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Whitepaper 
Het einde van ov-abonnementen. 
Vier business cases voor mobiliteit in de 1,5 meter economie. 
 
Wat betekent de 1,5 meter economie voor de kosten van mobiliteit voor bedrijven? Hoe kunnen bedrijven 
profiteren van veranderende omstandigheden maar ook vermijden dat er teveel wordt betaald? Wij hebben 
hiervoor 4 cases uitgewerkt: De zzp’er, de kilometervergoeding, de individuele abonnementen en het 
collectieve abonnement. 
Onze conclusie is dat vooral de vaste kostenposten in de mobiliteit onder druk staan en variabel moeten 
worden om de nieuwe situatie betaalbaar te houden. Is het einde van het ov-abonnement en de vaste 
kilometervergoeding in zicht? De cijfers spreken voor zich. 
 
Het zat er al een poosje aan te komen, maar sinds 21 april is het wel duidelijk: we gaan niet snel terug naar de 
situatie van vóór het COVID-19 tijdperk. Om de economie weer op gang te brengen zonder direct weer in een 
crisis te belanden, zullen we onze weg moeten vinden in de “1,5 meter economie”. 
 
Gedurende de piek van de crisis, in maart en begin april, nam het dagelijks vervoer in Nederland tot wel 90% 
af. Maar ook nu de piek voorbij lijkt te zijn en we stapsgewijs weer meer gaan reizen, is de verwachting dat we 
niet snel weer naar de situatie van voor de crisis gaan. Verwachtingen lopen uiteen van één jaar tot zelfs vijf  
jaar voordat het verkeer en vervoer weer op het niveau van begin 2020 zal zijn. Voor het ov zal de capaciteit 
afnemen: meer onderlinge afstand betekent ook minder reizigers tegelijk in de treinen en bussen.  
 
Tegelijkertijd ervaren we nu massaal de voordelen van het thuiswerken. Werkgevers hebben hun technische 
middelen om thuis te werken snel op het juiste niveau gebracht. Veel mensen ervaren hierdoor dat 
thuiswerken heel goed kan en dat de productiviteit daar niet onder hoeft te lijden. 27% van de huidige 
thuiswerkers verwacht dit te blijven doen (KIM, 2020). Het is daarom goed denkbaar dat we straks een 
gedeelte van de werkweek thuiswerken en dat dit een permanent onderdeel wordt van ons werkende 
bestaan.  
 
Dit alles heeft effect op de zakelijke mobiliteit voor bedrijven groot én klein, van eenmanszaak tot 
multinational. Wij hebben hiernaar gekeken door de bril van de financieel directeur en vanuit dat oogpunt vier 
verschillende cases beschreven. Andere invalshoeken, zoals vergroening, zijn er uiteraard ook, maar op dit 
moment zitten we aan het begin van een economische crisis en dan zijn kosten voor veel bedrijven de eerste 
prioriteit. 
 
Werkwijze en aannames 
Dit document is geschreven door Mobility Mixx en voor de uitwerking van de cases is gebruik gemaakt van 
geanonimiseerde historische gegevens uit eigen praktijk. We hebben de vier meest in het oog springende 
gevallen onderzocht. We houden in elke case rekening met een seizoensfactor en met een ‘1,5 meter’-factor tot 
aan december 2020. Hierbij gaan we ervan uit dat de zakelijke mobiliteit tot december 2020 weer groeit: van 
de verwachte 30% (april-aug) naar 70% van het volume van voor de crisis, ofwel: in december gemiddeld 1,5 
dag per week thuiswerken voor een fulltime werknemer. Er worden telkens twee soorten kosten vergeleken, 
waarbij de tweede altijd “pay per use” is (betalen naar gebruik). Er worden twee cumulatieve besparingen 
uitgerekend: 1) over het hele jaar 2020 en 2) vanaf 1 mei 2020 - 31 dec 2020We laten (belangrijke) zaken als 
leaseregelingen en fiscaliteit buiten beschouwing. 
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Case 1: de zzp’er 
Zzp’ers zijn hun eigen financieel directeur en kiezen 
van nature vaak de optimale oplossing. We hebben 
hier een case van een zzp’er die in Gouda woont  en 
verschillende opdrachtgevers heeft in Utrecht. 
Omdat zij gemiddeld 4 dagen per week tussen 
Gouda en Utrecht reist en bijna altijd in de spits, 
heeft ze gekozen voor een 2e klas 
trajectabonnement. In de nieuwe situatie, vanaf 
maart 2020, zien we dat de abonnementskosten en 
het aantal daadwerkelijk gemaakte reizen volledig 
uit verhouding zijn geraakt. Het ligt voor de hand 
dat zij het abonnement zo snel mogelijk stopzet en 
overstapt op een zakelijke mobiliteitsdienst die 
betalen naar gebruik mogelijk maakt (pay-per-use). 
Als ze dat per 1 mei 2020 doet is haar besparing dit 
jaar nog €598,- (de rechter y-as in de grafiek). Dit zal 
alleen nog maar toenemen als er onverhoopt een 
opdracht wegvalt. Zo is ze beter in staat om de 
onzekerheid die de economische crisis veroorzaakt, 
het hoofd te bieden.  
 
