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Samenvatting 

Inleiding 

Werk Slim, Reis Slim levert, in nauwe samenwerking met Leeuwarder bedrijven en organisaties, 

een bijdrage aan een betere bereikbaarheid van Leeuwarden. Om dit te realiseren werken de 

aangesloten Leeuwarder bedrijven en organisaties en Werk Slim, Reis Slim (WSRS) samen om 

forenzen te stimuleren slimmer te werken en te reizen. Hierbij passen werkgevers hun beleid aan 

en voert WSRS maatregelen uit om werknemers te stimuleren hun reisgedrag aan te passen. Het 

doel is om minder autospitsritten oftewel spitsmijdingen in Leeuwarden te realiseren en duurzamer 

te reizen. In dit onderzoek is het effect van deze acties over de periode van het vierde kwartaal 

2015 tot en met het vierde kwartaal 2017 onderzocht. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd middels een enquête waarin werknemers is gevraagd naar het 

reisgedrag en werkgeversregelingen ten tijde van het vierde kwartaal van 2015 en het vierde 

kwartaal van 2017 en naar het gebruik van WSRS-maatregelen. De enquête is ingevuld door 1031 

respondenten, waarbij 613 enquêtes volledig zijn ingevuld en zijn opgenomen in deze effectmeting. 

37% van de respondenten woont op minder dan 15 kilometer afstand van het werk. Gemiddeld 

werken de respondenten 34 uur per week. De gemiddelde leeftijd is 45 jaar en 57% van de 

respondenten is vrouw. Van de respondenten heeft 90% een auto beschikbaar om naar het werk te 

gaan en 68% een fiets.  

Reisgedrag woon-werkverkeer 

Het totaal aantal reisdagen per respondent voor woon-werkverkeer is tussen het vierde kwartaal 

van 2015 en het vierde kwartaal van 2017 met 0,8% gestegen van 4,16 naar 4,20 per week. Het 

aantal reisdagen per week is toegenomen voor de vervoermiddelen carpoolen, fiets, e-bike en trein 

en afgenomen voor de auto, motor/brommer, bus en lopen. Het gemiddeld aantal dagen dat per 

week wordt thuisgewerkt is gestegen naar 0,22. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van het 

vierde kwartaal van 2015. 

 

Het aantal autoreisdagen is tussen 2015 en 2017 afgenomen met 4%. Daarnaast is het percentage 

van de autoritten dat op die dagen in de spits  plaatsvindt in de ochtendspits gelijk gebleven en in 

de avondspits met 1,0% afgenomen. Het aantal autospitsritten in het woon-werkverkeer is in de 

ochtendspits met 4,0% afgenomen en in de avondspits met 5,3%. Bij 65% van de respondenten 

was het aantal autospitsritten in 2015 en 2017 gelijk. 14% van de respondenten heeft meer 

autospitsritten en 21% heeft minder autospitsritten. 

Spitsmijdingen  

Het totaal aantal werknemers bij WSRS-partners bedraagt 21.500. Door middel van een 

regressieanalyse en extrapolatie zijn de enquêteresultaten naar deze groep geëxtrapoleerd.  Voor 

het woon-werkverkeer maken de werknemers gezamenlijk 1688 autospitsritten per dag minder 

(oftewel spitsmijdingen) in het vierde kwartaal van 2017 ten opzichte van het vierde kwartaal van 

2017. Hiervan worden binnen het programma WSRS 351 spitsmijdingen per dag veroorzaakt door 
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wijzigingen in reiskostenvergoedingen, 433 door veranderingen in werkgeversregelingen en 232 

door WSRS-maatregelen. Naast de spitsmijdingen in woon-werkritten zijn er 127 spitsmijdingen bij 

zakelijke ritten en 40 spitsmijdingen via Park+Bike. Het effect is van WSRS is daarmee 1183 

spitsmijdingen per werkdag. 

 

Categorie Aantal 

spitsmijdingen 

Reiskostenvergoedingen 351 

Voorzieningen 433 

Maatregelen 232 

Zakelijke spitsmijdingen 127 

Park+Bike 40 

Totaal 1183 

Tabel 1 Spitsmijdingen Werk Slim, Reis Slim 

Er is gekeken naar de invloed van specifieke regelingen en maatregelen op het reisgedrag van 

werknemers. Deze invloed wordt uitgedrukt in spitsmijdingen per dag per deelnemer.  De twee 

maatregelen met het grootste aantal spitsmijdingen per dag per deelnemer zijn de Slimme 

Reisformule met 0,25 en Spitsmijdend parkeren met 0,22 spitsmijdingen per dag per deelnemer. 

Positief is dat ook een cultuurverandering lijkt plaats te vinden. De autonome daling van het aantal 

autospitsritten per persoon is namelijk 0,13 spitsmijdingen per dag per werknemer. In enkele 

maatregelen of regelingen neemt het aantal spitsritten juist toe, bijvoorbeeld bij de 

reiskostenvergoeding met de auto met 0,41 extra spitsritten en het gebruiken van een leaseauto 

met 0,33 extra autospitsritten per dag per deelnemer.  

Werkgeversregelingen 

Werkgevers kunnen de werknemers diverse reiskostenvergoedingen en mobiliteitsvoorzieningen 

bieden. Afhankelijk van het aanbod en de voorwaarden hiervan stimuleert dit om minder met de 

auto in de spits te reizen. Op het gebied van aangeboden reiskostenvergoedingen zijn er weinig 

verschillen tussen 2015 en 2017. Wel valt op dat het gebruik van de vergoedingen is afgenomen.  

 

Daarentegen is het aanbod van werkgeversvoorzieningen voor mobiliteit  wel toegenomen. 

Uitzondering hierop is de extra beloning van het fietsen, het aanbod hiervan is afgenomen. Naast 

het feit dat het aanbod van voorzieningen stijgt, neemt ook het gebruik daarvan toe. Tot slot is het 

opvallend dat per werkgever niet voor alle respondenten dezelfde voorzieningen beschikbaar zijn. 

Voor de verschillen zijn de bekendheid van de maatregelen en de functie van de respondent 

verklaringen.  

WSRS-maatregelen 

Van de respondenten neemt 24% deel aan één of meerdere WSRS-maatregelen. De gratis 

fietsenstalling is hierbij het meest gebruikt met 14%. Deelnemers aan WSRS-maatregelen hadden 

in het vierde kwartaal van 2015 al minder spitsritten dan niet-deelnemers. Daarnaast is het aantal 

spitsritten van de deelnemers in het vierde kwartaal van ook harder afgenomen dan dat van niet-

deelnemers.   
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1 Inleiding 

Werk Slim, Reis Slim levert in nauwe samenwerking met Leeuwarder bedrijven en organisaties een 

bijdrage aan een betere bereikbaarheid van Leeuwarden. Om dit te realiseren werken de 

aangesloten Leeuwarder bedrijven en organisaties en Werk Slim, Reis Slim (WSRS) samen om 

forenzen te stimuleren slimmer te werken en te reizen. Hierbij passen werkgevers hun beleid aan 

en voert WSRS-maatregelen uit om werknemers te stimuleren hun reisgedrag aan te passen. Het 

doel is om minder autospitsritten in Leeuwarden te hebben en duurzamer te reizen. In dit 

onderzoek is het effect van deze acties onderzocht. 

1.1 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête die is verspreid onder werknemers van 

WSRS-partners. De werkgevers hebben de enquête intern digitaal verspreid. De enquête is 

gehouden van 8 november tot 15 december 2017. In totaal zijn er in deze periode 1031 enquêtes 

gestart. Hiervan zijn er 613 compleet afgemaakt. Dit maakt het voltooiingspercentage 59%. 

 

In de enquête hebben de werknemers vragen beantwoord over de situatie op dit moment, het 

vierde kwartaal van 2017, en over de situatie twee jaar geleden, in het vierde kwartaal van 2015. 

In het vierde kwartaal van 2015 was namelijk het begin van Werk Slim, Reis Slim binnen Beter 

Benutten Vervolg. Er zijn vragen beantwoord over het reisgedrag, welke reiskostenvergoedingen 

en voorzieningen  de werkgevers bieden, WSRS-maatregelen en overige persoonlijke factoren die 

het reisgedrag kunnen beïnvloeden. Hiermee is inzicht verkregen in het reisgedrag, acties van 

werkgevers en WSRS en de relatie hiertussen. Door middel van een regressieanalyse is tenslotte 

bepaald hoeveel spitsmijdingen aan de verschillende maatregelen toegekend kunnen worden. 

1.2 Onderzoeksverantwoording 

Werk Slim, Reis Slim heeft 29 key-partnerorganisaties met in totaal circa 21.500 werknemers en 

daarnaast kleinere partnerorganisaties. De respondenten zijn verdeeld over 16 key-

partnerorganisaties met meer dan 1 respondent. Deze werkgevers hebben in totaal 8505 

werknemers. Bij de werknemers van deelnemende werkgevers is daarmee een respons van 7,2% 

behaald. In Tabel 8 is het aantal respondenten per werkgever te zien. De GGZ Friesland heeft het 

hoogste percentage respons met 21% van de werknemers.  

