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De Stad Gent wil een groeiend en bloeiend bedrijfsleven stimuleren, maar niet ten koste van 
mens en milieu. Daarom wil de Stad bedrijven warm maken voor duurzaam ondernemen. 
Hiervoor wordt er op verschillende domeinen de nodige onder steuning geboden. Zo ook 
rond mobiliteit want op het vlak van woon-werkverkeer valt er nog veel winst te behalen.

De Stad en het OCMW stelden voor zichzelf een ambitieus bedrijfsvervoersplan op dat voor 
een verdere duurzame verschuiving in het woon-werkverkeer moet zorgen. En dat is zeer 
succesvol! 84% van alle werknemers van de stad komt te voet, met de fiets of met openbaar 
vervoer naar het werk. Maar de Stad kijkt ook naar de bedrijven op haar grondgebied. 
Ze wil bedrijven overtuigen om even ambitieus te zijn. De mobicoach bedrijven van het 
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent is hierbij het centrale aanspreekpunt en klankbord voor al jouw 
vragen over duurzame bedrijfsmobiliteit.

De mobicoach bedrijven staat klaar om samen met jou werk te maken van een ambitieus 
plan voor jouw woon-werk verkeer. Hij kan je advies geven en je ook doorverwijzen naar 
geschikte mobiliteitsaanbieders voor de verdere uitwerking. De mobicoach is ook de brug-
figuur voor andere vragen over mobiliteit die te maken hebben met jouw bedrijf. Aarzel dus 
zeker niet om contact op te nemen.

In deze brochure vind je alle interessante partners terug die je kunnen bijstaan bij het 
uitwerken van een bedrijfsvervoersplan en het verduurzamen van jouw woon-werkverkeer. 
Dit zowel op financieel, inhoudelijk, praktisch als communicatief vlak. Deze spelers hebben 
een aanbod uitgebouwd dat aan al jouw noden en verzuchtingen tegemoet komt. Indien er 
toch zaken ontbreken, mag je dat zeker doorgeven.

Mobicoach bedrijven

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

“Een levendige en leefbare stad is een stad die 
toegankelijk én bereikbaar is. Dat kan enkel 
als we met z’n allen, bewoners, bezoekers, 
werknemers…overschakelen op duurzame 
modi. Als stad geven we het voorbeeld en de 
mobicoach bedrijven staat klaar met raad en 
daad voor alle bedrijven en ondernemingen 
in Gent. Samen moet het lukken om onze stad 
verder te laten groeien.” 

– Filip Watteeuw,  
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw
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WAAROM EEN BEDRIJFSVERVOERSPLAN GOED IS VOOR GENT... ... ÉN VOOR JOUW BEDRIJF
Op 10 jaar tijd: + 8.810 auto’s = 50 km file

IMPACT VAN EEN 
BEDRIJFSVERVOERSPLAN
Als werkgever ben je ideaal geplaatst om een impact-
volle verandering teweeg te brengen. Je vormt hier-
voor het ideale kanaal en de loonadministratie is de 
geschikte tool om gedragsverandering te realiseren.
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GENT GROEIT
Tot op heden is Gent gespaard gebleven van zware 
files zoals we die rond andere steden zien. Bij onge-
wijzigd beleid stevenen we daar echter op af. Om 
Gent bereikbaar te houden zijn dus maatregelen 
nodig. Stad Gent nam met het Circulatieplan en een 
eigen bedrijfsver voers plan alvast het voortouw. 
Maar ook bedrijven, culturele organisaties, sport-
verenigingen… kunnen hun duit in het zakje doen. 
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TE VEEL AUTO’S...
Uit onderzoek blijkt dat de auto nog steeds voor veel Gentenaars het meest 
gebruikte vervoersmiddel is. Elke bijkomende auto verlengt de files en verhoogt de 
parkeerdruk. Het is dus belangrijk om het autobezit en -gebruik binnen de perken 
te houden. Daarnaast is de auto een duur vervoersmiddel in vergelijking met de 
alternatieven. Maar ook als werkgever kan het inperken van het aantal auto’s een 
aantal voordelen opleveren. Minder auto’s betekent o.a. minder ruimtebeslag en 
dus minder kosten voor de aanleg en het onderhoud van parkeerplaatsen. 

GENT GEZOND EN VEILIG
Om Gent leefbaar te houden, is het belangrijk om de impact van het autoverkeer tot een 
minimum te beperken. Duurzame bedrijfsmobiliteit is steeds een en-en-verhaal dat hand 
in hand gaat met het STOP-principe: prioritair zijn de stappers, dan de trappers, vervolgens 
het openbaar vervoer en ten slotte het privé-vervoer. De auto blijft in bepaalde gevallen 
natuurlijk noodzakelijk, maar ook daarvoor zijn er steeds meer duurzame alternatieven. 
Bovendien zorgen actieve vervoersmodi voor beter uitgeruste en gezonde werknemers 
wat zich laat voelen in hun productiviteit. Maar ook verkeersveiligheid verdient de nodige 
aandacht binnen jouw bedrijfsvervoersplan: in 2019 waren ongeveer 40% van de licht- en 
zwaargewonde verkeersslachtoffers fietsers. 96% van alle verkeersongevallen is te wijten 
aan menselijk gedrag. Via sensibilisering kan je als bedrijf meewerken aan het verhogen 
van de verkeersveiligheid in Gent. 
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1. Mobiscan

De Mobiscan analyseert de bereikbaarheid van je bedrijf en brengt de mobi-
liteitsstromen van je personeelsleden in kaart. Op basis van deze gegevens 
wordt een lijst opgesteld met mogelijke maatregelen die je bedrijf kan nemen 
om de mobiliteit van je werknemers beter te organiseren. 

De Mobiscan wordt, in zoverre de budgetten beschikbaar zijn bij de Provincie, 
gratis opgemaakt op voorwaarde dat het bedrijf op korte termijn (maximaal 
na 1 jaar) ten minste één van de voorgestelde mobiliteitsmaatregelen uitvoert.

2. Studiebureau

Tal van studiebureaus hebben zich de laatste jaren toegelegd op het opstellen 
van bedrijfsvervoersplannen. Naast de analyse van het huidige mobiliteits- 
en bereikbaarheidsprofiel stellen ze je ook een aantal geschikte maatregelen 
voor die uit de potentieelbepaling naar boven zijn gekomen. Op de site van 
Mobiel Vlaanderen vind je een uitgebreide lijst van studiebureaus terug.

Een bedrijfsvervoersplan opstellen kan  
voor sommige bedrijven een omvangrijke  
en tijdrovende taak zijn. 
 
Heb je zelf niet de nodige kennis  
of middelen in huis, dan kan je een beroep 
doen op externe partners die jou hierbij  
begeleiden of die het plan in samenspraak 
met jou opstellen.

Opmaak  
bedrijfs 
vervoerplan

Mobiscan

Studiebureau

 https://www.mobielvlaanderen.be/studieonderzoek/studiebureaus www.oostvlaanderen.be/mobiliteit

Contact:
DIENST MOBILITEIT
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent 
Tinneke De Caluwe 
09 267 78 28 
tinneke.de.caluwe@oost-vlaanderen.be

Contact:
MOBIEL VLAANDEREN
BELEID MOBILITEIT EN 
VERKEERSVEILIGHEID
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
verkeersveiligheid@vlaanderen.be

OPMAAK BEDRIJFSVERVOERSPLAN
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In wat volgt geven we een korte 
opsomming weer van alle mobiliteits
aanbieders die je kunnen bijstaan in 
het verduurzamen van jouw woon
werkverkeer. Dit zijn zowel private als 
publieke organisaties met een profit of 
nonprofit karakter. Hun aanbod omvat 
dienstverlening, informatieverstrekking 
en praktische ondersteuning. 

Auto

Mobiliteits 
aanbieders

Fiets

Openbaar
vervoer

Multimodaal

Gemeen-
schappelijk 

vervoer
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 www.oostvlaanderen.be/mobiliteit  www.bikeform.be

1. De Testkaravaan

Wil je als bedrijf jouw werknemers overtuigen om de auto aan de kant te laten 
staan voor hun woon-werkverkeer? Dan is de Testkaravaan de ideale opstap.

Werknemers kunnen drie weken lang een vervoermiddel uittesten om hun 
woon-werkverkeer anders aan te pakken. Men kan kiezen uit een vloot van 
fietsen (elektrische fiets, speed pedelec, plooifiets of bakfiets) of het aanbod 
van De Lijn, NMBS, Blue-bike, … De Testkaravaan zal rondreizen van maart tot 
november. 

2. Fietslease

Bedrijfsfietsen aanbieden is een van de meest overtuigende maat regelen om 
mensen aan het fietsen te krijgen. De afgelopen jaren hebben meerdere markt-
spelers zich aangeboden. Naast een vast leasingcontract geven de meeste 
aanbieders ook de mogelijkheid tot het onderhouden van fietsen, verzekeren 
tegen diefstal en verlenen van pechbijstand.

