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Strukton is één van de ondertekenaars van Anders Reizen; een coalitie van circa 60 bedrijven
opgericht in 2015 met gezamenlijk ruim 500.000 medewerkers. Samen hebben zij de ambitie
om 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.
Strukton nam in 2018 het initiatief om een app te ontwikkelen om actueel (via o.a. Google
Maps) een vergelijk te maken op CO2-uitstoot tussen reizen per OV, vliegtuig en auto binnen
Europa. Deze is sinds half 2019 gratis beschikbaar voor IOS en Android in de app-stores,
onder de naam “Anders Reizen”.
Medio 2020 heeft Anders Reizen samen met Natuur & Milieu en de Climate Neutral Group
‘De Vliegwijzer’ gepubliceerd. Deze beschrijft een stappenplan dat werkgevers kunnen
volgen om tot verantwoord vliegbeleid te komen.
Binnen de coalitie neemt Strukton deel aan de werkgroep Anders Vliegen, deze werkgroep
heeft de pledge Anders Vliegen uitgewerkt, om de eigen vliegreizen te beperken. Uiteraard
heeft Strukton deze pledge ook ondertekend.
Daarmee hebben we afgesproken dat we onze bedrijfsvoering en kennis proactief inzetten
om onze CO2-uitstoot door vliegen te reduceren.
Concreet houdt dit in dat wij:
• Proactief gesprekken aan gaan met partijen in de keten (boekingsbureaus,
• vliegmaatschappijen, dataproviders) om verdere mogelijkheden tot CO2-reductie
• te onderzoeken en bespoedigen.
• Voor 2022 minimaal 7 best-practices doorgevoerd hebben in het interne zakelijke
vliegbeleid.
• Jaarlijks binnen Anders Reizen rapporteren over onze CO2-uitstoot van zakelijk vliegen;
• Actief beleid voeren op het reduceren van de CO2-uitstoot door zakelijk vliegen
• en binnen Anders Reizen hierover transparant communiceren;
• Onze best-practices op de website van Anders Reizen delen om zo kennis te delen buiten
Anders Reizen en te inspireren.
Tevens werkt Strukton mee in de werkgroep internationale treinreizen samen met Cap
Gemini, RHDHV en Arcadis. Deze werkgroep heeft als doel om bij zakelijke reizen onder de
700 kilometer afstand, te stimuleren en vergemakkelijken dat de trein in plaats van het
vliegtuig wordt gekozen.

Het partnerschap met Anders Reizen en de contactmomenten met de coalitiepartners
hebben de volgende doelen:
• Verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering ten aanzien van mobiliteit door te leren van
de maatregelen van andere bedrijven
• Stimuleren van verduurzaming van de bedrijfsvoering van andere bedrijven. Het leren
binnen de coalitie werkt twee kanten op; ook Strukton deelt kennis en ervaringen. Tevens
brengen we deze kennis via de coalitie actief naar buiten.

