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rittenregistratiesysteem in hun auto. 
Ze hadden er een big-brothergevoel bij. 
‘Maar tijdens de pilot vorig jaar ebde dat 
gevoel snel weg. Na twee maanden viel er 
geen onvertogen woord meer over. Ook 
moesten ze even wennen aan het terug-
brengen van het aantal privékilometers. 
Gemiddeld rijden onze leaserijders 10.000 
privékilometers, maar er zijn er ook die 
meer privé rijden en dat dus in hun porte-
monnee kunnen gaan voelen.’

Mobiliteitscoach 
De verantwoordelijkheid voor het mobi-
liteitsbeleid ligt bij de afdeling Compen-
sation & benefits, maar de uitvoering is 
volledig uitbesteed aan een externe partij: 
mobiliteitsplatform Shuttel. Menkveld: 
‘Werknemers bellen met al hun vragen op 
het gebied van mobiliteit met Shuttel. Bij 
vervanging van de leaseauto overlegt een 
mobiliteitscoach met de werknemer over 
de te maken keuzes en de consequenties 
daarvan. Zodat die zich ervan bewust is 
dat hij bijvoorbeeld ook voor een Golf in 
plaats van een Passat kan kiezen en wat 
hij dan overhoudt in zijn budget. Van 
Shuttel verwachten we een proactieve, 
verrassende bijdrage aan het succes van 
de mobiliteitsregeling, met een hoge 
klanttevredenheid. Onze werknemers zijn 
hierbij onze klanten.’
Om de bewustwording op het gebied van 
veiliger en duurzamer rijden te stimule-
ren, biedt FrieslandCampina overigens 

actueel

al een paar jaar periodieke rijvaardig-
heidstrainingen en e-learnings aan. ‘We 
verwachten van leaserijders dat ze een 
rijvaardigheidstraining volgen op het mo-
ment dat hun leaseauto wordt vervangen. 
Doorgaans reageren ze daar positief op. 
Ze zitten immers veel op de weg en zien 
het nut ervan in’, aldus Juurlink. 

Niet-leaserijders
Ook voor niet-leaserijders volgt er een 
nieuwe mobiliteitsregeling, die naar ver-
wachting op 1 oktober wordt ingevoerd. 
Juurlink: ‘Die regeling zijn we nu aan het 
uitwerken. Als reizen al noodzakelijk is, 
dan is openbaar vervoer de eerste optie. 
Mocht dit niet mogelijk zijn – het open-
baar vervoer is niet beschikbaar of weinig 
doelmatig – dan bieden we Greenwheels 
aan. We hebben ruim 25 locaties in Ne-
derland. Op de ene kunnen medewerkers 
gebruikmaken van de publiek beschikba-
re auto’s van Greenwheels op bijvoorbeeld 
stations; op de andere zorgen we voor 
Greenwheelsauto’s on site.’ Een derde mo-

gelijkheid is een deelautoconcept op basis 
van eigen leaseauto’s. ‘Leaseauto’s die 
zo ongeveer de hele dag stilstaan op de 
parkeerplaats, rusten we uit met Green-
wheelstechniek. Deze auto’s kunnen 
worden gebruikt door werknemers zonder 
auto van de zaak. Om te stimuleren dat 
leaserijders hun auto beschikbaar stellen, 
willen we ze belonen met een eigen par-
keerplaats of financieel tegemoetkomen 
door hun budget te verhogen.’

Non-mobiliteit
Menkveld onderstreept dat de mobili-
teitsregeling ‘marktconform moet zijn en 
blijven’. Modernisering van mobiliteits-
beleid is een actueel thema, zo bewijst 
ook de belangstelling die andere bedrij-
ven hebben voor de regeling van Fries-
landCampina. ‘Ze willen weten hoe we 
hiertoe zijn gekomen en wat we precies 
doen. We leggen uit dat we de leaseauto 
niet als asset zien, maar dat mobiliteit het 
uitgangspunt is. Het begint met de vraag: 
‘Waar en wanneer werk ik?’ Daarvoor is 
het nodig om werknemers de ruimte te 
geven hun werkprogramma in overleg 
met hun leidinggevende in te vullen. 
Een randvoorwaarde is dat er voldoende 
technische hulpmiddelen als Business 
Skype en Webex beschikbaar zijn om met 
elkaar in contact te blijven. Uiteindelijk is 
non-mobiliteit de meest groene en veilige 
vorm van mobiliteit. In die richting zal 
het in de toekomst dan ook gaan.’ 

Is uw leasereglement  
marktconform?
Elk jaar voert AWVN vergelij-
kend onderzoek uit naar leasere-
gelingen in het bedrijfsleven: de 
AWVN-benchmark leaseauto’s. 
De laatste versie is van novem-
ber 2016.
Het onderzoek is gebaseerd op 
actuele leasereglementen van 
ruim 140 bedrijven. Ondernemin-
gen die verschillend zijn van om-
vang, actief zijn in verschillende 
economische sectoren en die 
geadviseerd worden door ver-

schillende leasemaatschappijen. 
De benchmark geeft hiermee 
een representatief beeld van de 
gemiddelde leaseregeling, en 
daarmee antwoord op de vraag 
of de leaseregeling die in uw 
organisatie van kracht is, markt-
conform is. In het onderzoek is 
het beleid inzake leaseauto’s 
geanalyseerd, waarbij gekeken is 
naar onder meer:
• toekenningscriteria
•  normering, waaronder  

contractduur, jaarkilometrage,  
eigen bijdrage privégebruik

•  bedrijfsspecifieke niveau-
vergelijking van de eigen norm-
leasebedragen

•  keuzevrijheden, waaronder 
normoverschrijding, brandstof-
keuze en milieumaatregelen

•  privégebruik, waaronder 
brandstofkosten buitenland 
en bijdrage bij bovenmatig 
privégebruik

•  beleid ten aanzien van part-
timers

•  beëindiging, waaronder ver-
vangingsmoment van de lease-
auto, arbeidsongeschiktheid

•  eigen risico, winterbanden en 
rijvaardigheidstraining.