 

Van de werkgevers die de enquête niet hebben uitgezet is niet bekend welke veranderingen in 

regelingen hebben plaatsgevonden. Dit levert een onzekerheid op in de extrapolatie naar het 

resultaat voor Werk Slim, Reis Slim. In de extrapolatie is uitgegaan van een gelijke verdeling van 

wijzigingen onder het gehele programma als onder de werkgevers die de enquête wel hebben 

uitgezet. 

 

Met 613 respondenten is voor een betrouwbaarheidsniveau van 95% een betrouwbaarheidsinterval 

van ±4% bij een percentage 50% van toepassing.   

 

De achtergrond van de respondenten is in het onderzoek onderzocht. Dit is weergegeven in Tabel 

17 tot en met Tabel 21 in de bijlage. Enkele kernresultaten zijn hier samengevat. Van de 
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respondenten woont 37% minder dan 15km van het werk. Het gemiddelde aantal uren per week 

dat de respondenten werken is 34. De gemiddelde leeftijd is 45 jaar en 57% van de respondenten 

is vrouw. Van de respondenten heeft 90% een auto beschikbaar om naar het werk te gaan en 68% 

een fiets.  

1.3 Leeswijzer 

Dit onderzoeksrapport omvat een analyse van de effecten van het Werk Slim, Reis Slim-

programma. De veranderingen in reisgedrag voor woon-werkverkeer zijn het onderwerp van 

hoofdstuk 2. Op basis hiervan is in het onderzoek is door middel van een regressieanalyse bepaald 

welke invloed en dus hoeveel spitsmijdingen de verschillende regelingen en maatregelen hebben. 

Dit wordt besproken in hoofdstuk 3. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de aanpassingen die 

werkgevers hebben gedaan in de werkgeversregelingen beschreven. De bekendheid en deelname 

van werknemers met de WSRS-maatregelen zijn het onderwerp van  hoofdstuk 5. en verdere 

analyses specifiek voor deelnemers van maatregelen zijn het onderwerp van hoofdstuk 6. In de 

conclusie wordt tenslotte de belangrijkste lessen getrokken over wat het effect van Werk Slim, Reis 

Slim is geweest op het reisgedrag van werknemers in Leeuwarden. 
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2 Veranderingen in reisgedrag 

Door een deel van de automobilisten over te halen minder met de auto in de spits te reizen, 

profiteren de overige automobilisten van betere doorstroming. De opzet om het aantal 

autospitsritten te verminderen is tweeledig; zowel het stimuleren van automobilisten om andere 

vervoerswijzen te kiezen als het stimuleren van automobilisten om buiten in de spits te reizen. De 

twee deeleffecten, het totaaleffect en de veranderingen bij deelnemers van de maatregelen worden 

in dit hoofdstuk bekeken. 

2.1 Reizen van en naar het werk 

De respondenten is gevraagd aan te geven voor het vierde kwartaal 2017 en voor twee jaar 

daarvoor, in het vierde kwartaal van 2015, hoeveel dagen per week ze van een bepaald 

hoofdvervoermiddel gebruik maakten om naar hun werk te gaan. Daarbij wordt verondersteld dat 

ze de heen en terugreis met hetzelfde vervoermiddel reizen. De resultaten hiervan zijn te zien in 

Tabel 2. In Tabel 22 in de bijlage is het totaal aantal reisdagen en aantal personen met ritten te 

zien. 

 

Vervoermiddel 2015 2017 Verschil 

Auto (als bestuurder) 2,31 2,21 -0,09 

Carpool (als passagier) 0,08 0,09 0,01 

Motor/Brommer/Scooter 0,01 0,00 -0,01 

Fiets 0,92 0,95 0,03 

E-bike 0,11 0,19 0,08 

Trein 0,51 0,56 0,05 

Bus 0,15 0,11 -0,03 

Lopend 0,08 0,08 0,00 

Totaal 4,16 4,20 0,03 

Ik werk thuis 0,12 0,22 0,10 

Ik werk niet 0,18 0,10 -0,08 

Tabel 2 Aantal dagen per persoon per week woon-werkverkeer met bepaald vervoermiddel 

Het aantal reisdagen van de respondenten is met 0,8% gestegen van 4,16 naar 4,20. Deze 

toename is kleiner dan de toename van 4,25% van het percentage personen dat reist. Het 

gemiddeld aantal dagen dat per week wordt thuisgewerkt is gestegen met 0,1. Dit is bijna een 

verdubbeling ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015. Het aantal dagen dat niet gewerkt 

wordt is afgenomen.  

 

Het aantal reisdagen per week is toegenomen voor carpoolen, fiets, e-bike en trein en afgenomen 

voor de auto, motor/brommer, bus en lopen. Het aantal autoreisdagen is afgenomen met 4,4%.  
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2.1.1 Autospitsritten woon-werkverkeer 

Een verschuiving van verkeer van de spits naar erbuiten vermindert de totale hoeveelheid 

vertraging. Dit is omdat de verkeersintensiteit buiten de spits lager is en extra autoverkeer hier tot 

minder vertraging leidt dan in de spits.  Het percentage autoritten in de spitsperiode van het totaal 

aantal autoreisdagen is vrijwel gelijk gebleven. In de avondspits is er een kleine afname van 1%-

punt. 

 

Voor alle modaliteiten is het percentage spitsritten te vinden in Tabel 23 in de bijlage. Bij de niet-

automodaliteiten is de enige toename te zien bij de fietsritten in de ochtendspits, terwijl de e-bike 

juist een afname van het aandeel ritten in de spits heeft. Opvallend is de grote afname van het 

aandeel ritten dat lopend wordt gedaan in de spits. Overigens is dit slechts twee procent van het 

totaal aantal spitsritten. 

 

Het aantal autospitsritten is in de ochtendspits met 4,0% afgenomen en in de avondspits met 

5,3%. De afname in het aantal ritten in de ochtendspits is gelijk aan de afname van het totaal 

aantal reisdagen met de auto. In de avondspits is de afname groter. De afname komt vooral 

doordat minder vaak met de auto wordt gereisd en, in mindere mate, doordat men met de auto ’s 

avonds buiten de spits reist. 

2.1.2 Spitsmijdingen woon-werkverkeer 

De totale afname van het aantal autospitsritten per week bij de respondenten gezamenlijk is 104. 

Van de respondenten heeft 65% hetzelfde aantal spitsritten in het vierde kwartaal van 2017 als in 

het vierde kwartaal van 2015. Het percentage respondenten met een positief aantal spitsmijdingen 

is met 21% groter dan het percentage van 14% van de respondenten dat een negatief aantal 

spitsmijdingen heeft. 

 

Voor alle respondenten is het aantal spitsmijdingen bepaald door het aantal autoritten in de 

ochtend- en avondspits te vergelijken voor 2015 en 2017. Hierbij zijn ook negatieve spitsmijdingen 

mogelijk, namelijk als men vaker met de auto in de spits reist. Het aantal respondenten dat een 

bepaald aantal spitsmijdingen heeft is te zien in Tabel 3.  
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Aantal 
spitsmijdingen 

Aantal 
respondenten 

-10 t/m  -6 5% 

-5 of -4 3% 

-3 0% 

-2 4% 

-1 2% 

0 65% 

1 3% 

2 8% 

3 1% 

5 of 4 4% 

6 t/m 10 6% 

Tabel 3 Aantal respondenten met hoeveelheid spitsmijdingen per week (n=613) 

 

De vermindering van 104 autospitsritten is inclusief een toename van 82 autospitsritten door 

mensen die in het vierde kwartaal van 2015 niet werkten. Deze worden voor de bepaling van het 

aantal spitsmijdingen niet meegenomen. Het aantal spitsmijdingen in het woon-werkverkeer onder 

de respondenten is dus 186 autospitsritten. 

 

In het onderzoek is gevraagd naar het vervoermiddel waarmee het grootste deel van de reis wordt 

afgelegd. Voor de Park+Bike gebruikers is dit de auto. Deze auto’s rijden echter niet in Leeuwarden 

en worden daarom als spitsmijding gezien. Van de zes respondenten die Park+Bike gebruiken  zijn 

er vier die hier twee jaar terug nog geen gebruik van maakten. De 20 autospitsritten per week van 

deze personen worden daarom als spitsmijdingen meegerekend worden voor de respondenten.  

  



9 

 

2.2 Zakelijke ritten 

Naast de woon-werkritten zijn er ook zakelijke ritten. Het aantal zakelijke ritten per week dat 

respondenten maken is te zien in Tabel 4. Van de respondenten maakte 23% van de respondenten 

in het vierde kwartaal van 2015 zakelijke ritten in de spits. In het vierde kwartaal van 2017 is dit 

21%. Het totaal aantal spitsritten per week is afgenomen met 52 van 352 naar 300 per week voor 

de respondenten in totaal.  

