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In	deze	samenvatting	van	het	Nationaal	Zakelijke	

Mobiliteitsonderzoek	(NZMO)	worden	de	belangrijkste	

conclusies	van	het	onderzoek	uitgelicht.	Wilt	u	het	

uitgebreide,	ruim	100	pagina’s	tellende	NZMO-rapport	met	

alle	resultaten	en	gedetailleerde	achtergrondinformatie	willen	

bestellen,	dan	kan	dat	via	Automobiel	Management:	https://

events.automobielmanagement.nl/nationaal-zakelijke-

mobiliteitsonderzoek-2021/bestellen/	of	via	

redactie@automobielmanagement.nl		

	

       
          

        
       

       
      

        
         

          
           

        

       
       
        

          
 

          
         

        
          

       
          

        
       

        

       
          

        
       

       
      

          
        
          

           
        

          
         

        
          

       
          

        
       

        

          
          

        	

   

          
          

        
    

       
         

       
          

 

        

  
             

          
         

        
          

       
          

        
       

        

  
             

          
         

         
          

  
         

        
       

        	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

          
         

         
          

  
           

       
       

         
         
      

          
         

         
          

  
           

       
       

         
         
      

De twaalfde editie van het Nationaal Zakenauto Onderzoek
is een heel bijzondere. Het is namelijk de eerste keer dat
het onderzoek is omgedoopt tot het Nationaal Zakelijke 
Mobiliteitsonderzoek (NZMO). Het rapport is evenals voor- 
gaande jaren een samenwerking tussen vakblad Automobiel 
Management, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaat- 
schappijen (VNA) en RDC. In deze snel veranderende wereld - 
waarin zakelijke kilometers op heel veel manieren ingevuld 
kunnen worden - verwelkomen we dit jaar twee nieuwe part- 
ners: NS en RET. Een mooie en logische aanvulling. Het NZMO 
is zoals ieder jaar uitgevoerd door VMS | Insight.	
	

Het	was	bepaald	geen	gewoon	jaar.	De	invloed	van	de	

coronacrisis	is	groot	en	heeft	grote	gevolgen	voor	onze

mobiliteitsbehoefte.	Maar	hoe	groot?	En	wat	betekent	dit	

voor	de	keuzes	die	bedrijven	en	reizigers	maken?	Na	twee	

eerdere	metingen	in	mei/juni	en	augustus/september	werd	

net	voor	de	tweede	lockdown	van	half	december	2020	een	

derde	meting	uitgevoerd.	Aan	deze	enquête	namen	ruim	

3.100	reizigers	en	500	bedrijven	deel.	Zowel	

leasemaatschappijen,	importeurs	als	bedrijven	in	het	

openbaar	vervoer	hielpen	mee	bij	de	benadering	van	

respondenten.	Dat	heeft	geleid	tot	zeer	interessante	

inzichten,	resultaten	en	conclusies.

  
         

Dit is het perfecte naslagwerk voor iedereen die zich professi- 
oneel bezighoudt met zakelijke mobiliteit. Wilt u nog dieper in 
de resultaten graven, neem dan contact op met de
onderzoekers van VMS | Insight.

De hoofdconclusies zijn duidelijk: thuiswerken en videobel- 
len blijven ook na corona geaccepteerd. Zowel bedrijven als 
reizigers verwachten dat dit aanzienlijke gevolgen gaat
hebben voor de invulling van hun zakelijke kilometers in het 
post-corona tijdperk.

Namens de samenstellers,

Automobiel Management - VNA - RDC - NS - RET	-	VMS	|	Insight
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NATIONAAL ZAKELIJKE MOBILITEITSONDERZOEK 2020

Verantwoording
Meer inzicht in zakelijke mobiliteit en de impact van corona

Het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO) is een initiatief van Automobiel Management, 
RDC, VNA, NS en RET (en uitgevoerd door VMS | Insight) en geeft inzicht in de ontwikkelingen op het 
gebied van zakelijke mobiliteit in Nederland. Wat zijn wensen en eisen, maatregelingen, gedrag en 
gedragsveranderingen? Bekeken vanuit het perspectief van zakelijke reizigers èn werkgevers. Het 
NZMO toets actuele thema’s en heeft voorspellende waarde.

Dit jaar wordt bijzondere aandacht geschonken aan de impact van de coronacrisis op zakelijke 
mobiliteit. In 2020 is in drie metingen in kaart gebracht hoe de huidige coronacrisis de invulling van 
werken en reizen verandert en wat de verwachte implicaties zijn voor de periode ná corona: 
• 1e meting mei/juni: einde 1e lockdown in Nederland, scholen starten (deels) weer op, routekaart 

met versoepelingen wordt door het kabinet gepresenteerd. Er is veel economische 
onduidelijkheid.