Het online platform BikeForm groepeert alle relevante info over fiets leasing, 
de aanbieders en fiscaliteit. Een “contact”-knop geeft de bezoeker van het 
platform de mogelijkheid om vragen te stellen.

Wist je dat:

• Alle kosten in het kader van je fietsbeleid (fietsen, stallingen, kleedruimtes 
en douches) voor 100% aftrekbaar zijn?

• Je een bedrijfsfiets kunt combineren met een fietsvergoeding?

• Een bedrijfsfiets ook combineerbaar is met andere transportmodi?

Contact: 
DIENST MOBILITEIT
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
BART DECEUNINCK
09 267 78 20
detestkaravaan@oost-vlaanderen.be

Contact:
TRAXIO VELO
Jules Bordetlaan 164
1140 Brussel
02 778 62 14 
info@bikeform.be
velo@traxio.be

 www.bluebike.be/nl/voordelenvoorbedrijven  www.biketowork.be

Contact:
BLUE-BIKE
info@blue-bike.be

Contact:
BIKE TO WORK
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Eddy Vaes 
02 502 68 51 of 0473 24 04 86
eddy.vaes@biketowork.be

3. Blue-bike

Blue-bike is een belangrijke schakel op het openbaar vervoer. Waar de trein, 
tram of bus stoppen, zorgt Blue-bike voor de nodige aansluiting op jouw 
bedrijf. Blue-bike is een deelfietssysteem met fietsen op vaste locaties. Samen 
met Blue-bike zorg je namelijk ook voor minder autoverplaatsingen en dus 
meer schone lucht. Eenvoudig, snel en bovendien duurzaam! 

Als bedrijf geniet je bij Blue-bike bovendien van extra voordelen: zo kan je 
vouchers aankopen (ideaal voor bezoekers of een onverwachte dienstverplaat-
sing), en kan je als bedrijf meerdere accounts voor je werknemers aanmaken, 
handig te beheren met één hoofdaccount. 

”Ik gebruik Blue-bike al meer dan een jaar en het zijn heerlijke en degelijke 
fietsen. Ze fietsen heel fijn en fietsen zelfs comfortabel op kasseien. De 
mensen van de fietspunten helpen me altijd vriendelijk en snel als er een 
probleem is.” 

- Rink W. Kruk, projectleider, Nationaal Geografisch Instituut (NGI) 

4. Bike to Work

Hoe krijg je als werkgever meer personeelsleden op de fiets naar het werk? Op 
deze vraag geeft Bike to Work, het dienstenaanbod van de Fietsersbond voor 
werkgevers en werknemers, praktische antwoorden en hulpmiddelen.

Met Bike to Work verlaag je als werkgever drempels om te fietsen naar het werk 
en motiveer je jouw medewerkers om te fietsen.

Bike to Work zet het fietsbeleid voor je bedrijf op de kaart en je 
 werknemers in het zadel!

Als werkgever kan je rekenen op ondersteuning voor je fietsbeleid en heel wat 
hulpmiddelen om je werknemers te motiveren en te belonen.

Werknemers maken een account aan op www.biketowork.be, downloaden de 
app en zijn vertrokken.

“Het aantal fietskilometers van ons personeel is verdrievoudigd.”
- Kim Wys, verantwoordelijke duurzaamheid Gemeente Dilbeek

FIETS FIETS
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 www.fietswinst.be

5. Fietswinst

Fietswinst overtuigt jouw werknemers van de waarde van de fiets. Met behulp 
van krachtige visualisaties op maat van je bedrijf informeert Fietswinst je over 
de voordelen en winst die je uit de fiets kan trappen tijdens het woon-werk-
verkeer. 

Fietswinst heeft immers alles in huis om jouw fietsbeleid krachtig te commu-
niceren. Zo maakt Fietswinst Fiets Believers die veiliger, gezonder en stressvrij 
pendelen. Dit komt het welzijn van jouw werknemers ongetwijfeld ten goede. 
Op die manier draag je als werkgever bij aan de optimale werking van jouw 
bedrijf.

Contact: 
FIETSWINST
Marcastraat 54
9032 Gent
Dries Robberechts
0478 96 59 60
info@fietswinst.be

FIETS
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2. De Lijn

De Lijn heeft voor bedrijven een uitgebreid zakelijk aanbod. Naast de standaard 
abonnementen zijn ook nog andere formules mogelijk zoals bijvoorbeeld de 
sms-tickets. Ook op het vlak van financiering heeft De Lijn zich volledig toege-
spitst op bedrijven.

Dankzij een derdebetalerssysteem hebben zowel jij als jouw werknemers 
weinig tot geen administratie. Daarnaast biedt De Lijn nog tal van gratis onder-
steunende diensten aan zoals sensibiliseringsmateriaal, 7-dagenpassen, web 
enquêtes en plug-in routeplanners voor je bedrijfswebsite.

 ➡ Zie ook verder: Fiscaliteit – De Lijn

“Eén telefoontje en dat was geregeld. De zaak betaalt de abonnementen en 
de werknemers hoeven niets te regelen. Ze ontvangen hun abonnement zelfs 
bij hen thuis. En boven dien betalen we nu een stuk minder dan toen we de 
parkeerkosten moesten dekken.” 

- Joris D’hont, Zaakvoerder, Schoenen Boonants

3. NMBS + De Lijn

Laat je werknemers de trein combineren met bus of tram. Met een  
gecombineerd abonnement reizen ze goedkoper en met slechts 1 enkel 
vervoersbewijs. Ook de Railease formule is combineerbaar met het aanbod 
van De Lijn.

Met de City Pass verplaatsen je werknemers zich onbeperkt met de trein en De 
Lijn in Gent. Een City Passabonnement is verkrijgbaar voor 1 of 12 maanden. 
Naast het volledige aanbod van De Lijn in Gent, kunnen jouw medewerkers ook 
gebruik maken van de treinstations in en rond Gent en parkeren ze voordelig 
op de B-parkings van de NMBS.

1. NMBS

Met het station Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort beschikt Gent over een 
goede aansluiting op het treinnet. Speciaal voor bedrijven heeft de NMBS  
een zakelijk aanbod ontwikkeld dat inspeelt op hun specifieke noden. 

Derdebetalersovereenkomst

De NMBS stelt verschillende formules voor zodat je jouw werknemers een 
treinabonnement op maat kunt aanbieden. Dankzij de derdebetalersover-
eenkomst (zie Fiscaliteit) hoeven je werknemers bovendien niet meer zelf te 
betalen voor hun abonnement.

 www.delijn.be/woonwerk  https://www.belgiantrain.be/nl/ticketsandrailcards/trainand
othertransport/trainbustrammetro/citypassgent  https://www.belgiantrain.be/nl/mobilityforbusiness

Contact:
DE LIJN
Frederik van Langenhove
0471 10 59 17
frederik.vanlangenhove@delijn.be

Contact:
NMBS BUSINESS CENTER
Hallepoortlaan 40
1060 Brussel
02 528 25 28 
business@b-rail.be 

Business E-ticketing

Je koopt je vervoersbewijzen via een eenvoudige online applicatie. Je werkne-
mers, klanten of bezoekers ontvangen hun biljet via e-mail of op hun e-ID. De 
betaling gebeurt nadien via facturatie. 

Railease

Wie regelmatig in het stadscentrum moet zijn, kan dankzij Railease zijn 
bedrijfswagen combineren met de trein. Vanaf €16,90 nemen jouw werk- 
nemers een dag lang onbeperkt de trein, eventueel uitgebreid met gebruik van 
bus, tram en parking.

 ➡ Zie ook verder: Fiscaliteit – NMBS

OPENBAAR VERVOER
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1. Carpool.be

Dankzij Carpool hebben je werknemers een bijkomende duurzame en veilige 
mobiliteitsoptie tot hun beschikking. 

Mpact biedt met Carpool een platform op maat aan voor een succesvol 
carpoolbeleid. Onze experts begeleiden jou bij de dagdagelijkse afhandeling 
en bij het opzetten van campagnes. Je profiteert van een gemakkelijk centraal 
beheer en innovatieve tools om carpoolpartners te vinden en mobiliteitsge-
drag te registeren. Bovendien zetten wij jouw inspanningen voor het carpool-
beleid extra in de kijker met ons Carpool Addict-label.

Daarnaast biedt Mpact met MobiCalendar een registratietool voor woon-
werk ritten aan. Met een dagelijkse registratie van de duurzame vervoerswijze 
naar het werk kunnen fiscale incentives voor carpoolers en fietsvergoedingen 
beheerd worden. Je beloont je werknemers en hebt tegelijk minder adminis-
tratie. 

 www.carpool.be

Contact:
Mpact
Maria Hendrikaplein 65b
9000 Gent
Jasmien Jaques
09 242 32 14
jasmien.jaques@mpact.be

“Het Carpool Addict-label is een kwaliteitslabel dat onze aantrekkelijkheid 
als werkgever verhoogt” 

- Geertje Vandecapelle, Onafhankelijke Ziekenfondsen

“Er zijn al meer dan honderd medewerkers van ons bedrijf geregistreerd 
als gebruiker. Dankzij MobiCalendar kan je op het einde van het jaar met 
één simpele klik een fiscaal attest genereren om je woon-werkvergoeding 
fiscaal vrij te stellen. Het bedrijfsportaal is specifiek op de werknemers 
van onze vestiging gericht. Iedereen kan zich eenvoudig registreren en zijn 
carpoolkalender bijhouden.” 