 

Aantal zakelijke 
spitsritten per week 

2015 2017 

0 77% 79% 

1 10% 12% 

2 6% 5% 

3 2% 1% 

4 2% 1% 

5 2% 1% 

6 0% 0% 

>6 1% 1% 

Totaal aantal ritten 352 301 

% respondenten >0 rit 23% 21% 

Tabel 4 Aantal zakelijke spitsritten per respondent 

 

2.3 Parkeergedrag 

Een belangrijk onderdeel van de autoreis is het parkeren. Dit is bovendien een onderdeel waar de 

werkgever en/of wegbeheerder door middel van prijsmechanismes en beschikbaarheid invloed op 

kan uitoefenen. Door parkeren minder aantrekkelijk te maken probeert WSRS om het reizen met 

de auto voor woon-werkverkeer te verminderen. De locatie waar werknemers die met de auto 

reizen parkeren is te zien in Tabel 5. 

 

  

2015 

(n=369) 

2017 

(n=405) 
Verschil 

Op het terrein van mijn 

werkgever 
86% 78% -8% 

Op een betaald 

parkeerterrein 
4% 5% 1% 

Op gratis parkeerterrein 0% 4% 4% 

In de buurt / op straat 

betaald 
1% 1% 0% 

In de buurt / op straat gratis 4% 6% 2% 

Anders 4% 5% 1% 

Tabel 5 Plek van parkeren voor werknemers die met auto reizen 
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Het aandeel werknemers dat op het terrein van de werkgever parkeert is met 8% afgenomen. Hier 

blijkt de invloed van de wijzigingen in werkgeversbeleid. De andere parkeermogelijkheden worden 

relatief vaker gebruikt. Met name de groei met 4%-punt van het gebruik van gratis 

parkeerterreinen, zoals P+R, is opvallend. 

 

2.4 Gebruik van voor- en natransport in de OV-keten 

Voor woon-werkverkeer met het OV moet een deel van de reis met een ander vervoermiddel 

afgelegd worden om van en naar het treinstation of bushalte te komen. De respondenten die met 

de trein of de bus reizen is gevraagd op welke manier ze dit voortransport van huis naar de 

halte/het station en het natransport van de halte/het station naar het werk meestal afleggen. De 

resultaten hiervan zijn te zien in en Tabel 24 in de bijlage. 

 

 
Figuur 1 Gebruikte vervoermiddel bij voortransport (n=117/122 (2015/2017)) 

 
Figuur 2 Gebruikte vervoermiddel bij natransport (n=116/121 (2015/2017)) 
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Het meest gebruikte vervoermiddel bij het voortransport is fiets/e-bike met 57% in 2017. Bij het 

natransport is het meest gebruikte vervoermiddel lopen met 84% in 2017. De verschuivingen 

tussen de twee jaar zijn relatief klein. De grootste wijziging is de toename van het aandeel fiets/e-

bike in het voortransport met 4% ten koste van het aandeel lopen. 
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3 Bepaling effect Werk Slim, Reis Slim 

Het effect van Werk Slim Reis Slim is een deel van de vermindering in spitsritten in woon-

werkverkeer, namelijk de vermindering die veroorzaakt wordt veranderingen in 

werkgeversregelingen op het gebied van reiskostenvergoedingen en mobiliteitsvoorzieningen en 

door WSRS-maatregelen. Daarnaast worden ook de vermindering in aantal zakelijke ritten en de 

ritten via Park+Bike als spitsmijding aan Werk Slim, Reis Slim toegewezen. Allereerst wordt door 

middel van een regressieanalyse het effect van Werk Slim, Reis Slim op woon-werk autospitsritten 

bepaald voor de respondenten. Dit wordt geëxtrapoleerd naar alle werknemers die hebben 

deelgenomen aan de enquête en naar alle WSRS-partners. Vervolgens wordt het effect met het 

effect voor zakelijke ritten en voor Park+Bike het totaal aantal spitsmijdingen van Werk Slim, Reis 

Slim bepaald. In de komende hoofdstukken 5 en 6 wordt nader ingegaan op de 

werkgeversregelingen en WSRS-maatregelen. 

3.1 Regressieanalyse spitsmijdingen woon-werkverkeer per variabele 

Om het effect van WSRS te bepalen is gekeken wat de verklaring is van de veranderingen in 

reisgedrag. Hierbij is de veronderstelling dat er een verband is tussen de verklarende variabelen, 

de maatregelen, en de indicator, het aantal spitsmijdingen. Bovendien wordt aangenomen dat dit 

een oorzakelijk verband is. De grootte van het verband is berekend door een lineaire 

regressieanalyse.  

In de lineaire regressieanalyse is aangegeven of een verandering in werkgeversregelingen  of het 

gebruik van een WSRS-maatregel voor een respondent van toepassing is. Voor de veranderde 

reisomstandigheden is ook de gerapporteerde grootte van de invloed meegenomen. Daarnaast zijn 

de autonome ontwikkelingen in reisgedrag meegenomen voor alle respondenten. Deze autonome 

ontwikkelingen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een cultuurverandering en andere 

factoren die niet in de enquête zijn opgenomen. 

Voor de 36 variabelen is bepaald hoeveel spitsmijdingen per dag deze veroorzaken. Op basis 

hiervan is een aantal gesimuleerde spitsmijdingen berekend voor de deelnemers. Meer informatie 

over de methode is te vinden in Bijlage 2 Methode. 

 

De enquête is uitgevoerd onder huidige werknemers in Leeuwarden. Hieronder zijn 25 personen die 

in  het vierde kwartaal van 2015 nog niet werkten en dus ook geen woon-werkverkeer hadden. 

Personen die in het vierde kwartaal van 2017 niet meer werkzaam waren vielen niet onder de 

doelgroep het onderzoek en telden niet mee als spitsmijdingen. Daarom zijn de extra spitsritten 

van de ‘nieuwe werknemers’ ook niet meegenomen in de regressieanalyse en is het gemeten 

aantal spitsmijdingen 186 per week en dus 38 per werkdag. 
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In Tabel 6 zijn de coëfficiënten, het aantal deelnemers en het aantal spitsmijdingen voor de WSRS-

maatregelen getoond. Voor de overige variabelen is het aantal spitsmijdingen per categorie in 

Tabel 7 samengevat. Het totaal aantal berekende spitsmijdingen per werkdag is 37. 

 

Maatregel 
Spitsmijdingen 
per dag per 
deelnemer 

Deelnemers 
Aantal 
spitsmijdingen 
per dag 

Rij2op5 0,11 41 4,6 

Park+Bike -0,05 6 -0,3 

Gratis Fietsenstalling bij het 
(bus)station en het Zaailand -0,01 80 -1,0 

OV Plushaltes -0,42 2 -0,8 

E-bike aanschaffen met korting  0,10 26 2,7 

Spitsmijdend parkeren 0,22 5 1,1 

De Slimme Reisformule 0,25 1 0,2 

Low-Car-Diet 0,00 12 0,0 

Totaal     6,5 

Tabel 6 Coëfficiënten en berekende aantallen spitsmijdingen voor WSRS Maatregelen bij respondenten 

 

Categorie 

Aantal 

spitsmijdingen 

respondenten 

Aantal 

spitsmijdingen 

werkgevers 

enquête  

Aantal 

spitsmijdingen 

WSRS-

partners 

Reiskostenvergoedingen 3 139 335 

Voorzieningen 8 172 412 

Persoonlijke Factoren 5 110 265 

Reisomstandigheden -1 -57 -137 

WSRS-maatregelen 6 92 221 

Autonome ontwikkelingen 77 213 512 

Totaal 98 669 1609 

Tabel 7 Samenvatting aantal spitsmijdingen per categorie variabelen op basis van regressieanalyse 

 

De coëfficiënten kunnen zowel positief zijn (voor spitsmijdingen) als negatief (voor extra 

spitsritten). De variabelen met het grootste aantal extra spitsritten per dag  per deelnemer zijn de 

ov-plushaltes met 0,42, de reiskostenvergoeding met de auto met 0,41 en het gebruiken van een 

leaseauto met 0,33 extra autospitsritten per dag per respondent. De twee variabelen met het 

grootste aantal spitsmijdingen per dag per deelnemer zijn de Slimme Reisformule met 0,25 en 

Spitsmijdend parkeren met 0,22. 

 

Naast de ov-plushalte leidt ook bijvoorbeeld het ‘gebruiken’ van parkeerrestricties op basis van de 

analyse tot een groter aantal spitsritten. Mogelijk zijn de mensen die aangeven er gebruik van te 

maken degenen die profiteren van de restricties voor anderen (bijvoorbeeld omdat ze van verder 

komen en nu een gereserveerde plek hebben). Bovendien worden de parkeerrestricties juist 

toegepast op degenen die met de auto reizen. 
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De variabele met de grootste toename van het aantal spitsritten is het nu wel hebben van een auto 

met 16,6 extra spitsritten per dag. Het grootste aantal spitsmijdingen onder de respondenten 

wordt verklaard door de autonome ontwikkeling met 15,3 en het flexibel werken met 8,9 

spitsmijdingen per dag. 

 

Het causale verband is overigens niet bij alle maatregelen eenduidig. Bij bijvoorbeeld Rij2op5 

gebruiken de deelnemers al vaker de fiets dan niet-deelnemers en zijn er waarschijnlijk ook andere 

factoren van invloed. Bij reiskostenvergoedingen per auto worden deze gebruikt door (nieuwe) 

automobilisten en stimuleren deze het gebruik. 