• 2e meting eind augustus/begin september: na een zomerperiode met wat meer vrijheid, zijn 
tijdens deze meting de eerste tekenen van een tweede corona-golf al zichtbaar. In het 2e kwartaal 
is een historische krimp van de economie zichtbaar.

• 3e meting november: de besmettingscijfers blijven oplopen, Nederland is al een maand in een 
gedeeltelijke lockdown, horeca is gesloten, andere winkels en contactberoepen zijn nog open; de 
meting vindt plaats net voor de mondkapjesplicht die in gaat op 1 december en de 2e lockdown die 
half december start. De economie heeft zich in het 3e kwartaal hersteld (t.o.v. 2e kwartaal).

Verantwoording en respons

Het onderzoek omvat twee deelonderzoeken, een onderzoek onder zakelijke reizigers en een 
onderzoek onder bedrijven. Beide onderzoeken hebben plaatsgevonden door middel van 
internetenquêtes. Zakelijke reizigers en vertegenwoordigers van bedrijven die tot de doelgroep 
behoren ontvingen gepersonaliseerde uitnodigingen om deel te nemen aan het onderzoek. Verder zijn 
er anonieme hyperlinks geplaatst in relevante e-mailnieuwsberichten en op websites. Zowel 
leasemaatschappijen, importeurs als Openbaar Vervoer bedrijven hebben meegeholpen bij de 
benadering van respondenten. Om het aantal responderende bedrijven te optimaliseren is 
samengewerkt met MSR Consulting Group.

Respons reizigersonderzoek
NZMO mei NZMO sep NZMO nov

Aantal respondenten totaal: 2.871 3.185 3.406
Aantal respondenten na schoning: 2.630 2.945 3.144

In november hebben ruim drieduizend zakelijke reizigers gereageerd op het reizigersonderzoek, een 
representatieve steekproef die voldoende mogelijkheden biedt om diepgaande analyses te maken. Er is 
een weging op automerken toegepast (indien de auto het hoofdvervoermiddel is) zodat de verdeling 
van automerken in de steekproef in lijn is met het parkaandeel merken (zakelijke markt) volgens RDC 
Automotive Dashboard. 

Respons bedrijvenonderzoek
NZMO mei NZMO sep NZMO nov

Aantal respondenten totaal: 803 590 694
Aantal respondenten na schoning: 642 463 510

Op het bedrijvenonderzoek hebben ook eenmansbedrijven / ZZP’ers gereageerd. Deze respondenten 
zijn doorgeleid naar de reizigersenquête; hun antwoorden zijn dus niet meegenomen in het 
bedrijvengedeelte. Om de vergelijkbaarheid te kunnen waarborgen met voorgaande jaren (dit geldt 
voor alle auto gerelateerde vragen), is de steekproef herwogen op basis van bedrijfsgrootte (aantal 
werknemers). 

Rapportage en leeswijzer

De resultaten van het onderzoek zijn voor zakelijke reizigers en bedrijven in aparte hoofdstukken 
beschreven, te herkennen aan de icoontjes in de rechterbovenhoek. Daarnaast zijn de resultaten 
opgedeeld in een aantal modules. Het basisrapport zoomt in op:
- de invloed van corona op de inrichting van zakelijke mobiliteit
- huidige reisgedrag en de verwachte ontwikkeling
- samenstelling wagenpark en de verwachte ontwikkeling
- achtergrond en profilering.

Resultaten met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de autoregeling, kenmerken van de huidige en de 
volgende auto worden in een aparte bijlage beschreven. Ook een analyse van de zakelijke automarkt 
op basis van AutoMotive Dashboard is als bijlage opgenomen. 

Januari 2021
Team VMS | Insight

Reizigers

Bedrijven

NZMO mei NZMO sep NZMO nov

Aantal respondenten totaal: 2.871 3.185 3.406

Aantal respondenten na schoning: 2.630 2.945 3.144

NZMO mei NZMO sep NZMO nov

Aantal respondenten totaal: 803 590 694

Aantal respondenten na schoning: 642 643 510

Verantwoording
Meer inzicht in zakelijke mobiliteit en de impact van corona

Het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO) is een initiatief van Automobiel Management, 
RDC, VNA, NS en RET (en uitgevoerd door VMS | Insight) en geeft inzicht in de ontwikkelingen op het 
gebied van zakelijke mobiliteit in Nederland. Wat zijn wensen en eisen, maatregelingen, gedrag en 
gedragsveranderingen? Bekeken vanuit het perspectief van zakelijke reizigers èn werkgevers. Het 
NZMO toets actuele thema’s en heeft voorspellende waarde.