– Anton Goethals, Atlas Copco

GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER
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AUTO

2. Max Mobiel

Max Mobiel wil de mobiliteitsdrempels op weg naar het werk in Gent wegnemen 
en duurzame mobiliteit promoten. Max Mobiel doet dat door slimme mobi-
liteitsoplossingen aan te bieden. Er wordt voornamelijk in gezet op collectief 
werknemersvervoer (‘deeltaxi’) met pendelbussen naar bedrijven zones als 
aanvulling op het stedelijk openbaar vervoer. 

“Max Mobiel is een onmisbare schakel in de Gentse mobiliteit. Dankzij 
hen wordt de zeehaven toegankelijk voor al onze medewerkers! De nauwe 
samenwerking zorgt voor schitterende resultaten.” -SD Worx

Momenteel bedient Max Mobiel de volgende trajecten:

• Station Gent-Dampoort – Zeehaven Oost 

• Station Evergem - Zeehaven Oost

• Station Gent-Sint-Pieters – Zeehaven West 

• Station Gent-Sint-Pieters – Drongen 

• Station Gent-Sint-Pieters – ArcelorMittal

• Station Gent-Sint-Pieters – Technologiepark Zwijnaarde 

• Station Gent Sint-Pieters – Axxes Business Park (Merelbeke)

3. Office On Wheels

Office On Wheels, beter gekend als De Kantoorbus, biedt een oplossing voor 
het dagelijkse fileprobleem. Er werd een prototype bus ontwikkeld, waarbij 
elke gebruiker een tafeltje, stopcontact en USB-aansluiting heeft.  Bovendien 
beschikt de bus over wifi, koffiemachine en beeldschermen. Zo kan de gebruiker 
tijdens de hele rit werken en kan de reistijd als werktijd beschouwd worden.

 www.maxmobiel.be
 www.officeonwheels.be

Contact:
MAX MOBIEL
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
09 274 43 74
maxmobiel@stad.gent

Contact:
BAAV
Moorseelsesteenweg 2
8800 Roeselare
Geert Hoorens 
0499 56 84 21 
geert.hoorens@baav.be

23
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AUTO

1. Autodelen

Voor sommige van jouw verplaatsingen is de fiets of het openbaar vervoer 
geen alternatief en moet je wel een beroep doen op de wagen. Maar een 
wagen is duur, zeker als je weet dat hij 90% van de tijd stilstaat. Autodelen kan 
daarom een oplossing zijn om jouw eigen vloot te delen of af te bouwen en een 
mogelijk tekort aan wagens op te vangen via een autodeelsysteem. 

Bij particulieren is autodelen ondertussen al ingeburgerd, maar ook bedrijven 
vinden steeds meer de weg naar de verschillende autodeelsystemen. Neem 
contact op met Autodelen.net om na te gaan welke voordelen autodelen kan 
hebben voor je bedrijf en welk systeem het beste bij je past.

“We hebben soms een auto tekort en voor korte ritten of rondritten in de stad 
is de elektrische deelwagen van Partago zeker een goede aanvulling op onze 
eigen wagens.” - Egeon BVBA

“Cambio autodelen biedt onze ganse ploeg van 10 medewerkers een volledig 
wagenpark voor minder dan 400 euro per maand, alles inbegrepen. We 
hebben hiervoor gekozen omdat het milieuvriendelijk, goedkoper én flexibel 
is.” - Geert Willemyns, Baro Architectuur

AUTO

 www.stad.gent/mobielparkeren

2. Mobiel Parkeren

Als bedrijf kan je jouw werknemers stimuleren tot het gebruik van  Mobiel 
Parkeren. Dit heeft als voordeel dat enkel de geparkeerde tijd betaald wordt. 
De aanbieders geven je de mogelijkheid tot een vlootrekening. 

De parkeertarieven zijn dezelfde als aan de automaat. Of er trans actie kosten 
worden aangerekend, vindt je terug op de webpagina van de aanbieder. Hoe de 
betaling verloopt, hangt af van de aanbieder. 

Vergelijk het aanbod:

 www.autodelen.net  •  www.autodelen.gent

 www.mymove.be
Contact:
AUTODELEN.NET
Maria Hendrikaplein 65B
9000 Gent
Jeffrey Matthijs
09 242 32 75
jeffrey@autodelen.net

Contact:
MYMOVE
0471 67 33 57
hello@mymove.be

3. MyMove

De meest flexibele oplossing voor bedrijfsmobiliteit

Onze missie is om het gebruik van auto’s in bedrijven te verminderen ten gunste 
van alternatief vervoer, inbegrepen eender welke combinatie van auto’s, elek-
trische fietsen, e-scooters en e-steps. Op die manier creëren we een gevari-
eerde vloot van voertuigen, waarin de medewerkers het juiste voertuig op het 
juiste moment kunnen kiezen en gebruiken.

Onze planeet is uiterst dierbaar voor ons. Het blijft een uitdaging om er 
tegelijkertijd zorg voor te dragen en een consistente mobiliteit te behouden. 
Dit begint bij jouw bedrijfswagenpark en het Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. MVO is inderdaad een belangrijk thema en mobiliteit is er een 
essentieel aandachtspunt van. Met MyMove kan je zowel jouw wagenpark als 
jouw mobiliteitsuitgaven verminderen: minder auto’s, kleinere bestelwagens 
voor kleinere interventies, soft mobility voor kortere trips, oproep op taxi’s 
vermijden enzovoort.

MyMove neemt je al het gedoe uit handen met betrekking tot het beheer van 
jouw wagenpark: reservaties, digitale sleutels (ontgrendelen/vergrendelen van 
deuren, motor starten en stoppen), schadebehandeling, 24/7 support, centraal 
overzicht van het wagenpark via een dashboard, ... 

Bij MyMove kan je evengoed de huidige voertuigen van een wagenpark laten 
uitrusten of uitgeruste voertuigen laten leveren.

4. Elektrische laadinfrastructuur

Transport op basis van fossiele brandstoffen staat steeds meer onder druk. 
Heel wat centrumsteden, waaronder ook de Stad Gent, voeren een beleid 
waarin vervuilende wagens worden geweerd en duurzame mobiliteit hoog 
op de agenda staat. Elektrische auto’s komen dan ook steeds vaker voor in 
het straatbeeld. Bovendien heeft de overheid beslist dat alle nieuwe bedrijfs-
wagens tegen 2026 volledig elektrisch moeten zijn. Om als bedrijf klaar te zijn 
voor deze shift, zet je best nu al in op voldoende laadinfrastructuur op jouw 
eigen parkeerterreinen.

Door te investeren in laadpaalinfrastructuur maak je jouw bedrijf alvast klaar 
voor de toekomst. Bovendien hoeft die investering helemaal niet zo complex 
te zijn. Heel wat aanbieders bieden daarom (totaal)oplossingen op maat van 
jouw bedrijf aan:

www.edi.be www.evbox.com/benl

www.allego.eu/nlbe

www.mobilityplus.be/nl

www.bluecorner.be/nl/opladenkantoor

www.pluginvest.eu/nl/laadpalen/chargework

www.paybyphone.be/nlhttps://flowbird.be

https://yellowbrick.be/nlwww.opngo.com/nl

www.easyparkgroup.comhttps://parkd.com/be

https://parkmobile.be www.4411.io
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AUTO

6. 

Naast HUSK bieden de vele taxibedrijven in de Gentse regio gelijkaardige 
diensten aan. Hieronder vind je een (niet-exhaustieve) lijst van aanbieders met 
bijhorende contactgegevens. 

BEDRIJF WEBSITE TELEFOON E-MAIL

Haventaxi www.haventaxi.be 0497 70 11 01 haventaxi@telenet.be

V-Tax www.v-tax.be 09 222 22 22 info@v-tax.be

Huur een Stuur www.huureenstuur.be 09 253 13 43 huureenstuur@huureenstuur.be

BC Service www.bcservice.be 0494 24 72 24 info@bcservice.be

S.-Tax www.s-tax.be 0468 26 98 84 S.-Tax@hotmail.com

PDR Driver Services www.pdrdriverservices.be 09 310 80 77 pdr2@telenet.be

Christali www.christali.be 0476 50 54 57 info@christali.be

Care2Deliver www.care2deliver.be 0477 40 22 05 care2deliver.request@gmail.com

Taxi Gent www.taxigent.be 09 333 33 33 booking@taxigent.be

Comfort Drive www.comfortdrive.be info@comfortdrive.be

Taxi F&J 0467 66 89 96 Taxi.F_J@yahoo.com 

ABC Taxi Gent www.abc-taxi.be 0489 39 92 24 taxi.gent09@gmail.com 

Taxi4You www.taxi4you.gent 0487 11 22 33 info@taxi4you.gent

Taxi Apo 0484 93 68 42 scarface_apo_15@hotmail.com

Taxi Lochristi www.taxilochristi.be 0486 51 97 19 info@taxilochristi.be

Taxi MC Ghent www.taximcghent.be 0483 02 28 81 info@taximcghent.be

Taxi Company Gent www.taxi-company.be 0496 99 99 65 info@taxi-company.be

EBS www.ebsbelgium.com 0495 77 73 55 info@ebsbelgium.com

5. HUSK

HUSK biedt een hoogwaardig transportalternatief voor de professionele klant. 
Het is een perfecte mix tussen een klassieke taxi en een VTC-provider zoals 
Uber.