3.2 Extrapolatie spitsmijdingen woon-werkverkeer 

Om het totaal aantal spitsmijdingen door WSRS en andere factoren te bepalen worden de aantallen 

spitsmijdingen per deelnemer per dag geëxtrapoleerd. De deelnemers krijgen hiervoor een 

wegingsfactor op basis van het percentage van de werknemers van hun organisatie dat respondent 

is bij deze enquête. Dit aantal spitsmijdingen is per werkgever die heeft meegedaan met de 

enquête bij elkaar opgeteld en is 669 spitsmijdingen per dag, zoals te zien in Tabel 8. 

 

Werkgever 
Aantal 

Respondenten 

Spitsmijdingen 

per respondent 

per dag 

Werknemers 

Spitsmijdingen 

alle werknemers 

per dag 

Aegon 121 0,10 750 71,3 

De Friesland Zorgverz. 40 0,08 600 46,7 

Friesland College 10 0,08 650 52,6 

Gemeente Leeuwarden 179 0,00 1.200 1,0 

GGZ Friesland 46 0,25 900 229,3 

NDC Mediagroep 14 0,05 400 18,4 

Omrop Fryslân 13 0,00 125 0,3 

Provincie Fryslân 42 0,03 900 25,4 

ROC Friese Poort 19 0,12 500 60,1 

Rabobank 7 0,13 270 34,5 

Rijkswaterstaat 17 -0,04 250 -10,7 

Stenden Hogeschool 10 0,01 700 8,7 

Van Hall Larenstein 22 0,17 250 43,2 

Veiligheidsregio Fryslân 32 0,02 350 5,4 

Wetterskip Fryslân 12 0,13 660 83,2 

Totaal 584  8.505 669 

Tabel 8 Geëxtrapoleerd aantal spitsmijdingen per dag 

Niet alle WSRS-partners hebben de enquête verspreid. Om het effect van WSRS onder alle partners 

te bepalen is het aantal van 669 spitsmijdingen per dag opnieuw geëxtrapoleerd. De partners die 

meegewerkt hebben vormen 42% van alle partners. De totale vermindering in spitsritten in 

Leeuwarden komt hiermee op 1688 spitsritten per dag. In paragraaf 3.5 wordt toegelicht hoeveel 

hiervan voor rekening van WSRS komen. 
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3.3 Extrapolatie zakelijke ritten 

De respondenten hebben gezamenlijk 12 minder spitsritten per dag. Als de veranderingen per 

persoon geëxtrapoleerd worden op basis van de respons per werkgever komt het totaal op 53 

minder zakelijke autospitsritten per dag voor de WSRS-partners die hebben deelgenomen aan de 

enquête. Voor alle aangesloten WSRS-partners 127 minder spitsritten per dag. 

3.4 Extrapolatie Park+Bike 

De respondenten hebben gezamenlijk 4 autospitsritten per dag via de Park+Bike voor zes 

gebruikers. Bij het extrapoleren op basis van werkgevers komt het aantal deelnemers op 255 

deelnemers. In werkelijkheid zijn er 60 gebruikers van Park+Bike. Het percentage deelnemers 

onder de respondenten is dus hoger dan onder alle werknemers. Daarom wordt voor deze 

maatregel gekozen voor een extrapolatie naar 60 gebruikers. Voor Park+Bike komt het aantal 

spitsmijdingen daarmee op 40 per dag. 

3.5 Totale effect Werk Slim, Reis Slim 

Niet alle 1688 spitsmijdingen in het woon-werkverkeer bij Werk Slim, Reis Slim-partners worden 

veroorzaakt door veranderingen in werkgeversregelingen of WSRS-maatregelen. Het effect van de 

autonome ontwikkeling bijvoorbeeld vormt met 40% een groot deel van het totale effect. Ook de 

invloed van overige factoren en omstandigheden is met 10% van het totaal aantal spitsmijdingen 

bij de respondenten aanzienlijk. 

 

Aan Werk Slim, Reis Slim kunnen 351 spitsmijdingen per dag toegekend worden aan wijzigingen in 

reiskostenvergoedingen, 433 aan veranderingen in werkgeversvoorzieningen en 232 aan WSRS-

maatregelen. Hiernaast zijn er 127 spitsmijdingen bij zakelijke ritten en 40 aan Park+Bike. Het 

totale effect van Werk Slim, Reis Slim is daarmee 1183 spitsmijdingen per dag. 

 

Categorie Aantal 

spitsmijdingen  

Reiskostenvergoedingen 351 

Voorzieningen 433 

WSRS-maatregelen 232 

Zakelijke ritten 127 

Park+Bike 40 

Totaal 1183 

Tabel 9 Spitsmijdingen Werk Slim, Reis Slim 
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4 Veranderingen in werkgeversregelingen 

In de werkgeversaanpak worden organisaties gestimuleerd om hun werkgeversregelingen 

bestaande uit reiskostenvergoedingen en voorzieningen op het gebied van mobiliteit aan te passen. 

Het aanpassen van regelingen stimuleert een verandering van reisgedrag van werknemers. Zo 

moet het bieden van een vergoeding van fietsritten of het toestaan van thuiswerken het aantal 

spitsautoritten verminderen. In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre het aanbod en gebruik 

van werkgeversregelingen veranderd is. 

 

4.1 Reiskostenvergoedingen 

Op het gebied van reiskostenvergoedingen zijn er weinig verschillen tussen de geboden 

vergoedingen in het vierde kwartaal van 2015 en van 2017, zoals is te zien in Figuur 3. De 

vergoeding voor autoverkeer en voor OV zijn het meeste geboden. Leaseauto’s worden het minste 

aangeboden. Bij alle werkgevers zijn er werknemers voor wie een vergoeding in 2015 wel 

beschikbaar was en in 2017 niet meer en andersom. Dit duidt op veranderde omstandigheden van 

deze werknemers in plaats van een verandering in beleid van werkgevers. 

 

Naast het beschikbaar zijn van reiskostenvergoedingen is ook onderzocht of deze gebruikt worden. 

Er is vanuit gegaan dat degenen die niet meer weten of een regeling aangeboden werd deze niet 

gebruiken. 

Het gebruik van vergoedingen is verminderd. Zo maakte in 2015 60% gebruik van de 

reiskostenvergoeding van de auto en in 2017 55%. Van de respondenten die deze vergoeding in 

2015 gebruikte, maakte 90% hier in 2017 ook gebruik van. Van de 10% van de respondenten die 

in 2017 de vergoeding niet meer gebruikten krijgen de meesten (80%) dit nog wel aangeboden. 

Van degenen die het niet meer gebruikten in 2017, maar wel aangeboden kregen maakte 67% in 

2017 wel gebruik van een woon-werkverkeervergoeding voor OV of fiets. 
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Figuur 3 Percentage respondenten met reiskostenvergoeding beschikbaar en in gebruik (n=613) 

4.2 Voorzieningen 

De respondenten hebben aangegeven welke voorziening hun werkgever aanbiedt en waar ze 

gebruik van maken. In Figuur 4 is weergegeven welk percentage van de respondenten een regeling 

krijgt aangeboden en welk percentage er gebruik van maakt. Het aanbod van voorzieningen die het 

mogelijk maken om de spits te mijden is toegenomen, met uitzondering van de extra beloning van 

het fietsen. Opvallend is dat per werkgever niet voor alle respondenten dezelfde voorzieningen 

beschikbaar zijn. Zo is bijvoorbeeld voor 54% van de medewerkers van de GGZ Friesland flexibel 

werken beschikbaar. Bij provincie Fryslân is dit voor 95% van de respondenten beschikbaar. 

Verklaringen, op basis van de opmerkingen van respondenten, voor de verschillen binnen 

organisaties zijn de functie van de respondent en de bekendheid van de voorziening. 

 

Het gebruik van voorzieningen stijgt zoals te zien is in Figuur 4 en Tabel 29 in de bijlage. 

Uitzondering hierbij zijn de extra beloning van fietsen boven de reiskostenvergoeding, de e-bike 

stimulering en de carpoolstimulering. Voor de e-bike stimulering geldt dat 30% (12 personen) van 

degenen die hier in het vierde kwartaal van 2015 gebruik van maakte, in 2017 is afgehaakt. Van 

de 12 respondenten die zijn afgehaakt zijn er 11 die in het vierde kwartaal van 2017 geen e-bike 

hadden.  

De grootste relatieve toename in gebruik van een voorziening is te zien bij de parkeerrestricties. 

Deze restricties houden bijvoorbeeld in dat alleen werknemers die wonen op een afstand verder 

weg dan 10km of op een plek die slecht met het ov bereikbaar is een parkeerplek krijgen. Het 

gebruik van deze restricties is meer dan verdubbeld van 5% naar 11% van de respondenten.  