Dit jaar wordt bijzondere aandacht geschonken aan de impact van de coronacrisis op zakelijke 
mobiliteit. In 2020 is in drie metingen in kaart gebracht hoe de huidige coronacrisis de invulling van 
werken en reizen verandert en wat de verwachte implicaties zijn voor de periode ná corona: 
• 1e meting mei/juni: einde 1e lockdown in Nederland, scholen starten (deels) weer op, routekaart 

met versoepelingen wordt door het kabinet gepresenteerd. Er is veel economische 
onduidelijkheid.

• 2e meting eind augustus/begin september: na een zomerperiode met wat meer vrijheid, zijn 
tijdens deze meting de eerste tekenen van een tweede corona-golf al zichtbaar. In het 2e kwartaal 
is een historische krimp van de economie zichtbaar.

• 3e meting november: de besmettingscijfers blijven oplopen, Nederland is al een maand in een 
gedeeltelijke lockdown, horeca is gesloten, andere winkels en contactberoepen zijn nog open; de 
meting vindt plaats net voor de mondkapjesplicht die in gaat op 1 december en de 2e lockdown die 
half december start. De economie heeft zich in het 3e kwartaal hersteld (t.o.v. 2e kwartaal).

Verantwoording en respons

Het onderzoek omvat twee deelonderzoeken, een onderzoek onder zakelijke reizigers en een 
onderzoek onder bedrijven. Beide onderzoeken hebben plaatsgevonden door middel van 
internetenquêtes. Zakelijke reizigers en vertegenwoordigers van bedrijven die tot de doelgroep 
behoren ontvingen gepersonaliseerde uitnodigingen om deel te nemen aan het onderzoek. Verder zijn 
er anonieme hyperlinks geplaatst in relevante e-mailnieuwsberichten en op websites. Zowel 
leasemaatschappijen, importeurs als Openbaar Vervoer bedrijven hebben meegeholpen bij de 
benadering van respondenten. Om het aantal responderende bedrijven te optimaliseren is 
samengewerkt met MSR Consulting Group.

Respons reizigersonderzoek
NZMO mei NZMO sep NZMO nov

Aantal respondenten totaal: 2.871 3.185 3.406
Aantal respondenten na schoning: 2.630 2.945 3.144

In november hebben ruim drieduizend zakelijke reizigers gereageerd op het reizigersonderzoek, een 
representatieve steekproef die voldoende mogelijkheden biedt om diepgaande analyses te maken. Er is 
een weging op automerken toegepast (indien de auto het hoofdvervoermiddel is) zodat de verdeling 
van automerken in de steekproef in lijn is met het parkaandeel merken (zakelijke markt) volgens RDC 
Automotive Dashboard. 

Respons bedrijvenonderzoek
NZMO mei NZMO sep NZMO nov

Aantal respondenten totaal: 803 590 694
Aantal respondenten na schoning: 642 463 510

Op het bedrijvenonderzoek hebben ook eenmansbedrijven / ZZP’ers gereageerd. Deze respondenten 
zijn doorgeleid naar de reizigersenquête; hun antwoorden zijn dus niet meegenomen in het 
bedrijvengedeelte. Om de vergelijkbaarheid te kunnen waarborgen met voorgaande jaren (dit geldt 
voor alle auto gerelateerde vragen), is de steekproef herwogen op basis van bedrijfsgrootte (aantal 
werknemers). 

Rapportage en leeswijzer

De resultaten van het onderzoek zijn voor zakelijke reizigers en bedrijven in aparte hoofdstukken 
beschreven, te herkennen aan de icoontjes in de rechterbovenhoek. Daarnaast zijn de resultaten 
opgedeeld in een aantal modules. Het basisrapport zoomt in op:
- de invloed van corona op de inrichting van zakelijke mobiliteit
- huidige reisgedrag en de verwachte ontwikkeling
- samenstelling wagenpark en de verwachte ontwikkeling
- achtergrond en profilering.

Resultaten met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de autoregeling, kenmerken van de huidige en de 
volgende auto worden in een aparte bijlage beschreven. Ook een analyse van de zakelijke automarkt 
op basis van AutoMotive Dashboard is als bijlage opgenomen. 

Januari 2021
Team VMS | Insight

Reizigers

Bedrijven

Meer inzicht in zakelijke mobiliteit en de impact van 

corona

Het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO) is 

een initiatief van Automobiel Management, RDC, VNA, 

NS en RET (en uitgevoerd door VMS | Insight) en geeft 

inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van zakelijke 

mobiliteit in Nederland. Wat zijn wensen en eisen, 

maatregelingen, gedrag en gedragsveranderingen? 

Bekeken vanuit het perspectief van zakelijke reizigers én 

werkgevers. Het NZMO toetst actuele thema’s en heeft 

voorspellende waarde.

Dit jaar wordt bijzondere aandacht geschonken aan 

de impact van de coronacrisis op zakelijke mobiliteit. 

