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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 
ondersteuning geboden. Zo ook rond mobiliteit want op het vlak van woon-werkverkeer valt er alvast nog veel winst te 
behalen.

De Stad en het OCMW stelden zelf een ambitieus bedrijfsvervoersplan op dat voor een verdere duurzame verschuiving 
in het woon-werkverkeer moet zorgen. Maar de Stad kijkt ook naar de bedrijven op haar grondgebied. Ze wil bedrijven 
overtuigen om even ambitieus te zijn. De consulent bedrijfsvervoersplannen (IVA Mobiliteitsbedrijf) is hierbij het centrale 
aanspreekpunt en klankbord voor al uw vragen over duurzame bedrijfsmobiliteit.

De consulent bedrijfsvervoersplannen staat klaar om samen met u werk te maken van een ambitieus plan voor uw 
woon-werkverkeer. Hij kan u advies geven en u ook doorverwijzen naar geschikte mobiliteitsaanbieders voor de verdere 
uitwerking. De consulent is ook de brugfiguur voor andere vragen over mobiliteit die te maken hebben met uw bedrijf. 
Aarzel dus zeker niet om contact op te nemen.

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

Bjorn De Vriese
Consulent bedrijfsvervoersplannen
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
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WAAROM EEN BEDRIJFSVERVOERSPLAN GOED IS VOOR GENT...

4

IMPACT VAN ALTERNATIEVEN

1 gedeelde 
wagen

5 à 10 privé-
wagens

=

244 
wagens

=
albatrostram

1

Tot op heden is Gent gespaard gebleven van 
zware files zoals we die rond andere steden 
zien. Bij ongewijzigd beleid stevenen we daar 
echter op af. Om Gent bereikbaar te hou-
den zijn dus maatregelen nodig. Stad Gent 
nam met het Circulatieplan en een eigen be-
drijfsvervoersplan alvast het voortouw. Maar 
ook bedrijven, culturele organisaties, sport- 
verenigingen… kunnen hun duit in het zakje 
doen. 

100.591 
PENDELAARS  

NAAR GENT

38.000 
PENDELAARS  
VANUIT GENT 

GENT GROEIT
Uit onderzoek blijkt dat de auto nog steeds voor veel Gentenaars 
het meest gekozen vervoersmiddel is. Met elke bijkomende auto 
daalt het nut van alle andere auto’s. 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 minder ruimte-
beslag en dus minder kosten voor de aanleg en het onderhoud van 
parkeerplaatsen. 

AUTO

/K
M€ 0,3
4

13% 10%30%

HUISHOUDBUDGET

+10%
INWONERS

IN GENT

2007: 232.957  > 2017: 256.235

+35%
STUDENTEN 

IN GENT

2006-2007: 53.833  > 2016-2017: 72.542

+

+

+

=
10% 
minder 
wagens 

40% 

minder 
file 

dagelijks

10.000
FFF   

PER DAG

Op 10 jaar tijd: + 8.390 auto’s = 50 km file

KOSTEN AUTO
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... ÉN UW BEDRIJF
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2013 2017

+25%

AUTOGEBRUIK GENTENAAR

119 KM BIJKOMENDE 
FIETSVOORZIENINGEN 

EN 28 FIETSBRUGGEN, 
-TUNNELS, -ONDER-
DOORGANGEN 

OP 10 JAAR TIJD

Om Gent leefbaar te houden, is het belangrijk om de overlast van het verkeer 
tot een minimum te beperken. Bovendien zorgen actieve vervoersmodi  voor 
beter uitgeruste en gezonde werknemers wat zich laat voelen in hun pro-
ductiviteit. Maar ook verkeersveiligheid verdient de nodige aandacht binnen 
uw bedrijfsvervoersplan. 96% van alle verkeersongevallen is  te wijten aan  
menselijk gedrag. Via sensibilisering kunt u als bedrijf meewerken aan het  
verhogen van de verkeersveiligheid in Gent. 

GENT GEZOND

EEN GOED BVP 
daling van modaal autoaandeel door:

-3% 

communicatie

-20% 
krachtige
maatregelen

-8% 

basis
maatregelen

<5km>5km

woon-werk
verkeer

woning

40%

AANTAL FIETSERS GEBRUIK 
OV

+32,4%

MOBILITEITSMAATREGELEN
(gevraagd door de werknemer)

24% 48%

43%

30%

Als werkgever bent u ideaal geplaatst om een  
impactvolle verandering teweeg te brengen.  U 
vormt hiervoor het ideale kanaal en de loon- 
administratie is de geschikte tool om gedrags- 
verandering te realiseren.