 



18 

 

 
Figuur 4 Percentage respondenten met voorziening beschikbaar en in gebruik 
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5 Werk Slim, Reis Slim-maatregelen 

Werk Slim, Reis Slim biedt medewerkers van de aangesloten Leeuwarder werkgevers diverse 

maatregelen om minder met de auto in de spits te reizen. Deze projecten worden uitgevoerd in 

samenwerking met de werkgevers. De volgende maatregelen zijn beschikbaar: 

 Rij2op5 

 Park+Bike (P+B) 

 Gratis Fietsenstalling op het Zaailand en bij het station 

 OV-Plushaltes 

 E-bike aanschaf met korting 

 Spitsmijdend parkeren 

 Slimme Reisformule 

 Low-Car-Diet 

Van deze maatregelen is de bekendheid en het gebruik onderzocht. Dit wordt in dit hoofdstuk 

besproken. In hoofdstuk 6 worden de veranderingen in het reisgedrag bij de deelnemers van de 

maatregelen besproken. 

5.1 Bekendheid met de WSRS-maatregelen 

Aan alle respondenten is gevraagd of ze bekend zijn met de maatregelen van WSRS en zo ja, of ze 

er aan deelnemen. De uitkomsten zijn te zien is in Figuur 5. Niet alle maatregelen van WSRS zijn 

even bekend, wel is 63% van de respondenten met een of meerdere maatregelen bekend. De 

bekendste maatregelen zijn de actie Rij2op5 en de gratis fietsenstallingen bij het (bus-)station en 

het Zaailand. De minst bekende maatregel is de Slimme Reisformule met een bekendheid bij 2% 

van de respondenten. 

 

 
Figuur 5 Bekendheid met en deelname aan WSRS-maatregelen in 2017 (n=613)  
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5.2 Gebruik van de WSRS-maatregelen 

Aan de personen die bekend zijn met een maatregel is gevraagd of ze gebruik maken of maakten 

van de maatregel. De uitkomsten hiervan zijn te zien in Tabel 10. Van de deelnemers die één of 

meer maatregelen kennen, maakt 41% van één van die maatregelen gebruik. In absolute zin is de 

gratis fietsenstallingen met 85 gebruikers de meest gebruikte maatregel. Opvallend is dat de 

bekendste maatregelen ook relatief het meest gebruikt worden als gekeken worden naar de 

deelname door mensen die er bekend mee zijn. Dit zijn namelijk Rij2op5 met 21% en de gratis 

fietsenstalling met 38% van de deelnemers die met die maatregelen bekend zijn.  

 

Maatregel 
Aantal 

deelnemers 
% Bekend % deelname 

% deelname van 

respondenten 

bekend met 

maatregel 

Rij2op5 42 33% 7% 21% 

Park+Bike  6 27% 1% 4% 

Gratis Fietsenstalling 85 37% 14% 38% 

OV Plushaltes 3 5% 0% 10% 

E-bike korting 26 23% 4% 18% 

Spitsmijdend parkeren 5 9% 1% 9% 

De Slimme Reisformule 1 2% 0% 7% 

Low-Car-Diet 13 11% 2% 19% 

Geen van de maatregelen 
 

37% 76% 59% 

Tabel 10 Deelname aan van WSRS-maatregelen (n=613) 
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6 Maatregelspecifieke analyses 

De maatregelen van Werk Slim, Reis Slim hebben als doel het aantal spitsritten te verminderen. 

Hierbij wordt gericht op een verandering van vervoerswijze en het buiten de spits reizen. In dit 

hoofdstuk wordt daarom geanalyseerd in hoeverre de maatregelen leiden tot een verandering van 

reisgedrag en daarmee een vermindering van spitsritten bij deelnemers van maatregelen. 

Daarnaast zijn voor enkele van de maatregelen zijn specifieke vragen gesteld om meer inzicht te 

krijgen in het gebruik van de maatregelen en hoe deze eventueel verbeterd kunnen worden. 

 

6.1 Rij2op5 

In het project Rij2op5 worden werknemers gestimuleerd om minimaal twee van de vijf dagen naar 

het werk te fietsen in plaats van met de auto te reizen. Dit wordt gedaan door e-bikeprobeeracties 

en promotie van fietsen. Hierbij ligt de focus op de campagneperiode, maar is het wel de 

doelstelling om een permanente gedragsverandering te bewerkstelligen. Van de respondenten 

hebben er 42 aangegeven mee te hebben gedaan met Rij2op5. De gegevens over hun reisgedrag 

zijn te vinden in Tabel 11. 

 

Het percentage respondenten dat in het vierde kwartaal van 2015 vijf of meer dagen met de auto 

reisde is 19% bij de deelnemers en bij de niet-deelnemers is dit 18%. In 2017 is dit percentage 

gedaald naar respectievelijk 10% en 13%. Van de 23 deelnemers die 5 reisdagen hadden zijn er 14 

die in 2017 2 of meer fietsdagen hadden. 

 

Omdat het percentage respondenten dat minder dan 5 reisdagen heeft relatief groot is, is ook 

gekeken naar het doel van de maatregel: het vervangen van een deel van de autoritten door 

fietsritten. Hierbij is uitgegaan van een percentage van 40% van de ritten dat met de fiets/e-bike 

afgelegd wordt. Bij de deelnemers aan Rij2op5 is het percentage van respondenten dat 40% of 

meer van de ritten met de fiets doet gestegen van 55% naar 64%. Voor de niet-deelnemers is het 

percentage gestegen van 25% naar 28%. 

  

  
Deelnemers (n=42) Niet-deelnemers (n=571) 

  
2015 2017 Verschil 2015 2017 Verschil 

Gemiddeld aantal autoreisdagen 2,02 1,85 -0,18 2,33 2,24 -0,09 

Gemiddeld aantal e-bike & 
fietsreisdagen 2,00 2,24 0,24 0,87 0,89 0,03 

Gem. totaal aantal reisdagen 4,50 4,38 -0,12 4,14 4,18 0,05 

% e-bike+fietsdagen 44% 51% 7% 21% 21% 0% 
Tabel 11 Veranderingen in reisgedrag bij Rij2op5-deelnemers en niet-deelnemers 

Het aantal fietsritten is bij de deelnemers aan Rij2op5 harder gestegen dan bij de niet deelnemers. 

Voor de deelnemers is het gemiddelde aantal fietsreisdagen toegenomen van 2,00 naar 2,24. Voor 

de niet-deelnemers is dit toegenomen van 0,87 dagen naar 0,89 fietsreisdagen per week. 
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6.2 Park+Bike  

De Park+Bike-maatregel bestaat uit fietskluizen op parkeerplaatsen aan de rand van Leeuwarden. 

Automobilisten zetten hier hun auto neer om het laatste stuk met de fiets af te leggen. Vier van de 

zes gebruikers van Park+Bike nemen alle dagen de auto om naar het werk te gaan, één geeft aan 

alle dagen met de fiets te gaan en de zesde gebruikt twee dagen de auto en twee dagen de bus. 

Naast de gebruikers van Park+Bike zijn er vier respondenten die aangeven dat zij en hun collega’s 

gebruik maken van de combinatie auto+vouwfiets. Zij parkeren op een gratis parkeerterrein aan 

de rand van de stad en gebruiken dan hun eigen vouwfiets om het laatste stuk af te leggen. Twee 

van hen zijn niet bekend met Park+Bike. 

Aan de zes gebruikers van de fietskluizen bij Park+Bike (P+B) is gevraagd van welke ze gebruik 

maken. Dit is voor vijf gebruikers de P+B Goutum en voor één gebruiker P+B WTC. Overigens 

werken alle gebruikers van een P+B bij de gemeente Leeuwarden. 

6.3 Gratis Fietsenstalling bij het (bus)station en het Zaailand 

De gratis fietsenstalling is bedoeld om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer 

aantrekkelijker te maken. Naar verwachting wordt de fietsenstalling zowel door bestaande fietsers 

als nieuwe fietsers gebruikt. In de vraag naar het gebruik van de fietsenstalling is niet expliciet 

gevraagd of het gebruik voor woon-werkverkeer is. 

In Tabel 12 is te zien dat zowel het gemiddelde aantal fietsreisdagen van gebruikers t.o.v. niet-

gebruikers hoger is, als de toename hierin. De eerste constatering betekent dat de gebruikers van 

de fietsenstalling vaker fietsen dan de niet-gebruikers. De tweede constatering houdt in dat de 

gebruikers van de fietsenstalling een hogere groei in het aantal fietsdagen hebben dan de niet-

gebruikers. 