In 2020 is in drie metingen in kaart gebracht hoe de 

huidige coronacrisis de invulling van werken en reizen 

verandert en wat de verwachte implicaties zijn voor de 

periode ná corona: 

•   1e meting mei/juni: einde 1e lockdown in Nederland, 

scholen starten (deels) weer op, routekaart met 

versoepelingen wordt door het kabinet gepresenteerd. 

Er is veel economische onduidelijkheid.

•   2e meting eind augustus/begin september: na een 

zomerperiode met wat meer vrijheid, zijn tijdens deze 

meting de eerste tekenen van een tweede corona-

golf al zichtbaar. In het 2e kwartaal is een historische 

krimp van de economie zichtbaar.

•   3e meting november: de besmettingscijfers 

blijven oplopen, Nederland is al een maand in een 

gedeeltelijke lockdown, horeca is gesloten, andere 

winkels en contactberoepen zijn nog open; de meting 

vindt plaats net voor de mondkapjesplicht die in gaat 

op 1 december en de 2e lockdown die half december 

start. De economie heeft zich in het 3e kwartaal 

hersteld (t.o.v. 2e kwartaal).

Verantwoording en respons

Het onderzoek omvat twee deelonderzoeken, 

een onderzoek onder zakelijke reizigers en een 

onderzoek onder bedrijven. Beide onderzoeken 

hebben plaatsgevonden door middel van internet-

enquêtes. Zakelijke reizigers en vertegenwoordigers 

van bedrijven die tot de doelgroep behoren ontvingen 

gepersonaliseerde uitnodigingen om deel te nemen 

aan het onderzoek. Verder zijn er anonieme hyperlinks 

geplaatst in relevante e-mailnieuwsberichten en op 

websites. Zowel leasemaatschappijen, importeurs 

als openbaar vervoer bedrijven hebben meegeholpen 

bij de benadering van respondenten. Om het 

aantal responderende bedrijven te optimaliseren is 

samengewerkt met MSR Consulting Group.

Respons reizigersonderzoek 

In november hebben ruim drieduizend zakelijke 

reizigers gereageerd op het reizigersonderzoek, 

een representatieve steekproef die voldoende 

mogelijkheden biedt om diepgaande analyses te 

maken. Er is een weging op automerken toegepast 

(indien de auto het hoofdvervoermiddel is) zodat de 

verdeling van automerken in de steekproef in lijn is met 

het parkaandeel merken (zakelijke markt) volgens RDC 

Automotive Dashboard. 

Respons bedrijvenonderzoek 

Op het bedrijvenonderzoek hebben ook 

eenmansbedrijven / ZZP’ers gereageerd. Deze 

respondenten zijn doorgeleid naar de reizigersenquête; 

hun antwoorden zijn dus niet meegenomen in het 

bedrijvengedeelte. Om de vergelijkbaarheid te kunnen 

waarborgen met voorgaande jaren (dit geldt voor alle 

auto gerelateerde vragen), is de steekproef herwogen 

op basis van bedrijfsgrootte (aantal werknemers). 

Rapportage en leeswijzer

De resultaten van het onderzoek zijn voor zakelijke 

reizigers en bedrijven in aparte hoofdstukken 

beschreven, te herkennen aan de icoontjes in de 

rechterbovenhoek. Daarnaast zijn de resultaten 

opgedeeld in een aantal modules. Het basisrapport 

zoomt in op:

•  de invloed van corona op de inrichting van zakelijke 

mobiliteit.

•  huidige reisgedrag en de verwachte ontwikkeling.

•  samenstelling wagenpark en de verwachte 

ontwikkeling.

•  achtergrond en profi lering.

Resultaten met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de 

autoregeling, kenmerken van de huidige en de volgende 

auto worden in een aparte bijlage beschreven. Ook 
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NATIONAAL ZAKELIJKE MOBILITEITSONDERZOEK 2020

1.     Aantal bedrijven dat negatieve invloed van corona 

ondervindt daalt van 46% in mei 2020 naar 

34% in november 2020. Kleine bedrijven tot 10 

werknemers worden het hardst getroffen.

2.     Méér thuiswerken en minder externe afspraken 

zorgen voor structurele afname van de 

mobiliteitsbehoefte.

3.     Consensus over verwachte verandering in 

zakelijke mobiliteit: zowel werkgevers (twee 

derde) als zakelijke reizigers (vier vijfde) 

verwachten structurele en blijvende verandering.

4.     Thuiswerken was (in 2019, vóór corona) 

gemiddeld 1 op de 5 werkdagen, is (in nov 2020) 

gemiddeld 4 op de 5 werkdagen en wordt 

naar verwachting (midden 2021) 2,5 op de 5 

werkdagen.

5.     Auto-kilometers nemen af met 26% in 2020 

(t.o.v. 2019) en naar verwachting met 15% in 2021 

(t.o.v. 2019). 