 
Case 2: de kilometervergoeding 
De vaste kilometervergoeding is verreweg de meest 
gebruikte manier van reiskostenvergoeding in 
Nederland. Het is weliswaar geen ov-abonnement, 
maar wel een vaste kostenpost per maand op basis 
van een vast reispatroon. Heel vergelijkbaar met een 
ov-abonnement dus.  
We nemen aan: een bedrijf met 150 medewerkers 
die een reiskostenvergoeding van 0,19ct/km 
ontvangen. De gemiddelde woon-werk afstand is 35 
km, gemiddeld aantal werkdagen per week is 4. Wat 
gebeurt er nu als het reispatroon van de 
medewerkers verandert? Als dit bedrijf op 1 mei zou 
overstappen op een regeling waar medewerkers 
alleen de gemaakte reizen krijgen vergoed op basis 
van ov-tarieven, zien we meteen de potentie: een 
mogelijke besparing van ruim €120.000,- in 2020. 
Door de reiskostenregeling aan te passen, komt er 
dus geld vrij dat ingezet kan worden om bijvoorbeeld 
thuiswerken beter te faciliteren, zodat niet alleen de 
collega’s die ver van het werk wonen hiervan 
profiteren. Door slim te werken met persoonlijke 
mobiliteitsbudgetten kunnen bedrijven zorgen dat er een 
aantrekkelijke regeling ontstaat die veel beter past in de 
huidige tijd. 
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Case 3: de individuele abonnementen 
Veel bedrijven hebben zowel een leaseregeling als 
een regeling voor openbaar vervoer. Het bedrijf in 
dit voorbeeld heeft voor 200 medewerkers een 
leaseregeling en voor de andere 300 een luxe ov-
regeling: een mengeling van verschillende ov-
abonnementen: ‘Trein Vrij 2e klas’ (150 mensen), 
‘Trein Vrij 1e klas’ (40 mensen) en ‘Traject Vrij’ (110 
mensen). Wij focussen hier op de ov-regeling. 
Ondanks de ogenschijnlijke mix in het aantal 
mogelijkheden voor de werknemers, zijn alle 
abonnementen toch vaste kosten per maand. We 
trekken een vergelijking waarbij de huidige ov-
regeling per 1 mei 2020 omgezet wordt in een 
“betalen naar gebruik” regeling. We zien dan een 
onmiddellijke besparing van zo’n €70.000,- per 
maand, wat oploopt tot een totaal van €510.000,- 
over 2020. Ook hier geldt dat het abonnement, in 
welke vorm dan ook, niet meer rendeert in de 1,5 
meter maatschappij.  
 
 
Case 4: De collectieve ov-regeling 
Sommige bedrijven hebben een collectief ov-contract 
afgesloten voor hun werknemers, waarbij de 
abonnementskosten afhankelijk zijn van het 
gemiddelde reisgedrag van alle werknemers. Alle 
werknemers kunnen dan vrij in het ov reizen, 
ongeacht hun functie, woonplaats of aantal 
werkdagen. Het zijn vaak de grotere bedrijven die 
een dergelijk volumecontract hebben gesloten. 
Daarom in deze case een relatief groot bedrijf dat 
voor 600 werknemers een collectief ov-contract heeft 
gesloten voor €280,- per medewerker per maand. Ter 
vergelijking: een individueel zakelijk OV-vrij 
abonnement kost €377,05 (ex BTW). Een OV-vrij 
regeling is een luxe regeling die in beginsel al meer 
zal kosten dan bij betalen naar gebruik. Na februari 
2020 loopt het verschil met ‘pay-per-use’ op tot wel 
€160.000,- in april, om daarna te stabiliseren op zo’n 
€80.000,- in november en december. Het totale 
besparingspotentieel vanaf 1 mei 2020 is: €915.000,-. 
Oftewel, dik €1.500,- per medewerker! Wij durven te 
stellen dat er heel wat medewerkers zijn die zo’n bedrag 
anders besteed zouden willen zien… 
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Conclusie 
Het zal niemand verbazen dat in geen van de vier cases de vaste kostenregeling er gunstig uitkomt. 
Onderliggend aan deze ouderwetse regelingen zijn aannames die geen rekening houden met structureel 
thuiswerken. Zelfs met gemiddeld één dag thuiswerken is er geen abonnementsvorm of vaste regeling die 
gunstiger is dan simpelweg betalen naar gebruik. En wie gelooft dat we in 2021 weer helemaal op het ‘oude 
niveau’ zijn? 
 
De echte winst zit in het variabel maken van de kosten. Een grote vaste kostenpost hangt in deze tijd immers 
als een molensteen om de nek. Mobiliteitskosten kunnen eenvoudig variabel worden gemaakt. Deze kosten 
kunnen dan worden gemaximaliseerd met een individueel mobiliteitsbudget. Met deze nieuwe regeling geeft 
de werkgever meteen toegang tot nieuwe vormen van vervoer zoals elektrische deelscooters en auto’s, een 
goede fietsregeling of voorziet de werkgever in een degelijke thuiswerkvoorziening voor haar medewerkers. 
Ook kan de bestaande leaseregeling eenvoudig in een mobiliteitsbudget worden ondergebracht. Daarmee is 
het voor alle werknemers aantrekkelijk om mee te doen en nemen we de weerstand tegen veranderen van 
reiskostenregelingen weg. Dan snijdt het mes aan twee kanten: kosten besparen waar dat kan met de 
eenvoud van een abonnement en tegelijkertijd investeren in schone mobiliteit en gemak voor de 
medewerker.  
 
Wij staan klaar om u te helpen deze stappen te zetten. Vandaag nog. We maken graag een business case 
toegesneden op uw specifieke situatie. Neemt contact met ons op via onze website (www.mobilitymixx.nl) of 
bel 088-5272850. 
 