 

  Gebruikers (n=85) Niet-gebruikers (n=528) 

  
2015 2017 Verschil 2015 2017 Verschil 

Gemiddeld aantal 
autoreisdagen 0,87 0,84 -0,03 2,54 2,43 -0,10 

Gemiddeld aantal 

fietsreisdagen 2,31 2,44 0,13 0,70 0,72 0,02 

Gemiddeld aantal e-
bikereisdagen 0,18 0,39 0,21 0,10 0,16 0,06 

Gemiddeld totaal aantal 
reisdagen 4,22 4,32 0,09 4,15 4,18 0,02 

% e-bike+fietsreisdagen 59% 65% 7% 19% 21% 2% 
Tabel 12 Veranderingen in reisgedrag bij fietsenstallingebruikers en niet-gebruikers 

6.4 OV-plushalte 

De OV-Plushaltes zijn bushaltes met extra voorzieningen zoals fietsenrekken en fietskluizen, 

parkeerplaatsen, Park&Ride stroken, verlichting en een veilige oversteek. Slechts drie 

respondenten hebben aangegeven een van de OV-plushaltes te gebruiken. Hiervan gaat er in de 

huidige situatie één respondent lopend binnen Leeuwarden, één gaat met de trein vanuit 

Groningen en de derde wisselt vanuit Winsum af tussen bus en e-bike. Hiermee gebruiken ze het 

OV meer dan de gemiddelde reiziger. Doordat de tweede respondent nog niet werkte in het vierde 
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kwartaal van 2015 en de derde een e-bike heeft aangeschaft is een vergelijking van het aantal 

reisdagen niet nuttig. 

 

Aan de drie gebruikers van de OV-Plushaltes is gevraagd welke OV-Plushalte gebruiken en hoe ze 

hierheen reizen. Twee van de gebruikers reizen vanaf Transferium Drachten-Oost en één vanaf 

Winsum. De OV-Plushaltes in Holwerd en Wommels worden niet door de respondenten gebruikt. De 

drie gebruikers van de OV-plushaltes gebruiken ieder een andere vervoerswijze om naar de halte 

te gaan, namelijk respectievelijk fiets, lopen en auto als passagier. 

Op basis van de woonplaats van de respondenten zijn er mogelijk meer gebruikers van de OV-

plushaltes. Er zijn namelijk inwoners van Drachten, Holwerd, Wommels en Winsum die met de bus 

reizen, maar niet aangeven de OV-Plushalte gebruiken.  

 

6.5 E-bike aanschaf met korting 

De e-bike die de respondenten met korting hebben kunnen aanschaffen zou gebruikt moeten 

worden voor woon-werkverkeer in plaats van de auto. Zoals te zien in is Tabel 13 neemt het aantal 

autoreisdagen onder deelnemers aan de actie harder af dan onder alle respondenten en stijgt het 

aantal e-bikereisdagen. Omdat negen deelnemers geen e-bike reisdagen hebben ingevuld, maar 

wel aangeven deze te gebruiken is naar de fietsritten van deze respondenten gekeken. Deze 

respondenten geven aan gemiddeld 2,8 fietsdagen per week te maken. Het percentage fiets- en e-

bikereisdagen onder alle deelnemers neemt toe van 45% van de reisdagen in het vierde kwartaal 

van 2015 naar 66% van de reisdagen in het vierde kwartaal van 2017. Voor niet-deelnemers is de 

toename veel kleiner, namelijk van 24% naar 25%. 

 

  
Deelnemers (n=26) Niet-deelnemers (n=587) 

  
2015 2017 Verschil 2015 2017 Verschil 

Gemiddeld aantal 
autoreisdagen 2,23 1,19 -1,04 2,31 2,26 -0,05 

Gemiddeld aantal 
fietsreisdagen 1,46 1,00 -0,46 0,90 0,95 0,06 

Gemiddeld aantal  
e-bikereisdagen 0,65 1,96 1,31 0,08 0,11 0,03 

Gemiddeld totaal aantal 
reisdagen 4,65 4,50 -0,15 4,14 4,18 0,04 

% e-bike+fietsreisdagen 45% 66% 20% 24% 25% 2% 
Tabel 13 Reisdagen per week voor deelnemers en niet-deelnemers e-bikeactie 

 
Werknemers van WSRS-partners hebben een e-bike kunnen aanschaffen met korting. Aan de 26 

respondenten die hebben deelgenomen aan de actie is gevraagd hoeveel dagen per week ze deze 

e-bike gebruiken voor woon-werkverkeer. De resultaten hiervan zijn te zien in Figuur 6. Drie van 

de deelnemers aan de maatregel gebruiken de e-bike niet voor woon-werkverkeer. De overige 23 

respondenten gebruiken deze gemiddeld 3,3 dagen per week. Dit is hoger dan de 1,96 dagen die 
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als woon-werk reisdagen wordt aangegeven. De e-bike kan namelijk ook voor andere reizen 

worden gebruikt. 

 

 
Figuur 6 Frequentie gebruik met korting aangeschafte e-bike (n=26) 
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6.6 Spitsmijdend parkeren 

Onder de respondenten zijn vijf deelnemers van spitsmijdend parkeren. In deze maatregel geldt er 

een lager tarief voor het parkeren buiten de spits. Gemiddeld maken ze twee dagen per week 

gebruik van de maatregel, terwijl ze vier dagen per week met de auto naar het werk reizen.  

De parkeertijden van de gebruikers zijn in Tabel 14 te zien. Niet alle gebruikers parkeren alleen 

buiten de spits. Vier van de vijf gebruikers geven aan zonder de maatregel ergens anders te 

parkeren. Als alternatieve parkeerlocatie wordt iets verderop in de wijk, waar het parkeren gratis 

is, genoemd. De maatregel Spitsmijdend Parkeren heeft naar verwachting geen effect op het aantal 

autoritten.  

 

Respondent Parkeertijd met maatregel Parkeertijd zonder 

maatregel 

 Van Tot Van Tot 

1 08:30 16:30   

2 09:02 15:55 08:45 16:30 

3 06:45 15:00 08:00 16:00 

4 07:45 15:30   

5 09:15 18:15   

Tabel 14 Parkeertijden deelnemers spitsmijdend parkeren. 

6.7 Slimme Reisformule 

De Slimme Reisformule is een website waarop alternatieve manieren van reizen onder de aandacht 

van werknemers worden gebracht. Het is dan aan de bezoekers van de website om deze te gaan 

gebruiken of niet. De bezoeker van de Slimme Reisformule heeft aangegeven deze niet te hebben 

gebruikt om het reisgedrag aan te passen. 
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6.8 Low-Car-diet 

Het Low-Car-Diet is een wedstrijd om tijdens de actieperiode zo min mogelijk de auto te gebruiken. 

De gedachte hierachter is dat het uitproberen van ander reisgedrag de deelnemers hier bekend 

mee maakt en zo een overstap uitlokt. Een permanente vermindering van het aantal autoritten is 

daarmee het doel. De verandering van het reisgedrag is te zien in Tabel 15. 

De 13 respondenten die hebben deelgenomen aan het Low-Car-Diet hadden met 35% 

autoreisdagen al een lager aandeel reisdagen dan de niet-deelnemers die 56% autoreisdagen 

hadden. Daarnaast is de het aandeel autoreisdagen voor de deelnemers met 5%-punt sterker 

gedaald dan de afname van 3%-punt bij de niet deelnemers. 

 

  
Deelnemers (n=13)  Niet-deelnemers (n=600)  

  
2015 2017 Verschil 2015 2017 Verschil 

Gemiddeld aantal 
autoreisdagen 1,54 1,31 -0,23 2,64 2,54 -0,10 

Gemiddeld totaal aantal 
reisdagen 4,38 4,38 0,00 4,72 4,76 0,04 

% auto-reisdagen 35% 30% -5% 56% 53% -3% 
Tabel 15 Verandering reisgedrag Low-car-diet deelnemers 
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7 Conclusie 

7.1 Verandering van aantal spitsritten 

Werk Slim, Reis Slim heeft tot doel het aantal autospitsritten in Leeuwarden te verminderen. Van 

het vierde kwartaal van 2015 tot het vierde kwartaal van 2017 is het aantal autospitsritten 

afgenomen bij de respondenten met 4,0% in de ochtendspits en met 5,3% in de avondspits. De 

afname komt vooral doordat minder vaak met de auto wordt gereisd en, in mindere mate, doordat 

men met de auto ’s avonds buiten de spits reist. Van de respondenten heeft 65% hetzelfde aantal 

spitsritten.  

7.2 Effect van Werk Slim, Reis Slim 

De 21500 werknemers bij alle WSRS-partners in Leeuwarden hebben gezamenlijk 1688 minder 

woon-werkautospitsritten per dag. Niet al deze spitsmijdingen zijn echter het effect van Werk Slim, 

Reis Slim. Van de 1688 spitsmijdingen per dag zijn 351 veroorzaakt door wijzigingen in 

reiskostenvergoedingen, 433 door veranderingen in door werkgevers geboden voorzieningen op 

het gebied van mobiliteit en 232 door WSRS-maatregelen. Hiernaast zijn er 127 spitsmijdingen bij 

zakelijke ritten en 40 aan Park+Bike. Het totale effect van Werk Slim, Reis Slim is daarmee 1183 

spitsmijdingen per dag. 

 

Categorie Aantal 

spitsmijdingen  

Reiskostenvergoedingen 351 

Voorzieningen 433 

Maatregelen 232 

Zakelijke spitsmijdingen 127 

Park+Bike 40 

Totaal 1183 

Tabel 16 Spitsmijdingen Werk Slim, Reis Slim 

7.3 Veranderingen in werkgeversregelingen 

Kijkend naar de werkgeversregelingen is zowel in het aanbod van reiskostenvergoedingen als het 

gebruik van vergoedingen weinig verschuiving tussen het vierde kwartaal van 2015 en het vierde 

kwartaal van 2017. De vergoedingen voor autoverkeer en voor OV zijn het meest geboden. Het 

gebruik van reiskostenvergoeding voor autoverkeer is wel afgenomen 60% naar 55% van de 

respondenten. 