Wanneer één van jullie werknemers vaak naar Brussel moet, kan er bij HUSK 
een vaste, competitieve, prijs onderhandeld worden.

Onze chauffeurs zitten steeds strak in het pak en hebben de gewoonte om in 
een B2B-omgeving te werken. Discretie is dus een van hun kernwaarden. Je 
zal steeds in een premium wagen gereden worden (type Audi A6, Mercedes 
E-Klasse of BMW 5-reeks) en dit alles tegen een zeer competitieve prijs. 

Bij enig probleem kan je steeds terecht bij onze dispatching, waar een fysiek 
persoon je te woord zal staan. Aan het eind van de maand krijgt je steeds 
een gestructureerde factuur. Daarnaast stellen wij zowel een web-portal als 
mobiele applicatie ter beschikking om jouw vorige, huidige en toekomstige 
boekingen te regelen.

 www.justhusk.be

 https://stad.gent/nl/mobiliteitopenbarewerken/mobiliteit/metde
taxi/taxinemengent

Contact:
HUSK
Grégory Rottier
0477 36 26 91
gregory@justhusk.be
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MULTIMODAAL

1. Olympus

De mobiliteitsknoop blijft een groeiend probleem. Heel wat verplaatsingen die 
vandaag met een (leasing)wagen gebeuren, kunnen sneller en goedkoper met het 
openbaar vervoer of de (deel)fiets. Helaas is het in de praktijk niet altijd makkelijk 
om vlot verschillende vervoersmiddelen te combineren. Bedrijven weten vaak niet 
dat er oplossingen bestaan die vlot verschillende alternatieve vervoersmiddelen 
combineren en het administratief proces vereenvoudigen.

Olympus Mobility biedt dé oplossing voor alle grote en kleine bedrijven die op 
zoek zijn naar een eenvoudig beheersysteem voor mobiliteit. Of het nu gaat 
om mobiliteitsbudgetten, dienstverplaatsingen en/of cafetariaplannen, met de 
Olympus app heb je steeds een real time overzicht van het verbruikte budget.

De gebruiker heeft 1 toegang tot trein, tram, bus, metro, deelwagen, deelfietsen en 
parkeermogelijkheden. Bovendien kan de gebruiker familieleden uitnodigen en 
een privébudget delen.

De werkgever ontvangt 1 factuur voor alle mobiliteitskosten, boekt administratief 
heel wat tijdswinst en optimaliseert de mobiliteitskosten.

Wij ontzorgen bedrijven van de mobiliteitscomplexiteit via eenvoudige rapporte-
ring, KM-registratie en verwerking en beheer van abonnementen voor openbaar 
vervoer. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

2. Mbrella

Mobiliteit is aan het veranderen. Werkgevers en werknemers omarmen de 
nieuwe mentaliteit van flexibele mobiliteit. Dit gaat gepaard met de invoering 
van een nieuw beleid en nieuwe processen binnen bedrijven.

Mbrella is een HR Mobility Hub voor HR & Mobility Managers dat het mogelijk 
maakt om flexibel mobiliteitsbeleid en leveranciers efficiënt en centraal te 
beheren.

In Mbrella kan het mobiliteitsbeleid geïndividualiseerd worden en kunnen 
verschillende voordelen aan werknemers worden toegekend (mobiliteits-
budget, auto’s, vergoedingen, fietsen, carpoolen, thuiswerken, openbaar 
vervoer,...).

Mbrella centraliseert de gegevens van de mobiliteitsaanbieders en helpt de 
HR-manager de toegang en het gebruik van de voordelen van de werknemers 
te beheren.

 www.olympusmobility.com  www.mbrella.eu

Contact:
OLYMPUS MOBILITY NV
Ajuinlei 1
9000 Gent
Bert Van Molle
0479 60 17 89
bert.vanmolle@olympus-mobility.com

Contact:
MBRELLA
Audrey Stampaert
0475 51 27 63
audrey@mbrella.eu
hello@mbrella.eu 
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5. Toogethr

Toogethr - Simplify Mobility

Minder mensen in de auto, meer ruimte op de parkeerplaats: met een totaal-
pakket aan mobiliteitsoplossingen zorgt Toogethr voor een optimale bereik-
baarheid van élk bedrijf.

Sinds de oprichting in oktober 2016 speelt Toogethr als innovatieve mobili-
teitspartner een sterke rol in Nederland, België en sinds kort ook in Duitsland. 
Vanaf het begin was de missie helder: op een eenvoudige manier woon-werk-
verkeer prettiger, efficiënter en duurzamer maken.

Toogethr Smart Parking

Ons parkeermanagementsysteem kan probleemloos gekoppeld worden aan 
alle parkeersystemen. Het zorgt voor real-time inzicht in jouw parkeerlocatie 
en optimaliseert de bezetting. Resultaat: de perfecte balans tussen parkeren 
en kostenefficiëntie.

Toogethr Ride Share

Door samen rijden te stimuleren zorgt Toogethr ervoor dat de parkeerdruk 
vermindert, de bereikbaarheid verbetert en het woon-werkverkeer verduur-
zaamt.

Toogethr Cycles

Met Toogethr Cycles krijg je meer mensen op de fiets. Resultaat: minder files, 
minder CO2-uitstoot, een betere bereikbaarheid van jouw bedrijf en vitale 
medewerkers.

Middels onze oplossingen is er al een hoop bereikt:

• 2.2 miljoen KG CO2 bespaart

• 200.000 km gefietst

• 4 miljoen parkeertransacties

 www.toogethr.com

Contact:
TOOGETHR
Stadsplateau 11
3521 Utrecht
+31(0)30 202 45 91
info@toogethr.com

4. Be-Mobile

Be-Mobile: een mobiliteitsplan op maat gemaakt

Samen zorgen we ervoor dat grote bedrijven hun mobiliteitsbudget optimaal 
kunnen benutten door samen te werken aan een gepersonaliseerd mobiliteits-
plan. 

Be-Mobile bouwt samen met jou een platform waarbij we verschillende mobi-
liteitsoplossingen integreren in 1 app zoals: routeplanners, alle 4411-diensten 
(parking/openbaar vervoer/elektrisch laden), deelmobiliteit en andere gespe-
cialiseerde platformen. 

Zo creëren we een feeling tussen je werknemers en jouw bedrijf, en kunnen de 
medewerkers genieten van tal van mobiliteitsoplossingen op kosten van de 
onderneming. Zo wordt de weg van en naar het werk een stressvrije beleving.

 www.bemobile.com

Contact:
BE-MOBILE
Kardinaal Mercierlaan 1a
9090 Melle
09 330 51 80

3. Skipr

Skipr helpt bedrijven om werknemers en zelfstandigen een volledig mobili-
teitsspectrum aan te bieden, dat toegankelijk en duurzaam is, met een combi-
natie van het openbaar vervoer, micromobiliteit, deelmobiliteit en het eigen 
voertuig. Skipr bestaat uit een mobiele app, web dashboard en betaalkaart 
die samen dienen als onestopshop om professionele mobiliteit te plannen, te 
betalen en te beheren. 

Bedrijven en zelfstandigen kunnen via Skipr beroep doen op een brede 
waaier aan mobiliteitsdiensten zoals onder andere NMBS, MIVB, De Lijn, TEC, 
Bird, Uber, Poppy, Billy, Dott en vele anderen. Werknemers kunnen dankzij 
de Skipr-betaalkaart eveneens een beroep doen op andere mobiliteitsdien-
sten zoals parkeerfaciliteiten of huurwagens. Fleetmanagers en werknemers 
besparen bovenop de efficiënte reistijden ook administratiekosten, gelet op 
de bundeling van de verschillende aankoopbewijzen in één enkele factuur.

 www.skipr.co

Contact:
SKIPR
Flageyplein 18
1050 Brussel
hello@skipr.co
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Alle info over woonwerkfiscaliteit vind je op de 
site van de Federale Overheidsdienst Financiën. 

en klik op aftrek vervoerskosten en woon
werkverkeer. 

 www.financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer

Financieel 

Fiets-
vergoeding

Openbaar 
vervoer

Projecten-
fonds

duurzame
mobiliteit

Carpool-
vergoeding

1. Fietsvergoeding

De fietsvergoeding is een kilometervergoeding die je aan jouw medewerkers 
kunt betalen voor hun woon-werkverplaatsingen (of dienstverplaatsingen) per 
fiets. De fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot 0,24 euro per kilometer. De 
fietsvergoeding is ook combineerbaar met een tussenkomst voor het openbaar 
vervoer.

 https://www.fietsersbond.be/fietsvergoeding

Contact:
FIETSERSBOND
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Wim De Groof
02 502 68 51 of 0474 41 63 41
wim.degroof@biketowork.be
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NMBS

De minimum patronale bijdrage voor het woon-werkverkeer met de trein is 
afhankelijk van je cao maar bedraagt, afhankelijk van de afstand, gemiddeld 
68%. Als je dit optrekt tot 80% past de federale overheid de overige 20% bij. 
Op die manier kan je jouw werknemers gratis openbaar vervoer met de trein 
aanbieden.

