mobiele apparatuur gekocht zodat
werknemers kunnen thuiswerken. Hoe werkt het met

• Stimuleren fietsgebruik door e-bike van de zaak met

deze kosten?

renteloze lening, private lease of fiets van

• Wanneer het gaat om hulpmiddelen die volgens

de werkgever

de werkgever noodzakelijk zijn om goed te kunnen
werken (noodzakelijkheidscriterium) hoeven de kosten

Private lease fiets

hiervan niet meegeteld te worden bij het belastbaar

Bij een private leasefiets constructie is er een

loon van de werknemers.
• Dit hoeft ook niet bij hulpmiddelen die de werknemer

rechtstreekse verbintenis tussen werknemer en een
leasemaatschappij. Mogelijk profiteert de medewerker

voor ten minste 90% zakelijk gebruikt zowel op zijn

hierbij wel van collectiviteitskorting. Bij private lease

werkplek als daarbuiten (bijvoorbeeld thuis).
• Werkgevers mogen voor het thuiswerken bepaalde

is er geen sprake van bijtelling. Er wordt immers
BTW betaald.

ARBO-zaken belastingvrij vergoeden, verstrekken

De forfaitaire bijtelling van 7% geldt alleen indien de

of ter beschikking stellen. Bijvoorbeeld een bureau

werkgever de fiets koopt / leaset en beschikbaar stelt

of bureaustoel.

aan de medewerker.
Reiskostenvergoeding
E-bike van de zaak met renteloze lening

Door de groeisprong in het thuiswerken zijn bij veel

Bij het beschikbaar stellen van een renteloze of

werkgevers de feiten en omstandigheden omtrent

laagrentende leningen kunnen medewerkers deze

verschillende vergoedingen veranderd;

lening terugbetalen via hun kilometervergoeding. Het

• Vanaf 1 oktober 2021 moeten werkgevers het

rentevoordeel van een personeelslening is onbelast als

(veranderde) reispatrooon woon-werkverkeer van hun

een medewerker daarmee een fiets, elektrische fiets

werknemers in kaart brengen.
• Dit patroon dient vervolgens getoetst te worden aan

of elektrische scooter koopt (nihilwaardering).

de 36 weken of 128 dagen eis om na te gaan of de
Fiets van de zaak

vaste vergoeding aangepast moet worden. Indien

Per 1 januari 2020 is de fiscale regeling voor de ‘fiets

een medewerker minder dan 128 dagen op zijn vaste

van de zaak’ veranderd. Het wordt voor werkgevers

standplaats is (op basis van full time) dan kan de

makkelijker om hun werknemers te laten profiteren

werkgever geen vaste onbelaste reiskostenvergoeding

van een fiets van de zaak. Ondernemers (bijvoorbeeld

meer verstrekken. In dat geval zal een medewerker

kleine ondernemers en zzp’ers) kunnen ook zelf

dus maandelijks moeten declareren.
• Het is ook mogelijk om de kosten van woon-verkeer te

gebruik maken van de regeling. Voor actuele informatie

vergoeden op basis van de werkelijk gereisde dagen.

over een fiets van de zaak’: zie hier

• Er bestaat vooralsnog geen onbelaste vergoeding voor
• Stimuleren OV-gebruik en kostenreductie

onkosten voor thuiswerken.
• Veel werkgevers kiezen er echter voor om deze kosten

In tegenstelling tot de auto mag u de reiskosten voor
OV-gebruik volledig en onbelast vergoeden. U kunt

wel te vergoeden. Door deze vergoeding te oormerken

hiermee kosten besparen; denk aan parkeerkosten

als ‘internetvergoeding’ kan deze in veel gevallen

en het benutten van reistijd als werktijd.

onbelast worden vergoed.
• Over de thuiswerkdagen kan geen vergoeding meer

Daarnaast levert het OV-gebruik een bijdrage aan

gegeven worden voor de kleine kosten.

de duurzaamheid. Wist u bijvoorbeeld dat de
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III. TWEEWIELER STIMULERING
3.1 ZAKELIJKE E-BIKE POOL

Met wind mee duurt de fietsrit een
“kwartier,
met storm tegen 25 minuten.

We kunnen uw medewerkers een gratis e-bike

Het is heerlijk: een zware dag ben je
kwijt voordat je thuis bent.

uitprobeerpool ter beschikking stellen, waarmee ze

”

kunnen ervaren wat een fiets kan betekenen in het
woon-werk verkeer.
• De grootte van de e-bike pool wordt vastgesteld in

Cornelis van Genderen - directeur-grootaandeelhouder

overleg tussen de mobiliteitsmakelaar en uw bedrijf.