IMPACT VAN EEN 
BEDRIJFSVERVOERSPLAN

TELE-
WERKEN

GLIJDENDE 
UREN

OPENBAAR 
VERVOER

WOON-WERK-
VERKEER

TOTALE 
VERKEER
IN GENT

70%

30%

31,5%

2008 2015

KOSTEN AUTO

MOBILITEITS-
BUDGET

 
TOTAAL AANTAL
VERKEERSONGEVALLEN
BINNEN R4

VERVOERSMODI
BETROKKEN BIJ  
VERKEERSONGEVAL

2016 2017

-15%

86%

14%

totaal: 2536
: 420

totaal: 2155
: 359

...

...
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Een bedrijfsvervoersplan opstellen kan  

voor sommige bedrijven een omvangrijke  

en tijdrovende taak zijn. 

 

Heeft u zelf niet de nodige kennis  

of middelen in huis, dan kunt u  een beroep 

doen op externe partners die u hierbij  

begeleiden of die het plan in samenspraak 

met u opstellen.

Opmaak 
bedrijfs-
vervoersplan

Mobiscan

Studiebureau
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1. Mobiscan

De Mobiscan analyseert de bereikbaarheid van uw bedrijf en brengt 
de mobiliteitsstromen van uw personeelsleden in kaart. Op basis van 
deze gegevens wordt een lijst opgesteld met mogelijke maatregelen 
die uw bedrijf kan nemen om de mobiliteit van uw werknemers beter 
te organiseren. De Mobiscan wordt, in zoverre de budgetten beschik-
baar 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 hui-
dige mobiliteits- en bereikbaarheidsprofiel stellen ze u ook een aantal 
geschikte maatregelen voor die uit de potentieelbepaling naar boven 
zijn gekomen. Op de site van Mobiel Vlaanderen vindt u een uitgebrei-
de lijst van studiebureaus terug. 

   www.oost-vlaanderen.be/mobiliteit

7

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

OPMAAK BEDRIJFSVERVOERSPLAN

   www.mobielvlaanderen.be
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In wat volgt geven we een korte opsomming  

weer van alle mobiliteitsaanbieders die u  

kunnen bijstaan in het verduurzamen van uw 

woon-werkverkeer. Dit zijn zowel private 

als publieke organisaties met een profit of 

non-profit karakter. Hun aanbod omvat  

dienstverlening, informatieverstrekking  

en praktische ondersteuning. 

fiets

auto

gemeen-
schappelijk 

vervoer

openbaar
vervoer

Mobiliteits-
aanbieders
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FIETS
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Contact: 
PROVINCIAAL MOBILITEITSPUNT
OOST-VLAANDEREN
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
BART DECEUNINCK
09 267 78 20
detestkaravaan@oost-vlaanderen.be

1. De Testkaravaan

Wilt u als bedrijf uw 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-werk verkeer 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, Trapido… De Testkaravaan zal rond-
reizen van maart tot november. 

   www.oost-vlaanderen.be/mobiliteit

2. Fietslease

Bedrijfsfietsen aanbieden is een van de meest overtuigende maat regelen 
om mensen aan het fietsen te krijgen. De afgelopen jaren hebben meer- 
dere marktspelers zich aangeboden. Naast een vast leasingcontract ge-
ven 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. Via een eenvoudige rekentool kunt u 
bovendien uw besparingspotentieel laten berekenen.

Wist u dat: 

• Alle investeringen voor de fiets voor 120% aftrekbaar zijn? Dit geldt 
voor alle kosten in het kader van uw  fietsbeleid dus ook voor fietsen-
stallingen, kleedruimtes en douches!

• U een  bedrijfsfiets kunt combineren met een fietsvergoeding?
• Dit fiscaal gunstregime vanaf 2020 verlaagd wordt naar 100%?

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

   www.bikeform.be
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FIETS

3. De Fietsambassade

Bij de Fietsambassade Gent kunt u terecht voor het huren en lea-
sen van fietsen aan een voordelig fiscaal tarief. De Fietsambas-
sade beschikt over een breed gamma aan fietsen (stads-, elektri-
sche, plooi- en bakfietsen). Halfjaarlijks wordt tijdens het onderhoud 
op locatie de volledige fiets gecontroleerd en worden versleten  
onderdelen vervangen. Hebt u nog andere wensen? De  Fietsambassade 
Gent gaat samen met u op zoek naar de ideale mobiliteitsoplossing.