In geval van een gecombineerd abonnement geldt de overheidstussenkomst 
van 20% enkel op het treingedeelte (in 2de klas), voor het gedeelte van De Lijn 
kan de werkgever een tussenkomstpercentage kiezen dat tussen het wettelijk 
minimum en 100% ligt.

Via het derdebetalerssysteem kan je de facturatie rechtstreeks afhandelen. 

De abonnementskosten zijn 100% fiscaal aftrekbaar en vrij van RSZ. Indien je 
met een derdebetalersovereenkomst werkt, kan je zelfs 6% BTW recupereren.

 www.belgianrail.be

Contact:
NMBS BUSINESS CENTER 
Hallepoortlaan 40
1060 Brussel
02 528 25 28 
business@b-rail.be 

2. Openbaar vervoer

DE LIJN 

Als bedrijf ben je wettelijk verplicht om een minimumpercentage van de kosten 
van het openbaar vervoer van je medewerkers voor woon-werkverkeer terug 
te betalen. Dit minimumpercentage is afhankelijk van je cao maar bedraagt 
minstens 72%. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om 100% van de abonne-
mentskosten te betalen en zo gratis openbaar vervoer aan te bieden aan jouw 
werknemers.

Via het derdebetalerssysteem wordt de facturatie rechtstreeks van De Lijn 
naar jouw bedrijf gestuurd. Zo hoeven je medewerkers niet op voorhand het 
volledige abonnement te betalen om dan achteraf via een onkostennota het 
aandeel van de werkgever terug te vorderen. Voor jouw administratie is dit 
alvast een vereenvoudiging.

De abonnementskosten zijn 100% fiscaal aftrekbaar en vrij van RSZ. Indien je 
met een derdebetalersovereenkomst werkt, kan je zelfs 6% BTW recupereren.

 www.delijn.be

Contact:
DE LIJN
Frederik van Langenhove
0471 10 59 17
frederik.vanlangenhove@delijn.be
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Zowel de chauffeur als de passagier hebben recht op deze fiscale voordelen en 
kunnen kiezen tussen:

• Forfait: het fiscaal vrijgestelde maximum van 410 euro kan worden uitge-
breid op basis van het aantal dagen en de afstand die men carpoolde. 

• Bewijzen beroepskosten: indien de beroepskosten bewezen kunnen 
worden, kan de woon-werkvergoeding voor 0,15 euro per kilometer fiscaal 
worden vrijgesteld. Voor de passagier is er echter een limiet ingesteld van 
maximaal 100 kilometer enkel traject. 

3. Carpoolvergoeding

Werknemers die carpoolen, krijgen een extra fiscale vrijstelling op de verplaat-
singsvergoeding die ze ontvangen. Het bedrag van deze fiscale vrijstelling 
bedraagt maximaal de prijs van een weekabonnement trein in eerste klasse, 
voor dezelfde woon-werkafstand, vermenigvuldigd met het aantal gecar-
poolde weken. 

In de praktijk komt dit meestal neer op een volledig fiscaal vrijgestelde 
vergoeding. Om recht te hebben op deze extra fiscale vrijstelling moet aan de 
volgende voorwaarden voldaan zijn:

• Er bestaat een carpoolreglement binnen jouw bedrijf.

• De carpooler ondertekent jaarlijks een carpoolverklaring op eer. 

• Je kan controleren wie wel of niet carpoolt.

• Je vult de jaarlijkse fiscale fiche correct in door de carpoolvergoeding te 
vermelden onder het luikje ‘gemeenschappelijk georganiseerd vervoer’.

 www.carpool.be/vlaanderen/carpool/fiscaliteit/index

 https://mobiliteitsbudget.be/nl  
 https://mobiliteitsbudget.delijn.be/infowerkgever/  
https://www.belgiantrain.be/nl/mobilityforbusiness/mobilitybudget 

Contact:
Mpact
Maria Hendrikaplein 65b
9000 Gent
09 242 32 10 
carpool@mpact.be 

Contact:
mobiliteitsbudget@werk.belgie.be

4. Mobiliteitsbudget

Wanneer je als werkgever beslist om het mobiliteitsbudget in te voeren in jouw 
onderneming, kunnen je werknemers hun bedrijfswagen of hun recht op een 
bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget.

Dat budget kunnen jouw werknemers vrij besteden in 3 pijlers rekening 
houdende met de bestedingsmogelijkheden aangeboden door de werkgever:

Pijler 1: milieuvriendelijke bedrijfswagen

Binnen deze pijler kan je werknemer kiezen voor een elektrische wagen of een 
wagen die voldoet aan bepaalde normen. Het budget dat, na een eventuele 
besteding in pijler 1, overblijft, kan je werknemer besteden in pijlers 2 en/of 3.

Pijler 2: duurzame vervoermiddelen en huisvestingskosten

Binnen deze pijler kan je werknemer kiezen voor een hele reeks duurzame 
vervoermiddelen, zoals een (elektrische) (motor)fiets, openbaar vervoer (De 
Lijn en NMBS), een deelauto enzovoort.

Werknemers die binnen een straal van 5km van hun werkplaats wonen, kunnen 
ook het huurgeld of de interesten van hun hypothecaire lening financieren met 
het mobiliteitsbudget.

Pijler 3: geld 

Als het mobiliteitsbudget nog niet volledig is besteed in pijler 1 en/of 2, kan de 
werknemer het resterende bedrag in geld ontvangen. Dat bedrag wordt eerst 
verminderd met een bijzondere werknemersbijdrage van 38,07%. 

FIETS FINANCIEEL
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5. Projectenfonds duurzame mobiliteit 

Om vernieuwende projecten op het vlak van duurzame mobiliteit te onder-
steunen, reikt de Dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen 
een subsidie uit van maximaal 20.000 euro per project. Het project- 
voorstel moet resultaatgericht zijn, inzetten op flexibiliteit en kaderen 
binnen een van de mobiliteitsdoelstellingen van de Provincie Oost- 
Vlaanderen. Het faciliteren en stimuleren van duurzame mobiliteit staat hierbij 
steeds centraal.

Het project moet ingediend worden voor 1 april van elk werkjaar en dient uitge-
voerd te worden in één of meerdere Oost-Vlaamse gemeenten. De provinciale 
subsidie is cumuleerbaar met andere subsidies. Enkel vernieuwende projecten 
komen in aanmerking. Vanaf 2021 moeten projecten méér aansluiten bij de 
projecten van de dienst Mobiliteit.

 www.oostvlaanderen.be/mobiliteit

Contact:
DIENST MOBILITEIT 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
Woodrow Wilsonplein 2 • 9000 Gent 
Jan Lescrauwaet
09 267 78 29
jan.lescrauwaet@oost-vlaanderen.be 
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Om duurzaam woonwerkverkeer 
mogelijk te maken, is het 
belangrijk om het gedrag van 
jouw werknemers positief te 
beïnvloeden. De eerste stap is 
door hen te sensibiliseren om 
aandacht te hebben voor hun 
(eigen) transportmiddelen.

1. Rondpunt vzw

De bijdrage aan verkeersveiligheid van jouw organisatie staat of valt met het 
individuele gedrag van je werknemers die zich dagelijks op de baan begeven. 
Hun gedrag positief beïnvloeden is één van de belangrijkste hefbomen naar 
het voorkomen van materiële schade, of erger nog het in gevaar brengen van 
het eigen leven en dat van andere weggebruikers.

Rondpunt biedt de mogelijkheid een slachtoffer, nabestaande of veroorzaker 
van een verkeersongeval uit te nodigen in je organisatie!