Internationaal Transportbedrijf Getron, Spijkenisse.

• Een werknemer maakt een week gebruik van de
e-bike, daarbij zijn er geen restricties in de duur van
de rit of waarvoor hij of zij de e-bike precies gebruikt.

3.2 ZAKELIJKE SPEEDPEDELEC (POOL)

• De e-bike pool wordt in principe gedurende drie
maanden bij u op locatie geplaatst.
• De ‘uitprobeer’ e-bike kan ook bij de medewerker

Een speed pedelec is een high speed e-bike waarmee

thuis worden afgeleverd.

hoge snelheden te behalen zijn. Voor gemotiveerde
fietsers is een woon-werkafstand van 15 tot 40 kilometer
goed en snel haalbaar. En de reistijd is vaak korter dan

“

Toen ik eenmaal begon te fietsen vond
ik het heel fijn: ’s ochtends kan ik nog
wakker worden op de fiets en ’s middags
kan ik juist mijn hoofd even leegmaken.

dezelfde trajecten met de auto. Een ideaal alternatief,
zeker voor werknemers die op Voorne-Putten bijvoor-

”

beeld richting de Maasvlakte reizen. Er is hier nog
ruimte voor snelheid; ruimte die je in hartje stad mist.
En zo hebben medewerkers geen vertraging door files,

Anita Zwart - milieu inspecteur gemeente Rotterdam

geen parkeerproblemen maar wel beweging. Want ook
met een speed pedelec moet je natuurlijk gewoon zelf
blijven trappen.
Speedpedelec pool
• Net als bij de e-bike probeerpool is het mogelijk één
(of enkele) speed pedelecs binnen uw bedrijf uit te
proberen.
• Ook is het mogelijk een combinatie-pool te maken,
met een mix van e-bikes en speed pedelecs.
• De pool wordt op uw bedrijfslocatie geplaatst en
kan indien gewenst ook bij de medewerkers thuis

ALTIJD
DE WIND
IN JE RUG

afgeleverd worden.

GRATIS E-BIKE/
SPEEDPEDELEC
PROBEERPOOL

Voorwaarden voor de berijder
• De speed pedelec rijder heeft een AM-rijbewijs.
• Is WA-verzekerd.

portofrotterdam.com/houvaartindehaven

• Draagt een helm.
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Er komen meer mensen in de stad wonen en

• Laat zich goed informeren over de regels
(een speedpedelec mag bijvoorbeeld niet op alle

deelvervoer kan de daardoor toenemende drukte op

fietspaden rijden).

de weg beperken. En deelvervoer neemt ook minder
plek in de stad in beslag. Als er niet dagelijks een

• En beschikt over een beetje ‘lef’ want deze e-bike

vervoermiddel nodig is, is deze optie ook nog eens

is snel.  

goedkoper. Er zijn minder parkeervergunningen nodig

3.3 E-DEELSCOOTERS

en ook de onderhoudskosten verminderen sterk.
Voor het gebied Voorne-Putten worden de mogelijkhe-

Ook op Voorne-Putten zien we steeds meer deelver-

den voor e-deelscooters verkend. De deelscooters

voer: vervoermiddelen waar iedereen gebruik van kan

zijn mogelijk ook een interessant alternatief om in te

maken. Het delen van voertuigen als auto’s en scooters

zetten voor vervoer tussen en naar bedrijfspanden,

wordt in stedelijke gebieden steeds belangrijker.

bedrijventerreinen of OV-hubs.

Vanaf september 2020 zijn er in
“gemeente
Nissewaard e-deelscooters van
GOSharing te gebruiken. Een duurzame
toevoeging aan ons mobiliteitsaanbod en
vooral interessant als alternatief voor de
korte autoritten. Onze inwoners kunnen
zo op een leuke, makkelijke en duurzame
manier reizen in de regio.