11

   www.defietsambassade.be

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

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

4. Elektrische Fiets

De laatste jaren maakt de elektrische fiets furore in de mobiliteitswereld. 
Dankzij de elektrische trapondersteuning liggen afstanden van 15 kilome-
ter plots weer binnen bereik en komt u niet bezweet op het werk aan. Op 
de website van Nooit Meer File vindt u een handige rekenmodule om na 
te gaan hoeveel u kunt besparen als u de wagen wat vaker laat staan ten 
voordele van de e-bike. Daarnaast kunt u voor uw werknemers een infor-
matieve workshop organiseren gekoppeld aan een testmoment. 

   www.nooitmeerfile.be
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FIETS

5. Blue-bike

Blue-bike vervolledigt de verplaatsing met de trein door comfortabele 
stadsfietsen te voorzien aan meer dan 50 Belgische stations, haltes van 
De Lijn en park-and-rides. Of het nu gaat om woon-werkverkeer, dienst- 
verplaatsingen of uw bezoekers, met Blue-bike kan het gemakkelijk en 
duurzaam. 

Met een chipkaart en een automatische sleutelkast kunt u de fietsen  
eenvoudig en snel ontlenen. Ideaal om het natraject vanaf het station naar 
uw bestemming af te leggen.

Maandelijks ontvangt u een afschrift met alle ritten per kaart. De betaling 
gebeurt per domiciliëring. Exclusief voor bedrijven zijn er ook vouchers te 
koop, die los van de lidkaarten functioneren. 

”Ik gebruik Blue-bike al meer dan een jaar en het zijn heerlijke 
en degelijke fietsen. Ze fietsen heel fijn en fietsen zelfs comfor-
tabel 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) 

Contact:
info@blue-bike.be

   www.blue-bike.be
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6. Bike to Work

Bike to Work helpt en houdt uw medewerkers op de fiets. Uw werknemers dui-
den zelf aan welke dagen ze met de fiets komen werken op de online kalen-
der. Via deze tool wordt meteen ook de fietsvergoeding automatisch aan de 
loonadministratie gekoppeld. Zo wordt iedere gefietste dag beloond. Naast 
de online tool omvat het Bike To Work pakket ook een berekening van het 
fietspotentieel in uw bedrijf, een aantal wedstrijden om uw werknemers te 
motiveren en een fietsactieplan.

Het fietsactieplan is een hulpmiddel om uw werknemers te stimuleren om 
voor de fiets te kiezen en fietsende werknemers blijvend te motiveren. Vraag 
gratis dit 7-stappenplan aan via de onderstaande contactgegevens. 

“HoGent, in het kader van onder andere haar gezondheidsbe-
leid, zet in op comfort voor de fietsende medewerkers met afge-
sloten fietsenstallingen, douchemogelijkheden en dienstfietsen.  
De Summer Challenge, de teamwedstrijd van Bike to Work helpt 
ook twijfelaars op de fiets. Dat we in 2016 een winnend team  
hadden helpt natuurlijk ook om nieuwe collega’s te motiveren.”  

- Lieve Lemaître, HoGent sportdienst

Contact:
BIKE TO WORK
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Dieter Snauwaert 
02 502 68 51 of 0497 12 28 93
Dieter.snauwaert@biketowork.be

   
 
www.biketowork.be
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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 u uw werknemers 
een treinabonnement op maat kunt aanbieden. Dankzij de derdebeta-
lersovereenkomst (zie Fiscaliteit) hoeven uw werknemers bovendien 
niet meer zelf te betalen voor hun abonnement.

OPENBAAR VERVOER

  www.belgianrail.be/nl/bedrijven.aspx

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

Business E-ticketing

U koopt uw vervoersbewijzen via een eenvoudige online applicatie. Uw 
werknemers, 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 €13,10 nemen uw werk- 
nemers een dag lang onbeperkt de trein, eventueel uitgebreid met gebruik 
van bus, tram en parking.
Zie ook verder: Fiscaliteit – NMBS
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2. De Lijn

Dankzij het uitgebreide bus- en tramnetwerk is zowat elke locatie in Gent 
bereikbaar met het openbaar vervoer. De Lijn heeft voor bedrijven een uit-
gebreid 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 toegespitst op bedrijven. 
Dankzij een derdebetalerssysteem hebben zowel u als uw werknemers 
weinig tot geen administratie.