Ga je met ons in zee om het gedrag van jouw werknemers op de baan positief te 
beïnvloeden? Dan steun je daarmee ook de opvang en begeleiding van slacht-
offers, nabestaanden en veroorzakers van verkeersongevallen. Rondpunt vzw 
beantwoordt hun vragen, verstrekt informatie en helpt hen met re-integreren 
na een verkeersongeval. 

 https://www.rondpunt.be/nl/onsaanbod/voororganisaties

Contact:
RONDPUNT VZW
0488 03 16 54 of 03 205 74 80
info@rondpunt.be

Rondpunt 
vzw

Go With 
The Velo

Car Free Day

Sensibilisering

2. Go With The Velo

Zet je collega’s op de fiets met Go With The Velo! Denk aan cake voor wie met 
de fiets naar het werk komt, een fietsbingo met leuke prijzen of een fietspool 
om elkaar te motiveren, ... een goed fietsplan kan alle kanten uit. Fiets mee 
op GoWithTheVelo.be voor straffe fietsacties, getuigenissen en actiemateriaal. 
Een initiatief van Cera, KBC en Mobiel 21.

 www.gowiththevelo.be

Contact:
CERA
Muntstraat 1
3000 Leuven
gowiththevelo@cera.coop
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3. Car Free Day

De Car Free Day is de ‘autoloze zondag’ voor werkgevers. Het Netwerk Duurzame 
Mobiliteit moedigt op die dag werkgevers aan om een leuke actie te organi-
seren voor hun duurzaam pendelende werknemers. Je kan de Car Free Day ook 
gebruiken om maatregelen rond duurzame mobiliteit in de kijker te  zetten of 
om nieuwe maatregelen te lanceren.

De Car Free Day (CFD) vindt jaarlijks plaats op donderdag tijdens de Week van 
de Mobiliteit, een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

“Ikzelf heb de fietsmicrobe goed te pakken, maar ik hoop dat de Car Free Day 
mensen eens kan doen nadenken over hun mobiliteit.  
Uiteindelijk moet de overtuiging uit jezelf komen, maar meedoen aan de Car 
Free Day kan een trigger zijn. Als we allemaal een paar keer per maand de 
auto op stal laten, zullen we merken dat het beter is voor de mobiliteit, en 
vooral: dat je jezelf er beter bij voelt.”

- Gert Versyp, Onderhoudsassistent, Volvo Car Gent

 www.duurzamemobiliteit.be

Contact:
NETWERK DUURZAME MOBILITEIT
Kasteellaan 349A
9000 Gent
09 331 59 10
info@duurzame-mobiliteit.be
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In wat volgt geven we een overzicht 
van enkele spelers met een 
uitgebreid vormingsaanbod rond 
mobiliteit op diverse vlakken.

Vorming

Vlaamse 
Stichting
Verkeers-

kunde
Vias 

Institute

Goodplanet 
Belgium

Vergroenen 
van zaken-

reizen

Elektrisch 
autodelen

De Fiets-
school

1. Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Verkeersongevallen zijn zowel voor de werknemer en de omgeving als voor 
de werkgever een harde noot om te kraken. Naast menselijk leed zijn ook de 
financiële gevolgen voor een bedrijf aanzienlijk. Daarom heeft de Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde (VSV) een gericht aanbod voor bedrijven en organisa-
ties uitgewerkt onder de noemer Safe2work.

 www.vsv.be • www.safe2work.be/aanbod/

Contact:
VLAAMSE STICHTING 
VERKEERSKUNDE
Stationsstraat 110 
2800 Mechelen

1. SENSIBILISEER JE WERKNEMERS

a. Safe2workshops

Bij 90% van de verkeersongelukken speelt het gedrag van de mens een rol. 
Om ongevallen te vermijden, moeten we blijven sensibiliseren. De workshops 
zijn daarom heel effectief om jouw werknemers tot nieuwe inzichten te laten 
komen en draagvlak te creëren.

Slim op de speedpedelec

Zowel jong als oud stappen steeds vaker op de speedpedelec. Deze snelle 
fietsen bieden veel voordelen, maar uiteraard zijn er ook risico’s aan verbonden. 
Hier gaan we tijdens deze opleiding dieper op in met een e-learning, groepsge-
sprek en praktijkopdracht op een oefenterrein.

Safe2bike

In deze workshop brengen we reële verkeerssituaties in beeld vanuit het 
oogpunt van de fietser. We overlopen de vaardigheden die je moet beheersen 
en verkeersregels die je moet kennen om op een veilige manier te fietsen. Ook 
elektrisch fietsen komt aan bod. 

Slim op de e-bike

Deze workshop is een combinatie van theorie en praktijk. In het theoretisch 
gedeelte komen de belangrijkste verkeersregels voor fietsers aan bod. We 
staan stil bij verschillende verkeerssituaties en bespreken met de deelnemers 
hoe je hier het best op kan reageren. In het praktijkgedeelte focussen we op 
fietsbeheersing en fietsvaardigheid. 
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Advocaat op twee wielen

Advocaat Marc Peeters geeft workshops die de beleving rond veilig fietsen in de 
kijker zetten. In deze interactieve en (licht) juridisch onderbouwde workshop 
gaan we dieper in op preventieve fietsveiligheid (regels voor kwetsbare wegge-
bruikers, tips om veiliger te fietsen …) en leer je wat je moet doen na een fiets-
ongeval (juridische info, financiële gevolgen …).

Killers in het verkeer

Tijdens deze interactieve workshop gaan we in op de oorzaken en signalen van 
killers zoals afleiding, snelheid en rijden onder invloed. De deelnemers mogen 
hun verhaal doen en we komen samen tot een aantal goede voorbeelden over 
hoe we dit kunnen vermijden.

One-step away

Tijdens deze 2 uur durende praktijkopleiding leren we medewerkers veilig te 
rijden met deze innovatieve last-mile vervoermiddelen.

Sectoropleidingen

Ook op sectoraal niveau worden erkende opleidingen aangeboden, specifiek 
voor de bouwsector, maatwerkbedrijven en dienstenchequebedrijven.

b. De Grote Verkeersquiz

De Grote Verkeersquiz is voor heel wat bedrijven een vaste waarde. Neem het 
op tegen je collega’s en laat zien dat jij de beste bent. Het concept is heel 
eenvoudig: De Grote Verkeersquiz is een online quiz waarmee je je verkeers-
kennis in minder dan 10 minuten op een leuke manier opfrist.

c. Mobifest

Mobifest is een sensibiliserende actie waarbij je het belang van de gordel 
ervaart, het gevaar van de dode hoek leert kennen en je snelle reflexen in het 
verkeer test.

Met de tuimelwagen, de VR-brillen en de VR-mobiel, komt Mobifest naar jouw 
gemeenteplein, speelplaats, bedrijventerrein of parkeerplaats. Deze actie 
wordt bijgestaan door enkele ervaren VSV-vrijwilligers die de materialen 
opstellen en uitleggen aan de deelnemers. Gedurende één dag kunnen er zo’n 
100 à 120 mensen deelnemen aan Mobifest.

d. Truckveilig

Niet alleen personenwagens, maar ook vrachtwagens zijn nog te vaak betrokken 
bij verkeersongevallen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde wil daarom met 
het project Truckveilig informatie en ondersteuning bieden aan chauffeurs en 
transportbedrijven om deze ongevallenstatistieken het hoofd te bieden.

VOOR WERKGEVERS

e. Safe2work Checklist

De eerste stap om het aantal verkeersongevallen in je bedrijf te verminderen, 
is de huidige situatie in kaart brengen. Dat kan met een checklist, die je helpt 
om de risicofactoren en de al genomen maatregelen op te lijsten.

f. Safe2work Netwerkmeeting

Ontmoet andere bedrijven op de jaarlijkse Safe2work Netwerkmeetings. Je 
denkt samen na over je verkeersveiligheids- en mobiliteitsbeleid en beleeft de 
uitreiking van de Business Mobility Awards vanop de eerste rij. 

Je ontdekt  als spilfiguur binnen jouw organisatie nieuwigheden over mobili-
teitsmanagement en verkeersveiligheid: handige tools en het ondersteunend 
aanbod van profit- en non-profitorganisaties.

g. Basisopleiding Mobiliteitscoördinatoren

Woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit zijn meer dan ooit belangrijke 
evoluerende maatschappelijke thema’s. Een goed opgeleide mobiliteits-
verantwoordelijke is dus cruciaal binnen je organisatie. Om je hierbij te 
helpen, organiseert de VSV daarom de 5-daagse online Basisopleiding voor 
Mobiliteitscoördinatoren.

Programma:

• Dag 1: inleiding mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid

• Dag 2: aan de slag met mobiliteitsmanagement

• Dag 3: aan de slag met je bedrijfsvervoerplan

• Dag 4: de impact van een bedrijfsvervoerplan

• Dag 5: een bedrijfsvervoerplan implementeren en sensibiliseren

Prijs: 550 euro

h. Business Mobility Awards

Heeft jouw organisatie het strafste mobiliteitsbeleid? Ondernam je inspire-
rende initiatieven voor een duurzaam en veilig woon-werkverkeer? Dan kan 
je meedingen naar de Business Mobility Awards van de VSV en de Vlaamse 
overheid. Er worden drie awards uitgereikt: non-profit, profit met minder dan 
250 werknemers en profit met meer dan 250 werknemers.

i. Fietstelling

Hoe vaak verplaatsen jouw werknemers zich met de fiets? Doen ze dat enkel 
als het mooi weer is of toch elke dag, winter én zomer? Kom het te weten door 
een fietstelling te organiseren met behulp van onze handleiding en fietstel-
kaart.