”

Igor Bal - wethouder gemeente Nissewaard
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IV. BEDRIJFSVERVOER
4.1. VANPOOLING

• Bieden (indien nodig) van een 24/7 telefonische

Vanpoolen lijkt op carpoolen. In beide gevallen rijden

• Regelen van aanvragen voor vergunningen voor

helpdesk.
gebruik van busbanen, doelgroepstroken en

medewerkers samen naar het werk. Bij Vanpoolen

eventuele subsidies.

stelt de werkgever echter een 9-persoons (elektrisch)

• Maken van managementrapportages.

voertuig ter beschikking. Eén van de medewerkers is op
vrijwillige basis de chauffeur. Op verzoek is het mogelijk

Kosten

om een externe chauffeur te organiseren. Na gebleken

• De kosten voor een volledig elektrisch 9-persoons

interesse wordt er een groep medewerkers geselecteerd

voertuig, bijvoorbeeld een Peugeot E-Expert of Opel

die samen een Vanpoolteam gaan vormen. Dat gebeurt

Vivaro-E zijn per maand € 1.060,-. Dit is gebaseerd op

op basis van woonplaats, werktijden en werkplek.

een contract voor 36 maanden en 25.000 km per jaar
(50 km enkele reis per dag). Dit is inclusief de Vipredienstverlening en exclusief BTW en stroomkosten.
De kosten voor de aanschaf van een laadvoorziening
zijn niet inbegrepen*.
• Wanneer een externe chauffeur het voertuig dient
te besturen, geldt een inhuurtarief van € 20,50 per
uur waarbij er minimaal 3 uren per dag in rekening
gebracht worden.
Gratis uitprobeeractie
Samenrijden in een Vanpool met een collega als
chauffeur maakt uw organisatie goed bereikbaar en
is waarschijnlijk goedkoper dan uw huidige regeling.
We kunnen ons wel voorstellen dat een Vanpool best
een stap voor u en uw medewerkers is.
Daarom mag u een week lang de Vanpool gratis
(exclusief brandstofkosten) en vrijblijvend uitproberen.
Uw medewerkers kunnen dan ervaren hoe leuk,

Vipre bedrijfsvervoer

doelmatig en relaxt een Vanpool werkt.

Vervolgens regelt Vipre, die momenteel al veel bedrijfsvervoer doet in de haven de gehele backoffice:
• Opstellen van de dienstregeling.
• Informeren van alle deelnemers. Onder meer met

Ontsluiting van de Maasvlakte voor
“personeel
blijft een uitdaging voor de

een app waarmee de Vanpool-reizigers altijd de
dienstregeling bij de hand hebben. En waarmee ze

logistieke bedrijven, die we alleen met een
gezamenlijke aanpak op kunnen lossen.

berichten ontvangen over eventuele onverwachte

”

gebeurtenissen op de route.
• Maken van afspraken over de thuiskomgarantie.

Alex Dikhoff, Branch Manager Neele-Vat Maasvlakte

• Zorgen voor onderhoud en verzekering van het
voertuig, de tankpas en de administratie.

* (prijzen 2021)
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EBS

Transferium, aansluitend op werktijden op de Maas-

Voor actueel reisadvies op Voorne-Putten: plan uw reis

vlakte en de Maasvlaktehopper die richting Maasvlakte

hier. Voor actueel reisadvies in gehele regio Voorne-

Distripark rijdt.

Putten en de Rotterdamse haven: plan uw reis hier

Let op: tijdens de winterperiode vaart de Fast Ferry niet
in het weekend.

RET

5.2. NAAR DE MAASVLAKTE

De RET verzorgt openbaar vervoer met bus, tram, metro
en boot. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van de voertuigen en infrastructuur. Met vijf

Tussen het Distripark Maasvlakte, Maasvlakte Transferi-

metrolijnen maakt de RET meerdere verbindingen

um, Brielle en Spijkenisse rijden verschillende reguliere

mogelijk o.a. van Nesselande naar Hoek van Holland en

en vraaggestuurde buslijnen. Deze ritten sluiten aan op

van Spijkenisse tot Den Haag Centraal.

de werktijden van ploegendiensten en kantoormedewerkers op de Maasvlakte.

Fast Ferry

Ook rijdt er De Maasvlaktehopper tussen Brielle

De Fast Ferry vaart 6 keer per dag naar het Maasvlakte

Busstation Rugge en het Distripark Maasvlakte.
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V. OPENBAAR VERVOER HAVEN
EN VOORNE-PUTTEN

5.3. OV-PROBEERPASSEN

Nieuwe bestemmingen op de Maasvlakte zijn onder
meer Futureland, Australiëweg (in de buurt van Lyondell),
Coloradoweg (in de buurt van Uniper), BP en Innocent.

Eén van de manieren om de spits te vermijden, CO2-

De Maasvlaktehopper stopt alleen bij de haltes waarvoor

uitstoot te verlagen en eventuele hinder te vermijden

passagiers hebben gereserveerd. Reizigers worden op

tijdens wegwerkzaamheden, is om reizigers te verleiden

de aangevraagde vertrektijd opgehaald bij de halte en

het OV te gebruiken in plaats van de auto.

het busje arriveert maximaal 5 minuten na de geplande

Hiervoor kunnen OV-Probeerpassen worden aangeboden

vertrektijd. Reizigers arriveren zo op de geplande

aan werknemers.

aankomsttijd op hun bestemming. En kunnen reizigers
ook een eventuele overstap op een andere bus halen.

