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Arcadis is één van de initiatiefnemers van Anders Reizen; een coalitie van circa 60 bedrijven die gezamenlijk 

goed zijn voor ruim 500.000 medewerkers. Samen hebben zij de ambitie hun zakelijke mobiliteit te 

verduurzamen. Binnen Anders Reizen delen de bedrijven goede voorbeelden van duurzaamheidsmaatregelen, 

leren zij van elkaar en beïnvloeden zij de overheid tot het creëren van een level playing field waarin duurzame 

mobiliteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. 

 

Arcadis levert sinds januari 2020 de voorzitter van de samenwerking in de persoon van Yoeri Schenau (voorheen 

Niels van Geenhuizen, Arcadis). Andere bestuursleden komen vanuit Natuur en Milieu en NS. Daarnaast 

functioneert een stuurgroep voor advies bestaande uit: Arcadis, Eneco, Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, Natuur&Milieu, NS, Schiphol en de Volksbank. De stuurgroep komt vier keer per jaar samen en is 

verantwoordelijk voor de voortgang en resultaatverplichting en ondersteunt het programmateam. In deze 

bijeenkomsten wordt 1 op 1 ook gesproken over de CO2-ambities van Arcadis. Arcadis wordt gezien als één van 

de duurzame koplopers, doordat ze inzet op kantoren op stationslocaties en duurzame mobiliteit. In 2020 is 

Arcadis zelfs verkozen tot BNR ‘Spitsbreker van het jaar 2020’.  

 

Anders Reizen heeft een koplopersbeleid ontwikkeld t.a.v. mobiliteit. In dit beleid zijn 10 maatregelen opgenomen 

die Anders Reizen ziet als zeer kansrijke maatregelen om collectief in te gaan voeren. Enerzijds bij alle 

bedrijven binnen de coalitie, maar daarna ook bij alle bedrijven in Nederland. Dit beleid moet het ‘nieuwe normaal’ 

worden. Mochten alle bedrijven in Nederland dit beleid kunnen invoeren, dan kunnen we 60% van de 

klimaatambitie binnen de tafel mobiliteit behalen! In augustus 2020 heeft Anders Reizen samen met 

Natuur&Milieu en de Climate Neutral Group ‘De Vliegwijzer’ gelanceerd. In de Vliegwijzer wordt een stappenplan 

beschreven dat werkgevers kunnen doorlopen om tot verantwoord vliegbeleid te komen.  

 

Het partnerschap met Anders Reizen en de contactmomenten die er daarbinnen zijn met andere bedrijven 

hebben de volgende doelen: 

 

• Verduurzamen van de bedrijfsvoering van Arcadis ten aanzien van mobiliteit. Welke maatregelen nemen 

andere bedrijven, van wie kunnen we leren.  

• Verduurzamen van de bedrijfsvoering van andere bedrijven. Leren werkt twee kanten op. Ook Arcadis deelt 

eigen kennis en ervaringen. Belangrijkste aanbeveling van Anders Reizen is het doorvoeren van de 10 

maatregelen met focus op versnellen van elektrisch rijden en terugdringen van vluchten door op korte 

afstanden te kiezen voor de trein. 
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