Daarnaast biedt De Lijn nog tal van gratis ondersteunende diensten aan 
zoals sensibiliseringsmateriaal, 7-dagenpassen, web enquêtes en plug-in 
routeplanners voor uw bedrijfswebsite.
Zie ook verder: Fiscaliteit – De Lijn

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

- Joris D’hont, Zaakvoerder, Schoenen Boonants

   www.delijn.be/woonwerk    www.belgainrail.be/nl/vervoersbewijzen/treinkaarten/city-pass-gent 

NMBS + De Lijn

Laat uw 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 aan-
bod van De Lijn.

Met de City Pass verplaatsen uw 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 uw me-
dewerkers ook gebruik maken van de treinstations in en rond Gent en 
parkeren ze voordelig op de B-parkings van de NMBS.

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

15

OPENBAAR VERVOER
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GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER
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Contact:
TAXISTOP
Maria Hendrikaplein 65b
9000 Gent
Bert Victor
09 242 32 14
bvi@taxistop.be 

Contact:
KOWO
Emile de Becolaan 83 
1050 Elsene
Nicolas Rampelbergs
0475 48 44 93
nicolas.rampelbergs@kowo.io 

   www.taxistop.be/dienst/carpool-be    www.kowo.io

1. Carpool.be

Taxistop biedt met carpool.be een platform op maat aan voor een suc-
cesvol carpoolbeleid: expertise, campagnes, centraal beheer en  inno-
vatieve tools om carpoolpartners te zoeken en mobiliteitsgedrag te 
registreren.

Daarnaast biedt Taxistop met MyMobiCalendar een registratietool 
voor woon-werkritten aan. Met een dagelijkse registratie van de ver-
voerswijze naar het werk kunnen fiscale incentives voor carpoolers, 
(fiets) vergoedingen … beheerd worden. U beloont uw werknemers en 
hebt tegelijk minder administratie. 

“Intussen maak ikzelf al zo’n drie maanden gebruik van carpool.be 
en zijn er al meer dan honderd medewerkers van ons bedrijf gere-
gistreerd als gebruiker. Dankzij MyMobyCalendar 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 carpool- 
kalender bijhouden.” – Anton Goethals, Atlas Copco

2. Kowo

Via haar mobiele applicatie automatiseert Kowo ritten tussen  
collega’s en medewerkers van omliggende bedrijven. Het stelt  
gebruikers in staat om samen van en naar het werk te komen zonder 
dat u als bedrijf zelf iets hoeft te organiseren. Een soort van ‘Uber’ 
aangeboden voor de werknemer. Dat biedt heel wat voordelen: finan-
ciële, fiscale, milieuvriendelijke én  sociale voordelen. Tevens wordt 
de service verzekerd door AXA en wordt de bestemming ten alle  
tijden gegarandeerd indien de chauffeur niet komt opdagen of indien u  
bijvoorbeeld omwille van ziekte genoodzaakt bent om terug naar huis 
te gaan.  

19
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3. Max Mobiel

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

“Max Mobiel is een onmisbare schakel in de Gentse Mobiliteit. Dankzij 
dit initiatief vinden vele werknemers dagelijks de weg naar de Gentse 
haven. Wij appreciëren vooral het oplossingsgericht meedenken bij 
Max Mobiel waarbij de service aan de klant steeds voorop staat.”      
                                                                                           – Kurt Praet, Vio Interim

Momenteel bedient Max Mobiel de volgende trajecten:
Station Gent-Dampoort – Zeehaven Oost 
Station Gent-Dampoort – Zeehaven West 
Station Gent-Sint-Pieters – Drongen 
Station Gent-Sint-Pieters – ArcelorMittal
Station Gent-Sint-Pieters – Ghelamco 
Station Gent-Sint-Pieters – Technologiepark Zwijnaarde 
Station Merelbeke – Axxes Business Park (Merelbeke)

GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER
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Contact:
MAX MOBIEL
Voskenslaan 27 
9000 Gent 
Marnix Vanhemel
09 242 80 40
Marnix.Vanhemel@stad.gent

   
 
www.max-mobiel.be

Contact:
BAAV
Moorseelsesteenweg 2
8800 Roeselare
Hilde Adams
051 26 97 05
hilde.adams@baav.be 

   
 
www..officeonwheels.be

4. 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, een printer, koffiemachine en beeld-
schermen. Zo kan de gebruiker tijdens de hele rit werken en kan de reistijd 
als werktijd beschouwd worden.