Wat houdt de OV-Probeerpas in?
• 2 x 4 weken lang krijgen medewerkers van aangeslo-

Reserveren Maasvlaktehopper

ten bedrijven gratis de mogelijkheid om alle vormen

Reizigers moeten de Maasvlaktehopper reserveren.

van openbaar vervoer uit te proberen.

Dat kan hier gemakkelijk en snel online of telefonisch

• De actie start in het najaar van 2021 en loopt tot en

via 088 - 655 7724. Er kan dan ook direct een terugrit

met december 2022.

geboekt worden. Ook is het mogelijk meerdere ritten

• Regiobreed is er ruimte voor max. 3.000 werknemers

te reserveren. Kijk hier voor meer informatie over de

van verschillende bedrijven om deel te nemen aan

Maasvlaktehopper of boek meteen.

deze actie.
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VI. THUISWERKTIPS WERKGEVERS
Thuiswerken is het nieuwe werken geworden. Dit brengt

werker, ook al is dat thuis. Om deze (online) Thuiswerk-

nieuwe uitdagingen met zich mee en deze zijn breder

plekscan uit te voeren hebben we twee Arbo-experts in

dan alleen de techniek en de tools die medewerkers

de arm genomen. De scan gaat zowel over de fysieke

nodig hebben om het werk vanuit huis te kunnen doen.

als over de mentale aspecten van medewerkers.

Ook richten veel bedrijven een hybride werkvorm in:
deels thuis en deels op kantoor werken. Hierbij onder-

Motivatieworkshop Thuiswerken

steunen de mobiliteitsmakelaars u graag!

Om te zorgen dat uw werknemers prettig blijven
thuiswerken, wordt twee keer per jaar deze zelfmotivatie

E-learning ‘gezond, gemotiveerd en gelukkig

workshop georganiseerd in groepsverband.

thuiswerken’

De motivatieworkshop is vooral geschikt voor mensen

Om uw thuiswerkende medewerkers te motiveren

die graag samen/in een groep van elkaar willen leren.

en te ondersteunen, kunnen we uw bedrijf een gratis
e-learning over thuiswerken aanbieden. Hoe werken

Contact met mobiliteitsmakelaars

medewerkers gezond thuis? En hoe houden

Voor meer informatie op maat voor uw bedrijf - van

medewerkers contact met collega’s en relaties en

fietsstimulering, vanpooling tot fiscaal advies - kunt u

blijven ze gemotiveerd?

contact opnemen met de mobiliteitsmakelaars.

In deze e-learning doorloopt de medewerker

Leestips over thuiswerken en duurzame mobiliteit

drie stappen:

• Hoe scoort u op hybide werken? Doe nu de

Deel I: Werken vanuit huis.

‘Waarwerkjij?’ test

Over uitdagingen, afspraken, werkplek en dagindeling.

• E-zine van de Rijksoverheid voor werkgevers

Deel 2: De ‘ik’ in thuiswerken.

• Ministerie SoZaWe: Hoe werkt Nederland

Over lichamelijke en mentale energie, motivatie en

• Algemene informatie voor werkgevers in coronatijd

persoonlijke ontwikkeling.

• Nederland Onderneemt: Thuiswerken is topsport

Deel 3: De ‘wij’ in thuiswerken.

• PWC: De baten van thuiswerken zijn aanzienlijk

Over contact houden met collega’s, vrienden en de
samenleving. Ook leren medewerkers hun eigen
communicatiestijl kennen, en met die kennis wordt
communiceren in een team op afstand een stuk
begrijpelijker. De e-learning functioneert zowel op
laptop, telefoons als tablets. Ook kan de e-learning
onderbroken en weer opgepakt worden op dié
momenten die de medewerker schikt.
Thuiswerkplekscan
Medewerkers die vaak met een laptop werken zijn al
gewend aan thuiswerken en dat zullen ze zeker blijven
doen. Daarbij is het wel belangrijk dat medewerkers er
goed bij zitten om het thuiswerken ook op lange termijn
vol te kunnen houden. Bedenk ook dat u als werkgever
verantwoordelijk blijft voor de werkplek van de mede-
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Partners in mobiliteit

Deze toolkit mobiliteit downloaden? Dat kan hier
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