Highlights NZMO 2020

6.     Zakelijke OV-reizigers voorzien een afname van de 

reisfrequentie. Vooral treinreizigers: van 3,8 dagen 

per week (vóór corona) naar 2,6 dagen per week 

over een jaar.

7.     Met name treinreizigers blijven terughoudend met 

het terugkeren naar hun oude, bekende routines 

met betrekking tot werken en reizen.

8.     Spitsmijden lijkt een belangrijk fenomeen te 

worden: meer dan 40% van de treinreizigers 

geeft aan buiten de spits te willen gaan reizen. 

Voor tram/metro/bus reizigers ligt dit percentage 

boven de 30%. Een vierde van de autorijders 

heeft de intentie om de spits te mijden. 

9.     Een op de vijf OV-reizigers geeft aan vaker gebruik 

te gaan maken van andere vervoersvormen, 

vooral van de auto en de fiets.

10.   In de belangstelling staan: fiets van de zaak, 

mobiliteitskaart en mobiliteitsbudget. En specifiek 

voor OV-gebruikers: poolauto’s (via de werkgever) 

en deelauto’s. 

11.   Vooral de bedrijven met de grootste wagenparken 

verwachten een afname van het aantal auto’s. 

Deze afname wordt gedempt door de bedrijven 

die juist een toename verwachten. Per saldo een 

afname van circa 2%, dat is minder dan in mei 

en september toen een grotere afname werd 

voorzien.

12.   Loyaliteit automerken: gemiddeld genomen is er 

sprake van een licht stijgende loyaliteit. De merken 

die sterk hebben geprofiteerd van de vraag naar 

elektrische voertuigen mede als gevolg van een 

gunstige bijtelling, zoals Tesla en Hyundai, worden 

geconfronteerd met een afgenomen loyaliteit.

13.   Attractiviteit automerken: de top-7 bestaat 

achtereenvolgens uit Audi, Skoda, Volvo, Tesla, 

BMW, Mazda en KIA. Merken met een consistent 

en sterk merkbeeld in de zakelijke markt en/of 

met een aantrekkelijk (EV-)aanbod.    
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VMS | Insight – Vianen
E info@vms-insight.nl
T +31 (0) 347 722 060

De negati eve invloed van corona op 
bedrijfsacti viteiten loopt langzaam terug 

% bedrijven dat negati eve invloed van corona 
op bedrijfsacti viteiten ondervindt daalt (‘nu’): 
46% in mei ->  40% in sep -> 34% in nov. 
Kleine bedrijven tot 10 werknemers het hardst 
getroff en.
NB: het is goed om te beseff en dat dit laatste 
cijfer is gemeten vóór de tweede strenge 
lockdown die is aangekondigd op 14 december 
2020. 

Verwachte afname bedrijfsacti viteiten (over 6 
maanden):  31% in mei -> 23% in sep -> 13% 
in nov. Aantal bedrijven dat positi ef eff ect 
ervaart/verwacht, neemt juist toe, zowel MKB 
als grote bedrijven (< 1000).

Vier op de vijf zakelijke reizigers denkt dat de 
werksituati e defi niti ef gaat veranderen. 
16% is (nov 2020) zelfs bang om zijn/haar 
baan kwijt te raken (vergelijkbaar met eerdere 
meti ngen in 2020).

Werksituati e gaat defi niti ef veranderen: 
thuiswerken en videobellen worden blijvend geaccepteerd en omarmd

Nog steeds werken bijna 2x zoveel medewerkers af en toe thuis (64% in nov 2020), ten opzichte 
van de periode vóór corona (37%). Over 6 maanden (midden 2021) werken naar verwachti ng 1,3x 
zoveel medewerkers thuis (47%) in vergelijking tot de situati e vóór corona. Hoogste percentage 
thuiswerkers bij kleine bedrijven (tot 10 medewerkers) en in de sectoren ICT en zakelijke dienstver-
lening.

Het aantal externe afspraken (fysieke bezoeken bij klanten/relati es) is sterk afgenomen: vóór corona 
had 51% van de medewerkers externe afspraken, in november is dit meer dan gehalveerd (22%). De 
verwachti ng is dat dit percentage weer gaat oplopen naar 42% over 6 maanden (midden 2021). 65% 
van de bedrijven geeft  aan dat er in de toekomst (na corona) kriti scher gekeken gaat worden naar 
welke afspraken wel of niet nodig zijn. 

Als gevolg van de veranderde werksituati e 
is de totale mobiliteitsbehoeft e afgenomen. 
Twee derde van de bedrijven verwacht dan 
ook dat de manier waarop en hoe vaak mede-
werkers zich zullen verplaatsen over 6 maan-
den (midden 2021) anders zal zijn. Hoe groter 
het bedrijf, hoe hoger het percentage dat een 
verandering in zakelijke mobiliteit verwacht. 