De belangrijkste bevindingen 
en conclusies zijn in het rapport 
aan de hand van samenvattende 
tabellen en grafieken weer-
gegeven. 

De AWVN-benchmark lease-
auto’s kost 975 euro voor leden; 
niet-leden betalen 1.250 euro. 
Meer informatie en bestellingen: 
neem contact op met belonings-
adviseur Eric van Veldhuizen, 
veldhuizen@awvn.nl.

Doordenken
De naïviteit voorbij  

Rond de verkiezingen was politiek Den 
Haag in de ban van de rel met Turkije. 
Het kan weleens lang duren voordat de 
relaties tussen beide landen weer zijn 
‘genormaliseerd’. 
Ik heb er begrip voor dat de generatie 
Nederlanders die in de jaren vijftig naar 
Canada en Nieuw Zeeland emigreerden, 
emotioneel verbonden bleven met het 
land dat zij verlieten. Ik zou het ook 
begrijpen als deze mensen iets daarvan 
aan hun kinderen hebben meegegeven. 
Het zou mij evenwel verbazen als die 
kinderen op hun beurt hebben gepro-
beerd het aan hún kinderen mee te ge-
ven. En ronduit absurd zou ik het vinden 
wanneer enige van deze generaties een 
stem zou mogen uitbrengen bij verkie-
zingen of referenda in Nederland. 
Landen hebben iets met bezittelijkheid 
jegens hun ‘burgers’. Onbegrijpelijk is 
dat niet. Meer dan de natuurlijke hulp-
bronnen die het land ten dienste staan, 
is het de inspanningsbereidheid en de 
bereidheid tot samenwerking van de in-
woners om daadwerkelijk tot welvaart te 
komen. Bomen transformeren zich niet 
vanzelf tot schepen, riviermondingen 
leggen geen kades aan, steenkolen bou-
wen geen mijnen. Maar waarom moeten 
burgers die het land verlaten om zich 
blijvend elders te vestigen, nog onder die 
bezittelijkheid vallen en moet aan hen 
een – wederkerig – recht toekomen om 
zich als stemgerechtigden uit te spreken 

over het wel en wee in hun verlaten 
land? Zou dit ooit om andere dan pure 
machtsredenen kunnen zijn? Een soort 
nationale reserve die tot hulp aan het 
‘vaderland’ opgeroepen kan worden en 
die zich zelfs tegen het verblijfsland 
kan keren? Wij kunnen ons dat amper 
voorstellen, omdat we bij uitstek een 
handelsvolk zijn en weten dat handel 
en ruziemaken niet samengaan. Maar te 
denken dat een hond niet bijt omdat wij 
niet de intentie hebben om de hond te 
bijten, is uiterst naïef. 

Het is niet zo’n grote stap als het lijkt 
om van het voorgaande over te gaan op 
de dreigende overnames van AkzoNobel 
en Unilever, waartegen zich nu zelfs de 
politici uitspreken die eerder de honden 
hebben losgelaten in de merkwaardige 
veronderstelling dat die ons enkel gebra-
den hanen zullen apporteren. Nog steeds 

overheerst het denken dat bedrijven die 
(mede) in dit land zijn ontstaan, ‘onze’ 
bedrijven zijn. Nou, dat zijn ze niet, en 
dat waren ze ook nooit. Ik heb begrip 
voor het ontstaan van die illusie, maar 
die is vooral het gevolg van wat we met 
ons naïeve EU- en globaliseringsdenken 
hebben weggegooid: bescherming van 
‘onze’ bedrijven. 
Moeten we daarnaar terug? Moeten we 
onze nationale grenzen weer optrekken 
en moet de nieuwe premier zijn rege-
ringsverklaring à la Trump afsluiten 
met een driewerf ‘Nederland eerst!’? Nog 
maar kort geleden zou enig publiekelijk 
denken in die richting mij hebben doen 
verdenken van PVV-sympathieën of 
erger, maar nu er zelfs uit van nationa-
lisme eerder onverdachte kring een stem 
opgaat om schooldagen te beginnen met 
het zingen van het Wilhelmus, kan het 
meevallen. 
Het zou prachtig zijn als de wereld één 
gemeenschap was met vrije wereldbur-
gers die overal in hun universele rechten 
worden gerespecteerd. Ik gun het ieder-
een daarnaar te streven. Maar te denken 
dat zoiets ooit werkelijkheid wordt, is 
eerder religieus dan realistisch. En erop 
vooruitlopen zoals we met de EU en de 
euro op geografisch kleine schaal hebben 
gedaan en met TTIP dreigden te doen, is 
dramatisch naïef. Ik hoop dat de nieuwe 
regeringscoalitie – van willekeurig welke 
samenstelling – daarmee afrekent.  
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Goede communicatie 
is noodzakelijk:  
het is de auto waar 
je aan komt. Een 
gevoelig onderwerp