Het aanbod van voorzieningen die het mogelijk maken om de spits te mijden is toegenomen, met 

uitzondering van de extra beloning van het fietsen. Onder andere door de grotere beschikbaarheid 

van flexibel werk is het aantal personen dat thuiswerkt gegroeid met 77%. Overigens zijn de 

mogelijkheden om flexibel te werken afhankelijk van de organisatie en functie. Daarnaast zijn de 

mogelijkheid flexibel werken en andere voorzieningen niet bij iedereen van de organisatie bekend. 
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7.4 Werk Slim, Reis Slim-maatregelen 

De maatregelen laten werknemers kennis maken met andere manieren van reizen en stimuleren 

om niet met de auto in de spits te reizen. Van de respondenten kent 63% een of meerdere 

maatregelen. De meeste bekende maatregel zijn de gratis fietsenstallingen met 37% van de 

respondenten dat bekend is. Verbetering van de bekendheid zou ook het aantal deelnemers 

kunnen vergroten. 

 

De belangrijkste conclusie per maatregel is als volgt: 

 Deelnemers aan Rij2op5 vertoonden al meer gewenst gedrag dan niet-deelnemers. De 

afname van het aantal autoritten is echter ook groter dan bij niet-deelnemers. 

 Park+Bike wordt goed gebruikt om het laatste stuk met de fiets af te leggen. Dit is niet 

alleen met de fietsen uit de kluizen, maar ook met bijvoorbeeld vouwfietsen. 

 De gratis fietsenstalling wordt door 14% van de respondenten gebruikt. Zij gaan 

gemiddeld 65% van de reisdagen met de fiets naar het werk. 

 De OV-plushaltes worden door enkele bestaande ov-reizigers gebruikt. De haltes zijn niet 

bij alle ov-reizigers als zodanig bekend. 

 De respondenten die een e-bike met korting hebben gekocht gebruiken deze gemiddeld 

3,3 dagen per week. Ze met reizen gemiddeld een dag per week minder met de auto en 

doen deze nu met de e-bike. Ook wordt de e-bike gebruikt als vervanging van de gewone 

fiets of ov.  

 Onder de respondenten zijn vijf deelnemers van spitsmijdend parkeren. Zij maken 

gemiddeld  twee dagen per week gebruik van de maatregel, terwijl ze vier dagen per week 

met de auto naar het werk reizen.  

 De Slimme Reisformule is slechts bezocht door één respondent. Deze heeft aangegeven 

het advies niet te hebben gebruikt. 

 De 13 respondenten die hebben deelgenomen aan het Low-Car-Diet hadden met 35% 

autoreisdagen al minder reisdagen dan de niet-deelnemers die 56% autoreisdagen hadden. 

Daarnaast is de het aandeel autoreisdagen voor de deelnemers met 5%-punt sterker 

gedaald dan de afname van 3%-punt bij de niet deelnemers. 
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Bijlage 1 Tabellen 

 

Afstand % 

0-7,5 24% 

7,5-15 13% 

15-30 30% 

15-31 30% 

>30 4% 

Tabel 17 Woon-werkafstand (n=608) 

 

Leeftijdsklasse % 

0-18 jaar 0,0% 

18-35 jaar 23,1% 

35-50 jaar 38,0% 

50-67 jaar 38,7% 

>67 jaar 0,2% 

Tabel 18 Percentage respondenten in leeftijdsklasse (n=610) 

 

Uren per week % 

0 - 12 0,3% 

13 - 24 14% 

24 - 40 84% 

>40 1,5% 

Tabel 19 Aantal uren werk per week (n=611) 

 

Geslacht % 

Man 43% 

Vrouw 57% 
Tabel 20 Geslacht (n=612)) 

 

  % Beschikbaar 

Auto 90% 

Fiets 68% 

E-bike 17% 

Anders: 10% 
Tabel 21 Beschikbare vervoermiddelen (n=613) 
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  2015 2017 Verschil 
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Auto (als bestuurder) 1413,5 393 3,6 1356,5 407 3,3 -57 14 -0,26 

Carpool (als passagier) 49,5 23 2,2 54 33 1,6 4,5 10 -0,52 

Motor/Brommer/Scooter 7 2 3,5 1 1 1,0 -6 -1 -2,50 

Fiets 564,6 171 3,3 585,1 182 3,2 20,5 11 -0,09 

E-bike 66 25 2,6 117 39 3,0 51 14 0,36 

Trein 310,5 91 3,4 342,5 98 3,5 32 7 0,08 

Bus 89 27 3,3 68 24 2,8 -21 -3 -0,46 

Lopend 51 17 3,0 48 17 2,8 -3 0 -0,18 

Totaal 2551,1 588 4,3 2572,1 613 4,2 21 25 -0,14 

Ik werk thuis 74,5 63 1,18 137,5 112 1,2 63 49 0,05 

Ik werk niet 109 31 3,52 58,5 24 2,4 -50,5 -7 -1,08 
Tabel 22 Dagen, personen en reisdagen per week per hoofdvervoermiddel (n=613) 

 

  

% dagen met ritten in 

ochtendspits 

% dagen met ritten in 

avondspits 

  
2015 2017 Verschil 2015 2017 Verschil 

Auto (als bestuurder) 80% 80% 0% 78% 77% -1% 

Carpool (als passagier) 94% 86% -8% 84% 82% -1% 

Motor/Brommer/Scooter 100% 0% -100% 100% 0% -100% 

Fiets 83% 86% 2% 79% 79% 0% 

E-bike 86% 84% -3% 80% 77% -3% 

Trein 91% 90% 0% 90% 90% 0% 

Bus 88% 86% -2% 89% 84% -5% 

Lopend 92% 75% -17% 84% 63% -22% 

Totaal 83% 83% 0% 80% 79% -1% 

Tabel 23 Percentage dagen met ritten in de spitsperiode van totaal aantal reisdagen per hoofdvervoermiddel 

  Voortransport Natransport 

  
2015 

(n=122) 

2017 

(n=121) 
Verschil 

2015 

(n=117) 

2017 

(n=116) 
Verschil 

Lopen 30% 33% 4% 85% 84% -1% 

Fiets/E-bike 61% 57% -4% 14% 12% -2% 

Bus 2% 3% 1% 1% 3% 2% 

Auto als 
bestuurder 

7% 6% 
-1% 

0% 1% 
1% 

Auto als 
passagier 

0% 1% 
1% 

0% 0% 
0% 

Tabel 24 Percentage gebruikte vervoermiddel bij voor- en natransport 
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Factor 
Geen 
invloed 

Weinig 
invloed 

Enigszins 
invloed 

Veel 
invloed 

Zeer veel 
invloed 

Totaal 

Ik ben verhuisd, daardoor woon ik 
nu dichter bij mijn werk. 

11 1 5 9 7 33 

Ik ben verhuisd, daardoor woon ik 
nu verder van mijn werk af. 

6 7 4 9 8 34 

Ik werk nu bij een andere 
werkgever/op een andere locatie, 

daardoor woon ik nu dichter bij 
mijn werk. 

11 7 9 7 16 50 

Ik werk nu bij een andere 
werkgever/op een andere locatie, 
daardoor woon ik nu verder van 

mijn werk af. 

4 6 7 12 10 39 

Ik werk nu meer uren/dagen 
per week 

21 9 9 10 7 56 

Ik werk nu minder uren/dagen 
per week 

14 19 4 4 0 41 

Geen van deze factoren is van 

toepassing 
     322 

Tabel 25 Invloed van omgevingsfactoren op reisgedrag 

 

Omstandigheid 
Geen 
invloed 

Weinig 
invloed 

Enigzins 
invloed 

Veel 
invloed 

Zeer veel 
invloed 

Totaal 

Ik had niet de beschikking over 
een auto, maar heb nu wel de 

beschikking over een auto 

4 7 7 10 11 39 

Ik had wel de beschikking over 

een auto, maar heb nu niet de 
beschikking over een auto 

0 0 5 3 6 14 

De ov-reismogelijkheden zijn 

verbeterd. 
4 1 12 6 3 26 

De ov-reismogelijkheden zijn 
verslechterd. 

2 1 6 8 2 19 

Parkeerbeleid werkgever is 

strikter geworden. 
22 18 8 5 3 56 

Parkeerbeleid werkgever is minder 
strikt geworden. 