Van de zakelijke reizigers geeft  88% aan op het moment van onderzoek (deels) thuis te werken (nov 
2020). Als gevraagd wordt naar de verwachti ng over 6 maanden (midden 2021), ligt dit percentage 
nog steeds op een hoog niveau (78%). 

Zakelijke reizigers zijn ook bevraagd naar de hoeveelheid ti jd die aan thuiswerk wordt besteed. 
Waar dit vóór corona nog 22% was (circa 1 op de 5 dagen thuis werken), is dat in november 2020 
79% (circa 4 op de 5 dagen thuis werken). Over een half jaar (midden 2021) verwachten reizigers 
51% van hun werkti jd thuis in te vullen (circa 2,5 op de 5 werkdagen). Vooral medewerkers van 
grote bedrijven (1000+ medewerkers) en sectoren overheid, ICT, fi nanciële dienstverlening werken 
volledig thuis.

Van de zakelijke reizigers zelf geeft  de helft  
aan een verandering te verwachten (51% nov 
2020). Dit percentage ligt hoger als de trein 
het hoofdvervoermiddel was vóór corona 
(68%). 

Mobiliteitsbehoeft e daalt ->  
verandering in zakelijke mobiliteit verwacht
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NATIONAAL ZAKELIJKE MOBILITEITSONDERZOEK 2020

Verantwoording
Meer inzicht in zakelijke mobiliteit en de impact van corona

Het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO) is een initiatief van Automobiel Management, 
RDC, VNA, NS en RET (en uitgevoerd door VMS | Insight) en geeft inzicht in de ontwikkelingen op het 
gebied van zakelijke mobiliteit in Nederland. Wat zijn wensen en eisen, maatregelingen, gedrag en 
gedragsveranderingen? Bekeken vanuit het perspectief van zakelijke reizigers èn werkgevers. Het 
NZMO toets actuele thema’s en heeft voorspellende waarde.

Dit jaar wordt bijzondere aandacht geschonken aan de impact van de coronacrisis op zakelijke 
mobiliteit. In 2020 is in drie metingen in kaart gebracht hoe de huidige coronacrisis de invulling van 
werken en reizen verandert en wat de verwachte implicaties zijn voor de periode ná corona: 
• 1e meting mei/juni: einde 1e lockdown in Nederland, scholen starten (deels) weer op, routekaart 

met versoepelingen wordt door het kabinet gepresenteerd. Er is veel economische 
onduidelijkheid.

• 2e meting eind augustus/begin september: na een zomerperiode met wat meer vrijheid, zijn 
tijdens deze meting de eerste tekenen van een tweede corona-golf al zichtbaar. In het 2e kwartaal 
is een historische krimp van de economie zichtbaar.

• 3e meting november: de besmettingscijfers blijven oplopen, Nederland is al een maand in een 
gedeeltelijke lockdown, horeca is gesloten, andere winkels en contactberoepen zijn nog open; de 
meting vindt plaats net voor de mondkapjesplicht die in gaat op 1 december en de 2e lockdown die 
half december start. De economie heeft zich in het 3e kwartaal hersteld (t.o.v. 2e kwartaal).

Verantwoording en respons

Het onderzoek omvat twee deelonderzoeken, een onderzoek onder zakelijke reizigers en een 
onderzoek onder bedrijven. Beide onderzoeken hebben plaatsgevonden door middel van 
internetenquêtes. Zakelijke reizigers en vertegenwoordigers van bedrijven die tot de doelgroep 
behoren ontvingen gepersonaliseerde uitnodigingen om deel te nemen aan het onderzoek. Verder zijn 
er anonieme hyperlinks geplaatst in relevante e-mailnieuwsberichten en op websites. Zowel 
leasemaatschappijen, importeurs als Openbaar Vervoer bedrijven hebben meegeholpen bij de 
benadering van respondenten. Om het aantal responderende bedrijven te optimaliseren is 
samengewerkt met MSR Consulting Group.

Respons reizigersonderzoek
NZMO mei NZMO sep NZMO nov

Aantal respondenten totaal: 2.871 3.185 3.406
Aantal respondenten na schoning: 2.630 2.945 3.144

In november hebben ruim drieduizend zakelijke reizigers gereageerd op het reizigersonderzoek, een 
representatieve steekproef die voldoende mogelijkheden biedt om diepgaande analyses te maken. Er is 
een weging op automerken toegepast (indien de auto het hoofdvervoermiddel is) zodat de verdeling 
van automerken in de steekproef in lijn is met het parkaandeel merken (zakelijke markt) volgens RDC 
Automotive Dashboard. 

