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Het idee 
De Telereiziger werkt eerst even thuis en werkt daarna in het OV zonder stress 
door naar kantoor. 
 
(Parttime)Telewerken maakt het mogelijk te reizen buiten de spitsuren, maar 
binnen de kantooruren, zonder werktijd te verliezen. 
 
Wanneer de vervoerder het (parttime) telewerken promoot en koppelt aan het 
reizen buiten de spits wordt de spitsdrukte minder en gaat de bezettingsgraad 
buiten de spits omhoog. 
 
Creativiteit 
Telewerken wordt vaak gezien als een luxe voor kantoorpersoneel, maar is in principe een ideale 
manier voor het verlagen van de spitsdrukte door deze twee aan elkaar te koppelen. 
 
Promotie van (parttime) telewerken door de vervoerder betekent inhaken op een opkomende trend, die 
de moderne manier van werken zal worden. Door in de promotie de nadruk te leggen op de voordelen 
van het reizen buiten de spits en dit extra aantrekkelijk te maken door positieve prikkels (zie 4.) levert 
het voordeel voor de werknemer, de werkgever, de vervoerder én de maatschappij op. 
 
Context: 
De spits en file drukken op het milieu, de spitsreiziger en zijn werkgever en kosten de maatschappij 
miljoenen aan pogingen om deze te verlichten. Bovendien wordt in het Openbaar Vervoer de benodigde 
hoeveelheid materieel afgestemd op het grote aantal reizigers in de spits (zodat niemand hoeft te 
staan). Dat maakt de spitsreiziger tot de duurste. Buiten de spits is immers niet dezelfde capaciteit 
nodig en staan de aanwezige treinstellen stil, of rijden half leeg! 
 
Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Bijna iedereen heeft thuis een computer met 
een ‘snelle’ aansluiting, en steeds meer bedrijven onderkennen het gemak van deze flexibele 
werkplaats. Ze geven hun werknemers de mogelijkheid om thuis op het bedrijfsnetwerk in te loggen en 
op die manier te ‘tijd- en plaatsonafhankelijk’ te werken. Hierbij wordt een resultaatgerichte en een 
coachende stijl van leidinggeven aangehouden en krijgt de medewerker de vrijheid en de 
verantwoordelijkheid. 
 
Doordat de Telereiziger ’s ochtends eerst een paar uur thuis ‘telewerkt’ en daarna buiten de spits 
zonder stress doorwerkt in het openbaar vervoer, nemen zijn tevredenheid en productiviteit toe, en zijn 
ziekteverzuim af. 
 
 
Mate van Innovatie 
Nog niet eerder is de relatie gelegd tussen promotie van telewerken, vermindering van drukte in de 
spits en verbetering van de bezettingsgraad buiten de spits.  
 
Door telewerken te stimuleren bied je de werknemer én werkgever namelijk een alternatief voor 
bijvoorbeeld verruiming van kantooruren (waarvoor een ware cultuuromslag nodig zou zijn) of 
verplaatsing van bedrijfsactiviteiten (waarvoor hoge initiële investeringen nodig zijn en de opbrengsten 
niet gegarandeerd zijn). 
  
 
Doelgroep+Duurzaamheid: in hoeverre worden people, planet en profit betrokken 
Ongeveer vier miljoen mensen werken in Nederland op kantoor. Vanuit het perspectief van de twee 
voornaamste klantengroepen, hieronder enkele voordelen.  
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Perspectief Werknemer (people&profit): 
(de ‘Telereiziger’ t.w. leaserijders, OV Chipkaart-, Mobility Mixx-, OV Business Card gebruikers, en 
mensen die toch al voor woon-werkverkeer gebruik maken van het OV) 
 deelt eigen tijd in en werkt zelfstandig in eigen omgeving. 
 eerst twee uur telewerken en dan zonder stress naar kantoor (met internet in de trein). 
 door ongestoord en geconcentreerd werken neemt de productiviteit toe. 
 extra prikkel: spaarsysteem voor producten/diensten van vervoerder bij reizen met de trein/bus en 

dubbele spaarpunten bij reizen buiten spits (bijv. gratis naar Berlijn of Parijs vgl. NS Travel/NS 
Hispeed acties). 

 
Perspectief Werkgever (people&profit): 
(Bedrijven die telewerken al omarmd hebben of geneigd zijn dit te doen, of waarvan werknemers toch al 
regelmatig gebruik maken van het OV (vgl. OV Business Card), of nu in hoge mate gebruik maken van 
leasevervoer (vgl. Mobilty Mixx). Daarnaast nog Universiteiten, Hogescholen en overige 
onderwijsinstellingen. 
 kosten voor OV zijn lager dan leasekosten en/of kilometervergoeding.  
 productiviteit van telewerkers ligt hoger. 
 de kwaliteit van het werk neemt toe. 
 ziekteverzuim van telewerkers is zo’n 10% lager. 
 besparing op kosten afhandeling reisdeclaraties. 
 trein-van-de-zaak is groene manier van vervoer. 
 extra prikkel: extra korting wanneer medewerkers buiten spits reizen. 

 
 

Realiteitszin/haalbaarheid 
De tijdgeest is gunstig. Steeds meer bedrijven geven medewerkers de ruimte om te telewerken.  
Bovendien krijgt verlaging van drukte in de spits een hogere prioriteit bij de OV bedrijven. 
 De promotiekosten worden door vervoerder betaald uit het normale marketingbudget. 
 De technologie voor registratie bestaat al. 
 Backoffice voor het spaarsysteem kan aansluiten bij bestaande werkzaamheden. 
 ‘Telewerken’ als verschijnsel door de mensen en bedrijven zelf (dit gebeurt ongeacht of vervoerder 

iets doet of niet). 
 

 
Meerwaarde voor OV/transportsector (Mobiliteit) 
Perspectief Vervoerder (profit): 
 spitsreizigers zijn duurst, dus vermindering van de piek/betere spreiding op de dag bespaart kosten. 
 bestaande spitsforenzen gaan buiten spits reizen. 
 hogere mate van comfort voor reizigers door reizen buiten de spits (daardoor verbetering van 

ervaring in het OV). 
 extra stimulans voor OV Business Cards en OV Chipkaart. 

 
Perspectief Overheid (planet): 
 vermindering pieken op de weg, dus minder lange files. 
 minder belasting van milieu bij meer OV gebruik. 
 gezondere mensen. 

 
Werkgever, Vervoerder en Overheid stimuleren hierdoor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
 


