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Samen reizen, snel en efficiëntSamen reizen, snel en efficiëntSamen reizen, snel en efficiëntSamen reizen, snel en efficiënt    

Carpool 
Voor groepen van twee tot vijf medewerkers is carpoolen een goed alternatief. Dit bespaart uw 
medewerkers geld en u als werkgever parkeerruimte. U kunt gebruik maken van het gratisgratisgratisgratis 
carpoolmatchingsysteem SMARTPOOL via de website http://www.tco-mvm.nl. Het 
carpoolsysteem brengt carpoolers met elkaar in contact. Het programma koppelt niet alleen op 
basis van postcodes, maar ‘matcht’ ook op route en werktijd. U kunt direct zien of u met 
iemand kunt carpoolen. Als werkgever kunt u het carpoolteam een eigen parkeerplaats 
verstrekken. 
 
Heeft u interesse in carpoolen? En wilt u zich gratis inschrijven in het 
carpoolmatchingsysteem? Dan kan dat direct door het internet te gebruiken. Als nieuwe 
inschrijver dient u eenvoudigweg de aanwijzingen te volgen. Het enige dat u dient te 
onthouden na de inschrijving is uw dossiernummer. Heeft het systeem aangegeven dat er voor 
u een carpoolpartner is, dan worden de gegevens van deze kandidaat direct gegeven. U dient 
dan zelf met elkaar contact op te nemen en als het team gevormd is, dan meldt u dat aan 
TC&O Mobydesk. Voor het gebruik van SMARTPOOL heeft TC&O Mobydesk voor u, indien 
gewenst, ook een handleiding. 
Carpoolen is financieel aantrekkelijk. U kunt namelijk een leuk bedrag op jaarbasis sparen. 
Meer dan vierhonderd euro is op basis van 20 uren per week werken, bij een reis van meer 
dan 30 kilometer met vier personen in één auto realiseerbaar. Onderweg heeft u aanspraak 
van uw meerijpartners. Wilt u niet praten dan geeft u dat gewoon aan! Daarnaast kunt u uw 
reistijd nuttig besteden door te werken. Carpoolen kan u ook tijd besparen, omdat u vaak 
gebruik kunt maken van een speciale parkeerplaats. U werkt bovendien mee aan het 
bestrijden van de files, want elke auto minder op de weg is er één. 

Goede afspraken maken goede vrienden  
Voor het welslagen van een carpool zijn goede afspraken van levensbelang.  

� Carpoolen heeft maar één doel, van en naar het werk pendelen.Carpoolen heeft maar één doel, van en naar het werk pendelen.Carpoolen heeft maar één doel, van en naar het werk pendelen.Carpoolen heeft maar één doel, van en naar het werk pendelen. Beperk de rit tot het 
oppikken van poolpartners en stop niet voor andere doeleinden. 

� Wie rijdt?Wie rijdt?Wie rijdt?Wie rijdt? Maak vooraf duidelijke afspraken of er afwisselend wordt gereden, dan wel of 
er maar één carpoolbestuurder is. 

� Maak een vast schema en stippel een vaste route uit. Maak een vast schema en stippel een vaste route uit. Maak een vast schema en stippel een vaste route uit. Maak een vast schema en stippel een vaste route uit. Wachten is voor zowel de 
chauffeur als de passagiers ontmoedigend en schaadt het vertrouwen. Maak goede 
afspraken over het afhalen, zowel voor de heenreis als voor de terugreis. 

� Maak vooraf duidelijke afspraken over de vergoeding.afspraken over de vergoeding.afspraken over de vergoeding.afspraken over de vergoeding. Spreek een vaste 
betalingsregeling af, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks. 

� Het is belangrijk af te spreken hoe carpoolpartners worden gewaarschuwd bij 
onvoorziene omstandighedenonvoorziene omstandighedenonvoorziene omstandighedenonvoorziene omstandigheden (ziekte van de bestuurder, autopech). Denk van tevoren 
aan alternatief vervoer voor het geval de carpoolbestuurder niet kan rijden. 

� Zorg voor een oplossing bij uitzonderingssituaties:uitzonderingssituaties:uitzonderingssituaties:uitzonderingssituaties: vroeger vertrekken bij slecht weer, 
vakantieregelingen, regelingen bij ziekte, etc. 

� De carpoolbestuurder is verantwoordelijkDe carpoolbestuurder is verantwoordelijkDe carpoolbestuurder is verantwoordelijkDe carpoolbestuurder is verantwoordelijk voor de andere partners. Dus als u 
carpoolpartner bent rij dan beheerst en veilig, zorg dat uw auto goed onderhouden wordt 
en comfortabel rijdt. 

� Behoud de onderlinge harmonieBehoud de onderlinge harmonieBehoud de onderlinge harmonieBehoud de onderlinge harmonie door rekening te houden met de gevoeligheid van alle 
passagiers. Spreek af of er gerookt mag worden, of de radio mag aanstaan, welke 
muziek er gespeeld mag worden en hoe hard, etc. 

� Maak duidelijke afsprakenMaak duidelijke afsprakenMaak duidelijke afsprakenMaak duidelijke afspraken over bovenstaande punten. 
� Carpoolen is vrij eenvoudig. Carpoolen is vrij eenvoudig. Carpoolen is vrij eenvoudig. Carpoolen is vrij eenvoudig. Wanneer de deelnemers er alles voor doen om het initiatief 

te laten slagen, dan wordt samen rijden echt leuk. 
 
 