Wil je een activiteit aanvragen? Heb je een vraag of suggestie over het 
Safe2work aanbod? Contacteer Ivo Van Aken (beleidsverantwoordelijke 
bedrijven) of Nick Gryp (projectverantwoordelijke bedrijven).

 www.vsv.be • www.safe2work.be/aanbod/

Contact:
Nick Gryp
015 69 79 02 – nick.gryp@vsv.be

Ivo Van Aken
015 69 02 49 – ivo.vanaken@vsv.be 

safe2work@vsv.be
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 www.vias.be

Contact:
VIAS INSTITUTE
Haachtsesteenweg 1405
1130 Brussel
02 244 15 11
consulting@vias.be

2. Vias Institute 

Mobiliteit bepaalt een groot deel van ons leven. We verplaatsen ons immers 
van hot naar her en maken daarvoor gebruik van verschillende vervoermid-
delen. Of dat nu de wagen is, de motor, de (elektrische) fiets of een van de 
nieuwe voortbewegingstoestellen zoals de step. Maar wist je dat met die 
vervoersmiddelen zo’n 40.000 ongevallen per jaar gebeuren? En dat 94% van 
alle ongevallen gedeeltelijk of volledig te wijten zijn aan het gedrag van de 
bestuurder? 

Als bedrijf kun je beter voorkomen dan genezen. Want wanneer een van jouw 
werknemers bij een ongeval betrokken raakt, heeft dat heel wat menselijke en 
financiële gevolgen. Vias institute ontwikkelde daarom een aanbod waarmee 
we je kunnen helpen om jouw bedrijf verkeersveiliger te maken.  

1. VERKEERSVEILIGHEIDS- EN MOBILITEITSASSESSMENT
Met onze verkeersveiligheids- en mobiliteitsassessment doen we een volledige 
‘Road Safety and Mobility Scan’ van jouw bedrijf. Waar scoort jouw organisatie 
goed? En wat kan er nog verbeterd worden? Het resultaat van de assessment 
uit zich in een op maat gemaakt plan met concrete oplossingen waarmee je:

• Risicosituaties, schade en boetes kunt vermijden.

• Het beheer van verplaatsingen, je wagenpark en infrastructuur optimali-
seert en zo kosten bespaart.

• Een betere bereikbaarheid heeft en bijkomend ook: kansen om gekwa-
lificeerd personeel aan te trekken, minder parkeerproblemen, stiptere 
werknemers en minder tijdverlies in de file. 

2. ANIMATIES EN VORMINGEN
Al meer dan 30 jaar werkt Vias institute aan de gedragsverandering van bestuur-
ders. Dankzij die expertise weten we hoe we het risicogedrag van werknemers 
en burgers het best kunnen beïnvloeden. Zo komen ze met onze animaties 
proefondervindelijk in contact met verkeersveiligheid en worden ze op een 
ludieke wijze gesensibiliseerd. Mogelijke animaties zijn de BOB-animatie over 
alcohol, de tuimelwagen die het nut van de veiligheidsgordel toont of een rij-
simulator rond afleiding. 

Tijdens onze theoretische workshops kunnen de deelnemers bovendien 
hun kennis omtrent verkeersveiligheid bijschaven of opfrissen. Dergelijke 
workshops zijn geen droge lessen, maar interactieve verkeersworkshops met 
diverse methodieken. Elke workshop gaat over een specifiek thema en wordt 
begeleid door een gekwalificeerde en ervaren trainer.

Daarnaast bieden we ook praktijkopleidingen aan waarbij de deelnemers zelf 
aan de slag gaan en de theorie omzetten in de praktijk. Tijden die sessies 
leren ze niet alleen hoe ze hun wagen, (elektrische) fiets of e-step moeten 
beheersen, maar ook wat de stopafstanden zijn, hoe ze hun snelheid aan de 
omstandigheden moeten aanpassen en ontwikkelen ze een juiste kijktechniek.

3. SENSIBILISERING EN ANIMATIES
Niet alleen vormingen, maar ook gerichte sensibiliseringscampagnes dragen bij 
tot gedragsverandering. Met jarenlange ervaring in het maken van campagnes 
kunnen we je daarbij van A tot Z begeleiden. Met verschillende communica-
tiekanalen, zowel digitaal als op papier, dragen we de juiste boodschap uit en 
trachten we een concrete attitude- en gedragswijziging te bekomen. Ook de 
productie van filmpjes, het opstellen van nieuwsbrieven of e-learnings kunnen 
we voor onze rekening nemen. 

4. VIAS LABEL EN FOLLOW-UP
Het “Vias Road Safety and Mobility Label” is een kwaliteitsmerk voor jouw 
bedrijf. Het toont aan dat jouw bedrijf belangrijke inspanningen heeft geleverd 
om de verkeersveiligheid en mobiliteit van je bedrijf en je werknemers te 
verbeteren. Het is een keurmerk dat je elk jaar opnieuw moet vernieuwen en 
dat je kan verkrijgen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

• De aanbevelingen van de allround assessment worden vertaald in een 
concreet stappenplan.

• In een jaarlijkse bevraging bij het personeel peilt jouw bedrijf naar de 
kennis, het gedrag en de attitude inzake verkeersveiligheid en mobiliteit.

• Jaarlijks moeten de gegevens rond schadegevallen, boetes, overtredingen 
en ongevallen bijgehouden en gerapporteerd worden.
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3. Goodplanet Belgium

1. SUSTAINABLE COACHING
Tijdens een verkennnend plaatsbezoek stelt Goodplanet een quick scan op 
samen met een eerste lijst van quick wins. Samen met de werkgroep  mobiliteit 
ontwikkelt Goodplanet Belgium vervolgens een meer uitgebreid actieplan, dat 
jaarlijks kan aangepast en gestimuleerd worden. Het volledige proces gebeurt 
aan de hand van co-creatieve werkmiddelen, waardoor je als bedrijf nauw 
betrokken blijft bij de ontwikkeling van het mobiliteitsplan.

2. GOODMOBILITY@WORK
Met Goodmobility@Work maak je werk van een leuke teambuildingsdag 
waarbij jouw medewerkers op een laagdrempelige manier ook bijleren over 
mobiliteit. Na een mobiliteitsbingo en –quiz, volgt een wandeling waarbij de 
belangrijkste mobiliteitsaspecten in jouw buurt beter belicht worden. Na de 
wandeling richting busstation, autodeelsysteem en treinstation volgt nog een 
korte fietstocht met een Blue-bike. Op het einde van de dag maakt iedereen de 
balans op om na te gaan of er verandering in het mobiliteitspatroon mogelijk 
is op basis van de aangereikte info.

3. AGILE MOBILITY CHALLENGE
De Agile Mobility Challenge is een leuke en gezamenlijke teamuitdaging om 
op een speelse manier multi- en micromobiliteit in de stad te (her)ontdekken. 
Met al jullie  teamleden gaan jullie uitdagingen aan op het vlak van duurzame 
mobiliteit, verkeersveiligheid en/of micromobiliteit. Plaats jullie uitgevoerde 
uitdagingen op een online platform waar jullie de resultaten van de andere 
teams kunt zien en samen jullie uitgevoerde realisaties kunnen herbeleven. 
Deze activiteit is een gelegenheid om de teamgeest te bevorderen en tegelij-
kertijd de werknemers bewust te maken van de impact van mobiliteit op de 
klimaatverandering en de luchtvervuiling in jullie stad. 

 www.goodplanet.be/nl/sustainablesolutions/

Contact:
GOODPLANET BELGIUM
Edinburgstraat 26
1050 Brussel
Kevin Roeland
02 893 08 10 
k.roeland@goodplanet.be
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4. Vergroenen van zakenreizen

Naast het verduurzamen van woon-werkverkeer, neem je als bedrijf best ook 
je (internationaal) reisbeleid onder de loep. Door minder of anders te gaan 
reizen realiseer je immers een positieve impact op People, Planet en Profit. Een 
concreet duurzaam reisbeleid biedt enorme kansen voor een betere producti-
viteit en vermindering van CO₂-uitstoot. Het levert tijd en een betere work-life 
balans op voor werknemers en het bespaart jouw bedrijf kosten. 

Kortom, een win-win voor ons allen én de planeet. Daarom reikt Bond Beter 
Leefmilieu bedrijven tips en handvaten aan om stap voor stap jouw professi-
oneel reisbeleid te verduurzamen. Aan de hand van checklists, good practices 
en een lerend netwerk bouw je expertise op over o.a. compensatie, Europese 
treinreizen en interne sensibiliseringscampagnes.

 www.bondbeterleefmilieu.be/projecten/zakenreizenvergroenen

Contact:
BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel
Chiara Lorré
02 282 17 33
chiara.lorre@bblv.be

5. Elektrisch autodelen

Elektrisch autodelen in jouw bedrijf

Waarom niet starten met elektrisch autodelen? Elektrisch autodelen is comfor-
tabel, flexibel, tijdsefficiënt, duurzaam en betekent minder kosten voor jouw 
bedrijf. Maar hoe begin je eraan? Wat is het verschil tussen autodelen, leasing 
en de aankoop van een wagen? Wat is de ervaring van anderen? Welke fiscale 
gevolgen heeft elektrisch autodelen voor jouw bedrijf? 