Respons bedrijvenonderzoek
NZMO mei NZMO sep NZMO nov

Aantal respondenten totaal: 803 590 694
Aantal respondenten na schoning: 642 463 510

Op het bedrijvenonderzoek hebben ook eenmansbedrijven / ZZP’ers gereageerd. Deze respondenten 
zijn doorgeleid naar de reizigersenquête; hun antwoorden zijn dus niet meegenomen in het 
bedrijvengedeelte. Om de vergelijkbaarheid te kunnen waarborgen met voorgaande jaren (dit geldt 
voor alle auto gerelateerde vragen), is de steekproef herwogen op basis van bedrijfsgrootte (aantal 
werknemers). 

Rapportage en leeswijzer

De resultaten van het onderzoek zijn voor zakelijke reizigers en bedrijven in aparte hoofdstukken 
beschreven, te herkennen aan de icoontjes in de rechterbovenhoek. Daarnaast zijn de resultaten 
opgedeeld in een aantal modules. Het basisrapport zoomt in op:
- de invloed van corona op de inrichting van zakelijke mobiliteit
- huidige reisgedrag en de verwachte ontwikkeling
- samenstelling wagenpark en de verwachte ontwikkeling
- achtergrond en profilering.

Resultaten met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de autoregeling, kenmerken van de huidige en de 
volgende auto worden in een aparte bijlage beschreven. Ook een analyse van de zakelijke automarkt 
op basis van AutoMotive Dashboard is als bijlage opgenomen. 

Januari 2021
Team VMS | Insight

Reizigers

Bedrijven

Keuzefactoren zakelijke mobiliteit

Kosten voor het bedrijf, medewerkerstevre-
denheid en producti viteit zijn de top-3 be-
langrijkste onderwerpen voor het inrichten 
van zakelijke mobiliteit binnen het bedrijf. 
Gezondheid volgt op plaats 4. De verwach-
ti ng is dat het belang van gezondheid over 
6 maanden (midden 2021) zal dalen. 

Sinds 2019 zijn het belang van medewer-
kerstevredenheid, kosten voor de werkne-
mer en milieubewustzijn toegenomen.

Hoofdvervoermiddel vóór corona = 
FIETS: zo veel mogelijk lichaamsbeweging, 
het weer en milieuvriendelijkheid

TRAM/BUS/METRO: lage vaste kosten, 
milieuvriendelijkheid, weer, lichaamsbe-
weging
TREIN: kunnen werken ti jdens de reis en 
milieuvriendelijkheid
AUTO: fl exibiliteit, van deur tot deur 
kunnen reizen, het comfort en de (gezins)
situati e.

Veranderingen zakelijk reisgedrag: 
modal shift , verduurzaming, spits mijden

Zakenauto als arbeidsvoorwaarde verliest terrein, net als een 
breed mobiliteitsaanbod met veel keuzemogelijkheden. Ge-
bruik van een fi ets van de zaak, het mobiliteitsbudget, deel-
auto’s en (in mindere mate) de mobiliteitskaart nemen het 
komende half jaar (1e helft  2021) naar verwachti ng toe. Dit 
zien we vooral bij grote bedrijven (vanaf 200 medewerkers).

Twee derde van de bedrijven verwacht dat verduurzaming 
van het wagenpark versneld wordt doorgevoerd. Ook sti jgt 
het aantal bedrijven waar CO2-uitstoot aan een maximum is 
gebonden. Toename van maximaal 0 gram CO2-uitstoot (EV) 
en maximaal 1-49 gram CO2-uitstoot (hybride).

Verwachte procentuele verandering in kilometrage per auto (t.o.v. 2019): in 2020 31% 
minder kilometers per auto, in 2021 naar verwachti ng -12% kilometers per auto.

Groeiend percentage bedrijven (26% in nov 2020) dat komend jaar een afname van 
het wagenpark verwacht (vooral grotere bedrijven): bij benadering 7,7 auto’s per 
bedrijf minder. Percentage bedrijven dat komend jaar een toename van het wagenpark 
verwacht (19%) is ook gegroeid, maar minder snel: bij benadering 5,5 auto’s per bedrijf 
meer. 

Per saldo betekent dat voor alle bedrijven, van klein tot groot, een geschatt e afname 
van 0,8 auto per bedrijf. Dat is minder dan in de meti ng van september: toen was de 
geschatt e afname per saldo 2,0 auto’s per bedrijf. 

Circa driekwart van de zakelijke reizigers met openbaar ver-
voer of fi ets als hoofdvervoermiddel, verwacht over 6 maan-
den (midden 2021) hetzelfde hoofdvervoermiddel te hebben. 
Voor de zakenauto ligt dit percentage hoger op 97%. 

Gemiddeld genomen zal 30% van de zakelijke reizigers de 
spits over 6 maanden (midden 2021) zoveel mogelijk mijden. 
Dit percentage ligt het hoogst voor treinreizigers, op 43%. 