009545_opmaak V14.indd   20 06/12/2017   13:43



auto

AUTO

21

009545_opmaak V14.indd   21 06/12/2017   13:43



AUTO

22

1. Autodelen

Voor sommige van uw verplaatsingen is de fiets of het openbaar vervoer 
geen alternatief en moet u wel een beroep doen op de wagen. Maar een 
wagen is duur, zeker als u weet dat hij 90% van de tijd stilstaat. Autodelen 
kan daarom een oplossing zijn om uw 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 bedrij-
ven vinden steeds meer de weg naar de verschillende autodeelsystemen. 
Neem contact op met Autodelen.net om na te gaan welke voordelen auto- 
delen kan hebben voor uw bedrijf en welk systeem het beste bij u past.

“We hebben soms een auto tekort en voor korte ritten of rondrit-
ten 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 milieu-
vriendelijk, goedkoper én flexibel is.” - Geert Willemyns, Baro architecten

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

    www.autodelen.net  •  www.autodelen.gent

2. Freeedrive

Freeedrive is een fleet management software voor een veiligere, groenere 
en goedkopere vloot. De mobiele app stimuleert bestuurders om een meer 
verantwoordelijke rijstijl aan te nemen. Dit door meldingen te geven wan-
neer men niet handenvrij belt en door gevaarlijk rijgedrag te registreren. 
Daarnaast meet Freeedrive ook hoe milieuvriendelijk een bestuurder rijdt. 

“Dankzij Freeedrive is mijn gewoonte om de smartphone te ge-
bruiken tijdens het rijden verdwenen. Ik denk er nu gewoon niet 
meer aan.” - Philippe Miclotte, ArcelorMittal

Contact:
FREEEDRIVE
Emile de Becolaan 83 
1050 Elsene
Jan-Pieter Cootjans
0475 20 57 67
info@freeedrive.com

   www.freeedrive.com
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3. Cleaner Car Contracts

Cleaner Car Contracts wil een meer duurzame bedrijfsmobiliteit stimu-
leren en brandstofkosten verminderen. Door deel te nemen, engageren 
leasefirma’s en vlootbeheerders zich om hun wagenpark ecologischer te 
maken. Ze verbinden zich ertoe om de CO2-uitstoot van hun vloot te ver- 
lagen, de Ecoscore te verbeteren en een aanzienlijk deel van hun wagen-
park te vervangen door elektrische wagens. Hiervoor krijgen zij erkenning, 
ondersteuning en advies vanuit het netwerk. Op die manier stimuleren ze 
de markt van schonere wagens, dagen ze autoconstructeurs uit om groen 
te innoveren en versnellen ze de transitie naar een duurzamere vloot.

Instap voor bedrijven is gratis. Voor leasingmaatschappijen zijn er partner- 
formules. Meer informatie over het elektrificeren van uw wagenpark 
vindt u op www.platformelektrischebedrijfswagens.be waar Cleaner Car  
Contracts deel van uitmaakt.

“Bij BOSS paints is de waarde milieu geen hol begrip. We zetten 
sinds jaar en dag in op een lager dieselverbruik en sinds 2015 
leggen we de focus op de vergroening van ons wagenpark. Toen 
de vraag kwam om in te tekenen op het Cleaner Car Contract leek 
het ons dan ook een no-brainer. Hun doel is hetzelfde als wat we 
bij BOSS willen bereiken.” - Els Heynssens, BOSS Paints
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Contact:
BOND BETER LEEFMILIEU 
VLAANDEREN
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel
Wouter Housen
0495 577 330
wouter.housen@bblv.be

   www.cleanercarcontracts.eu

4. The New Drive

The New Drive is een advies- en projectmanagementbureau gespeciali-
seerd in elektrische mobiliteit, duurzame energie en fietsgebruik. The New 
Drive geeft bedrijven advies en begeleiding op zowel strategisch als ope-
rationeel vlak en heeft veel ervaring met de  volgende thema’s:

• Ontwikkelen van een duurzame mobiliteitsvisie.
• Transitie van carpolicy naar e-car- of mobiliteitspolicy.
• Vergroening van het wagenpark en bedrijfsmobiliteit.
• TCO analyses en budgettering van elektrische voertuigen  

en oplaadinfrastructuur.
• Ondersteuning bij de opmaak van bestekken en de selectie van leve-

ranciers van oplaad- en fietsinfrastructuur.
• Ondersteuning bij het operationeel opzetten van een deelfiets- en  

deelwagensysteem.