Laat je inspireren via de praktische gids: ‘Elektrisch autodelen voor bedrijven’ 
van Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, The Shift en Fluvius. Voor indivi-
duele begeleiding en ondersteuning kan je terecht bij Autodelen.net. Eind 2020 
werd er ook al een webinar ‘Autodelen voor bedrijven’ georganiseerd.

 https://www.autodelen.net/events/event/webinarautodelen voor
bedrijven/

 https://www.autodelen.net/project/edealproject/

Contact:
AUTODELEN.NET
Maria Hendrikaplein 65B
9000 Gent
Bram Seeuws
09 242 32 75 of 0478 44 07 23
bram@autodelen.net

 www.defietsschool.be

6. De Fietsschool

De Fietsschool ondersteunt jouw lokale fietsinitiatief. We bouwen aan een 
langdurig partnerschap om iedereen met een fietsvraag een antwoord te 
kunnen geven. Via een aanbod in verschillende formats krijgen we je bedrijf, je 
school, je organisatie in het zadel:

• Opstart van een eigen fietsopleiding van A tot Z

• Train-the-trainer sessies voor fietslesgevers, vrijwilligers,  freelancers

• Ondersteuning en coaching bij fietsvragen

Contact:
MOBIEL 21
Vital Decosterstraat 67A/0101
3000 Leuven
Ine Bosmans
016 31 77 01
ine.bosmans@mobiel21.be
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 www.defietsambassade.gent

 https://fietsrouteplanner.stad.gent/

 www.facebook.com/gentfietst

1. De Fietsambassade

Bij De Fietsambassade Gent kan je terecht voor het huren, leasen of huurkopen 
van een breed gamma aan fietsen (stads-, elektrische, plooi- en bakfietsen). 
Dit kan aan een voordelig fiscaal tarief. Een onderhoudscontract is inbegrepen: 
jaarlijks wordt de fiets nauwgezet gecontroleerd en worden versleten onder-
delen vervangen. Dit onderhoud gebeurt indien gewenst ter plaatse, op de site 
van het bedrijf.

Verder heeft De Fietsambassade een aanbod voor fietsonderhoud te plaatse 
bij je bedrijf en voor pechbijstand op afroep voor medewerkers met fietspech 
onderweg. 

Tenslotte kan je beroep doen op De Fietsambassade voor het plaatsen en 
onderhouden van permanente of tijdelijke fietsenstallingen.

Wil je meer weten of heb je een specifieke vraag? Wij helpen je graag verder.

“Ik ga jaarlijks naar het fietsatelier van De Fietsambasssade voor een 
onderhoud of herstelling van mijn pendelfiets. Ik ben heel tevreden over de 
geleverde service. De ploeg werkt bijzonder goed samen en iedereen is heel 
klantvriendelijk. Ook voor heel praktische problemen denken de medewerkers 
mee aan een oplossing.” 

-Peter D.B., medewerker Stad Gent

Contact:
DE FIETSAMBASSADE GENT
Voskenslaan 27 
9000 Gent 
09 266 77 00
info.defietsambasade@stad.gent 

Contact:
MOBILITEITSBEDRIJF
Sint-Michielsplein 9
9000 Gent
09 266 28 00
mobiliteit.fiets@stad.gent

2. Fietskaart Gent

Ondersteun jouw medewerkers bij het uitstippelen van de ideale fietsroute 
van en naar het werk; ook hier voorziet Stad Gent de juiste tools. De online 
fietsrouteplanner toont alvast de snelste route van A naar B. In het najaar van 
2021 wordt bovendien de nieuwe fietskaart gedrukt en zal ook het functioneel 
knooppuntennetwerk operationeel zijn.

Wil je een aantal fietskaarten voor jouw medewerkers? 

Stuur dan een mailtje

> mobiliteit@stad.gent

met de vermelding van het aantal fietskaarten dat je graag had ontvangen. 

Op de hoogte blijven van alle fietsrealisaties? 
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5. Park-and-ride

Een belangrijke schakel om het autoverkeer terug te dringen in de binnen-
stad is het realiseren van bijkomende park-and-ride (P+R) plaatsen. Die vangen 
het autoverkeer buiten de binnenstad op en bieden daar aansluiting op het 
openbaar vervoer of de (deel)fiets. 

Via onderstaande link vind je een overzicht van alle park-and-rides en de 
mogelijkheden van natransport om tot in het centrum te geraken.

6. Lage-emissiezone

De Gentse binnenstad is sinds januari 2020 een lage-emissiezone (LEZ). Binnen 
die zone gelden strenge uitstootnormen en toelatingsvoorwaarden voor voer-
tuigen. De meest vervuilende diesel- en benzine voertuigen mogen dit gebied 
niet meer in. Deze maatregel draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en is goed 
voor de gezondheid van alle Gentenaars en bezoekers.

Om de overgang naar milieuvriendelijkere voertuigen te stimuleren, werkte de 
Stad een flankerend ondersteuningsprogramma uit voor haar inwoners maar 
ook voor de bedrijven die in Gent gevestigd zijn. Zo kan je voor onderstaande 
zaken financiële ondersteuning ontvangen:

• Publieke laadpaal voor elektrische wagens (€500 per laadpunt). 

• Subsidie van €400 voor aankoop elektrische bromfiets of scooter, indien 
oude bromfiets gesloopt wordt 

• Subsidie tot €4.500 voor aankoop of lease van elektrische deelwagen 

 www.lez2020.gent
 https://stad.gent/nl/wonenverbouwen/bouwvoorschriften/parkeer

richtlijnenvoorbouwprojecten  www.stad.gent/parkeren

Contact:
LEZ-TEAM
DIENST MILIEU EN KLIMAAT
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 210 10 30
lez@stad.gent

Contact:
MOBILITEITSBEDRIJF
Sint-Michielsplein 9
9000 Gent
09 266 28 00
mobiliteit@stad.gent

Contact:
MOBILITEITSBEDRIJF
Sint-Michielsplein 9
9000 Gent
09 266 28 00
mobiliteit.ruimtelijkeprojecten@stad.gent

Contact:
MOBILITEITSBEDRIJF
Sint-Michielsplein 9
9000 Gent
09 266 28 00
mobiliteit.parkeermakelaar@stad.gent

4. Parkeermakelaar

Veel private parkings van bedrijven staan ‘s avonds en in het weekend leeg. 
Het tijdsvenster waartussen de parking niet gebruikt wordt door werknemers 
of klanten, is ideaal voor bewoners die vooral ‘s avonds een parkeerplaats 
nodig hebben. 

De parkeermakelaar gaat met bedrijven in overleg om te kijken of zij hun 
parkeerplaatsen willen open stellen voor de buurt. Bereid om ook jouw 
parkeeraanbod open te stellen? Neem dan zeker contact op met de parkeer-
makelaar.

3. Fiets- en autoparkeerrichtlijnen

Door het fiets- en autobezit van bewoners, bezoekers, werknemers en 
studenten te sturen, wil de Stad Gent de leefbaarheid en de kwaliteit van de 
stad bewaren en zelfs versterken. De parkeerrichtlijnen bepalen hoeveel fiets- 
en autoparkeerplaatsen moeten voorzien worden bij bouwprojecten in Gent.

Plan je zelf een nieuwe fietsenstalling te bouwen of kan je oude een upgrade 
gebruiken? Raadpleeg dan zeker onze brochure om zeker te zijn dat je fiet-
senstalling niet enkel comfortabel en ruim is, maar ook gebruiksvriendelijk en 
diefstalveilig.
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Contact

info of vragen:
Heb je nog vragen, wil je iets aanpassen of wil je jouw dienst(en) laten opnemen 
in deze brochure? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

 www.stad.gent/mobiliteit

Contact:
MOBICOACH BEDRIJVEN 
mobiliteit.bedrijven@stad.gent

Contact:
MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT

09 266 28 00
telefonisch bereikbaar 
van ma t.e.m. vrij van
9 tot 12.30 uur en 14 tot 16 uur.

mobiliteit@stad.gent 
www.stad.gent/mobiliteit 

Bezoekadres:
Sint-Michielsplein 9
9000 Gent

OPENINGSUREN (NA AFSPRAAK)

VOORMIDDAG NAMIDDAG

maandag 9 tot 12.30 uur gesloten

dinsdag 9 tot 12.30 uur 16.30 tot 19 uur

woensdag 9 tot 12.30 uur 14 tot 16 uur

donderdag 9 tot 12.30 uur gesloten

vrijdag 9 tot 12.30 uur gesloten
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