1 0 0 0 0 1 

Mijn gezinssituatie is veranderd 
(bijv. kinderen die geboren of uit 

huis gaan) 

9 0 20 1 0 30 

Er hebben zich geen wijzigingen 
voorgedaan 

          367 

Anders:           79 
Tabel 26 Invloed van veranderingen in reisomstandigheden 
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Omschrijving variabele 
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Vergoedingen       

Reiskostenvergoeding woonwerk-verkeer voor de 

auto -0,41 4 -1,6 

Leaseauto voor u -0,33 -2 0,7 

Reiskostenvergoeding woonwerk-verkeer OV 0,06 12 0,7 

Reiskostenvergoeding woonwerk-verkeer Fiets 0,10 13 1,3 

Handhaven reiskostenvergoeding bij thuiswerken 0,10 21 2,1 

Subtotaal   3,1 

Regelingen/voorzieningen       

Flexibel werken 0,13 71 8,9 

Online/Tele-vergaderen -0,04 59 -2,6 

Fietsstimulering 0,06 46 2,9 

Extra beloning van fietsen door werkgever -0,20 -4 0,8 

E-bike stimulering 0,05 9 0,5 

Carpool-stimulering 0,07 -2 -0,1 

Parkeer-restricties -0,15 42 -6,2 

OV-Business-card 0,09 30 2,7 

Poolauto’s 0,06 23 1,5 

Subtotaal   8,4 

Persoonlijke Factoren       

Ik ben verhuisd, daardoor woon ik nu dichter bij 

mijn werk. 0,02 95 1,7 

Ik ben verhuisd, daardoor woon ik nu verder van 

mijn werk af. -0,04 100 -3,7 

Ik werk nu bij een andere werkgever/op een andere 

locatie, daardoor woon ik nu dichter bij mijn werk. 0,06 144 8,2 

Ik werk nu bij een andere werkgever/op een andere 

locatie, daardoor woon ik nu verder van mijn werk 

af. -0,06 104 -6,7 

Ik werk nu meer  uren/dagen per week -0,02 110 -2,3 

Ik werk nu minder uren/dagen per week 0,06 127 7,7 

Subtotaal   4,9 

Reisomstandigheden       

Ik had niet de beschikking over een auto, maar heb 

nu wel de beschikking over een auto -0,15 110 -16,6 

Ik had wel de beschikking over een auto, maar heb 0,10 57 5,8 
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Omschrijving variabele 
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nu niet de beschikking over een auto 

De ov-reismogelijkheden zijn verbeterd. 0,09 77 6,9 

De ov-reismogelijkheden zijn verslechterd. -0,02 64 -1,1 

Parkeerbeleid werkgever is strikter geworden. 0,04 115 4,1 

Parkeerbeleid werkgever is minder strikt geworden. -0,20 3 -0,6 

Mijn gezinssituatie is veranderd (bijv. kinderen die 

geboren of uit huis gaan) 0,00 135 0,4 

Subtotaal   -1,0 

Maatregelen       

Rij2op5 0,11 41 4,6 

Park+Bike -0,05 6 -0,3 

Gratis Fietsenstalling bij het (bus)station en het 

Zaailand -0,01 80 -1,0 

OV Plushaltes -0,42 2 -0,8 

E-bike aanschaffen met korting  0,10 26 2,7 

Spitsmijdend parkeren 0,22 5 1,1 

De Slimme Reisformule 0,25 1 0,2 

Low-Car-diet 0,00 12 0,0 

Subtotaal     6,5 

Autonome ontwikkelingen 0,03 588 15,3 

Totaal     37 

Tabel 27 Variabelen 
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Reiskostenvergoeding woonwerk-verkeer voor de auto 60% 55% -5% 

Leaseauto voor u 5% 3% -1% 

Reiskostenvergoeding woonwerk-verkeer OV 23% 21% -2% 

Reiskostenvergoeding woonwerk-verkeer Fiets 17% 15% -3% 

Handhaven reiskostenvergoeding bij thuiswerken 15% 14% -1% 

Tabel 28 Gebruik vergoedingen (n=613) 
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Flexibel werken 39% 46% 8% 

Online/Tele-vergaderen 28% 33% 5% 

Fietsstimulering 23% 27% 4% 

Extra beloning van fietsen door werkgever 6% 4% -2% 

E-bike stimulering 10% 8% -1% 

Carpool-stimulering 2% 0% -2% 

Parkeer-restricties 5% 11% 6% 

OV-Business-card 22% 23% 0% 

Poolauto’s 14% 15% 1% 

Tabel 29 Gebruik voorzieningen (n=613) 
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Bijlage 2 Methode 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête die is verspreid onder werknemers van 

WSRS-partners. De werkgevers hebben de enquête intern digitaal verspreid. De enquête is 

gehouden van 8 november tot 15 december 2017. In deze periode zijn er 1047 responsen 

binnengekomen, waarvan 613 complete responsen. Alleen de complete responsen zijn 

meegenomen. Deze zijn verdeeld over 16 werkgevers met meer dan 1 respondent. Deze 

werkgevers hebben in totaal 8505 werknemers. Vanuit bereikte werknemers is er daarmee een 

respons van 7,2% behaald. 

 

In de enquête hebben de werknemers vragen beantwoord over de situatie op het moment van de 

enquête, het vierde kwartaal van 2017, en over de situatie twee jaar geleden, het vierde kwartaal 

van 2015. In het vierde kwartaal van 2015 was namelijk het begin van Werk Slim, Reis Slim 

binnen Beter Benutten Vervolg. Er zijn vragen beantwoord over het reisgedrag, de geboden 

voorzieningen en regelingen door werkgevers, WSRS-maatregelen en overige persoonlijke factoren 

die het reisgedrag kunnen beïnvloeden. Hiermee is inzicht verkregen in het reisgedrag, acties van 

werkgevers en WSRS en de relatie hiertussen. Door middel van een regressieanalyse is tenslotte 

bepaald hoeveel spitsmijdingen aan de verschillende maatregelen toegekend kunnen worden. 

 

Om het effect van WSRS te bepalen is gekeken waardoor de veranderingen in reisgedrag 

veroorzaakt worden. Hierbij is verondersteld dat een verband is tussen de verklarende variabele en 

de indicator. Bovendien is de veronderstelling dat dit een oorzakelijk verband is. Dit verband is 

berekend door een lineaire regressieanalyse.  

 

De enquête is uitgevoerd onder werknemers in Leeuwarden. Hieronder zijn er 25 personen die 

twee jaar geleden nog niet werkten en dus ook geen woon-werkverkeer hadden. Personen die nu 

niet meer werkzaam zijn vielen niet onder de doelgroep van de analyse. 

 

In de lineaire regressie analyse is aangegeven of een verandering of maatregel voor een 

respondent van toepassing is.  

In de regressieanalyse zijn naast de in de hoofdrapportage genoemde werkgeversregelingen en 

maatregelen ook andere factoren en omstandigheden meegenomen. In Tabel 25 en Tabel 26 in 

bijlage 1 is te zien hoeveel respondenten welke invloed van de factoren en omstandigheden hebben 

ondervonden. De invloed en de grootte zijn meegenomen. Daarnaast is een variabele opgenomen 

voor de autonome ontwikkeling 

 

Met de 36 variabelen zijn de coëfficiënten bepaald in aantal spitsmijdingen per deelnemer per dag. 

Op basis van de berekende coëfficiënten is een berekend aantal spitsmijdingen bepaald. In Tabel 

27 zijn de resultaten van de regressieanalyse te zien. De variantiescore voor de regressie (R2) is 

0,37 en de standaardafwijking is 0,17 spitsmijdingen per dag. 
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Het voorspelde aantal spitsmijdingen op basis van de analyse komt niet 1-op-1 overeen met het 

gemeten aantal spitsmijdingen zoals te zien is in Tabel 30. Bij bestudering van de analyse blijkt dat 

bij 47% van de respondenten op basis van de regressieanalyse wel (negatieve of positieve) 

spitsmijdingen zou hebben gerealiseerd terwijl deze in de werkelijkheid hetzelfde aantal spitsritten 

heeft. Andersom is er 3% van de respondenten dat wel spitsmijdingen heeft op basis van de 

berekening maar waar deze niet gemeten zijn. 

 

Gemeten Simulaties  

 0 ≠0 

0 110 279 

≠0 15 184 

Tabel 30 (n=588) 

Voor niet alle variabelen is het effect in de richting zoals verwacht. Voorbeelden van deze 

variabelen zijn de ’Gratis Fietsenstalling bij het (bus)station en het Zaailand’ en ‘Extra beloning van 

fietsen door werkgever’ die op basis van de regressieanalyse voor extra spitsritten zorgen.  

 

Voor enkele maatregelen is het causale verband tussen de variabele en de indicator spitsmijdingen 

niet eenduidig. Een voorbeeld hiervan is de reiskostenvergoeding van de auto. Deze zal het gebruik 

van de auto stimuleren. Andersom is het ook dat mensen die van de auto gebruik maken deze 

reiskostenvergoeding gebruiken. In de regressieanalyse is voor alle variabelen het gebruik ervan 

als verklarend voor het aantal spitsmijdingen beschouwd. 

 

De genoemde kanttekeningen voor het verschil tussen gemeten spitsmijdingen en gesimuleerde 

spitsmijdingen, effecten die in een andere richting zijn dan theoretisch verwacht en een niet 

eenduidig causaal verband geven een onzekerheid in het resultaat. Een nader onderzoek naar 

verbeteringen in de methode en/of andere methodes wordt aanbevolen. 

 