Modal shift  AUTO: gebruik fi ets neemt iets toe
Modal shift  OV: gebruik OV neemt af, auto en fi ets sti jgt
Modal shift  FIETS: naast fi ets, toename van gebruik auto.

Kilometrage AUTO neemt af: in 2020 26% en in 2021 15% minder kilometers per auto 
(t.o.v. 2019). Corona heeft  naar verwachti ng beperkte invloed op de volgende auto, een 
klein aantal reizigers denkt langer dan gepland door te rijden in de huidige auto. 

Verwachte ontwikkeling reisfrequenti e OV over 1 jaar (t.o.v. 2019):1,2 dagen per week 
minder met trein; 0,8 dagen per week minder met streekvervoer en 0,9 dagen per week 
minder met stadsvervoer. Afname wordt vooral veroorzaakt door vaker thuiswerken en 
vaker videobellen. 1 op de 5 OV-reizigers geeft  aan gebruik te gaan maken van andere 
vervoersvormen, vooral de auto (al in bezit) en fi ets. Totale reisduur per dag verandert 
nauwelijks. 

Kilometrage FIETS neemt af: in 2020 -18% en in 2021 -3% (t.o.v. 2019).

Wat betekent dit concreet?
Afname wagenpark, lager kilometrage, minder vaak reizen
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RDC

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prive 237.822 248.472 199.996 166.232 141.284 135.316 129.842 127.201 114.667 92.196 74.914

Zakelijk 190.642 241.771 225.891 188.998 181.316 240.814 184.223 223.039 258.925 288.023 229.641
Voertuigbranche 54.169 65.603 76.592 61.487 64.968 72.776 68.447 64.066 69.939 64.998 51.496

Totaal 482.633 555.846 502.479 416.717 387.568 448.906 382.512 414.306 443.531 445.217 356.051

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Verkoop nieuwe personenauto's

Voertuigbranche

Zakelijk

Prive

49% 45% 40% 40% 36%
30% 34% 31% 26% 21% 21%

5%
5%

6% 6%
6%

6%
4%

5%
5%

5% 5%

2%
2%

3% 2%
3%

3% 2% 2%
2%

3% 3%

20%
23% 27% 25% 28%

35% 28% 30%
34%

35% 35%

8% 9% 6% 6% 5% 6%
8% 11% 13% 15% 18%

4% 4%
4% 5% 5% 4% 5% 5% 4% 6% 5%

11% 12% 15% 15% 17% 16% 18% 15% 16% 15% 14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Verkoop nieuwe personenauto's naar eigenaar

Prive Klein zakelijk Fleet Lease Mij. Lease RTL Rental Voertuigbranche

2019; 20,7%

2019; 64,7%

2019; 14,6%

2020; 21,0%

2020; 64,5%

2020; 14,5%

Verkoop nieuwe personenauto's 2019-2020

Prive

Zakelijk

Voertuigbranche

2019; 82,2%

2019; 12,9%

2019; 4,9%

2020; 82,4%

2020; 12,7%

2020; 4,8%

Wagenpark personenauto's 2019-2020

Privé

Zakelijk

Voertuigbranche

De totale markt en de zakelijke markt

Colofon
 

Nati onaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek 2020

Januari 2021

 

NZMO 2020 is een initi ati ef van

Automobiel Management (AM) – Rotterdam

RDC Group – Amsterdam

Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) – Bunnik

Nederlandse Spoorwegen (NS) – Utrecht

RET – Rotterdam

 

Research, analyse en rapportage

VMS | Insight – Vianen

 

Redacti e

Automobiel Management – Rotterdam

Opmaak: Bureau OMA – Doetinchem

 

Druk

PrintX - Doetinchem

 

Copyright © NZMO 2020

Integrale publicatie van deze rapportage, in welke vorm dan ook, is zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan. Het is wel toegestaan 

om individuele onderzoeksresultaten en/of visuals te publiceren mits voorzien van een duidelijke bronvermelding.

Colofon

NZMO2020-BijlagenC.indd   128 15-02-21   16:51

10



  

 

 

 

NZMO20 Omslag los.indd   2 15-02-21   16:36

   
      

         

         
  
          

 
          

            
  

          
  

          
 

            
    

          
 

Voor� vragen� over� het� onderzoek� kunt� u� contact� opnemen� met� de�
o  

 
 

Het uitgebreide NZMO-rapport is te bestellen via Automobiel 
Management op https://events.automobielmanagement.nl/
nat ionaal-zakel i jke- mobiliteitsonderzoek-2021/

PER STUK

€ 149,-
EX. BTW

MEER INFO?

     nderzoekers van VMS | Insight: email info@vms-insight.nl of telefoon 0347 722 060


	NZMO_001-002
	NZMO_003-005
	NZMO_006-035
	NZMO_036-065
	NZMO_066-099
	NZMO_100-117
	NZMO_118-128
	NZMO_129-130