The New Drive biedt een integrale aanpak met zowel technische achter-
grond als kennis van beleid, de markt en stakeholders. 

   www.thenewdrive.be

Contact:
THE NEW DRIVE
Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
Sven Huysmans
011 39 75 21
Info@thenewdrive.be
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Karel, gids bootjes Gent 

“In 1-2-3 
  in ‘t centrum? 

 Ik ‘Park’ mijn auto en
’Ride’ gewoon verder 

       met de bus of tram.” 
    
 

Schakel mee naar www.stad.gent/schakelslim

AUTO
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5. Park-and-ride

Een belangrijke schakel om het autoverkeer terug te dringen in de bin-
nenstad 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. 

Op onderstaande link vindt u een overzicht van alle park-and-ride 
plaatsen en de mogelijkheden van natransport om tot in het centrum 
te geraken.

    www.stad.gent/parkeren
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6. Lage-Emissiezone

De Gentse binnenstad is vanaf 1 januari 2020 een Lage-Emissiezone 
(LEZ). Binnen die zone gelden strenge uitstootnormen en 
toelatingsvoorwaarden voor voertuigen. De meest vervuilende diesel- 
en benzinevoertuigen mogen dan dit gebied niet meer in. Met deze 
ingreep wil het Gentse stadsbestuur de luchtkwaliteit in de stad 
verbeteren en zo ook de gezondheid van alle inwoners 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 u voor onderstaande zaken financiële ondersteuning 
ontvangen:

• Publieke laadpaal voor elektrische wagens (€ 1.000). 
• Elektrische twee- of driewieler bij het slopen van een bromfiets (tot 

€ 400). 
• Elektrische (€ 3.000) of CNG-deelwagen (€ 1.000).

AUTO

7. Mobiel Parkeren

Als bedrijf kunt u uw werknemers stimuleren tot het gebruik van 
 Mobiel Parkeren. Dit heeft als voordeel dat enkel de geparkeerde tijd 
betaald wordt. De aanbieders geven u de mogelijkheid tot een vloot-
rekening. 

De parkeertarieven zijn dezelfde als aan de automaat. Of er transac-
tiekosten worden aangerekend, vindt u terug op de webpagina van de 
aanbieder. Hoe de betaling verloopt, hangt af van de aanbieder. 

Vergelijk het aanbod:

4411
help@4411.be 
078 05 4411

Parkmobile
0900 41 200  
(0,50 EUR per minuut)
helpdesk@parkmobile.be  

Whoosh
0475 75 58 05 
(enkel via Whatsapp)
info@whooshstore.be  

Yellowbrick
0900 30 525 
(0,50 EUR per minuut)
info@yellowbrick.be 
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Contact:
DIENST MILIEU EN KLIMAAT
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 268 23 00
milieuenklimaat@stad.gent 

   www.lez2020.gent

   www.stad.gent/mobielparkeren

Schakel mee naar www.stad.gent/schakelslim
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Fiscaliteit 
Alle info over woon-werkfiscaliteit vindt u 
op de site van de Federale Overheidsdienst 
Financiën. 

Openbaar 
vervoer

Fiets-
vergoeding

Carpool-
vergoeding

      www.financien.belgium.be/nl/ 
particulieren/vervoer
en klik op aftrek vervoerskosten  
en woon-werkverkeer. 

Olympus
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1. Fietsvergoeding

De fietsvergoeding is een kilometervergoeding die u aan uw medewerkers 
kunt betalen voor hun woon-werkverplaatsingen (of dienstverplaatsingen) 
per fiets. De fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot 0,23 euro per kilome-
ter. De fietsvergoeding is ook combineerbaar met een tussenkomst voor 
het openbaar vervoer.

Contact:
FIETSERSBOND
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Dieter Snauwaert 
02 502 68 51 of 0497 12 28 93
dieter.snauwaert@fietsersbond.be
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Contact:
NMBS BUSINESS CENTER 
Hallepoortlaan 40
1060 Brussel
02 528 25 28 
business@b-rail.be 

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

2. Openbaar vervoer

DE LIJN 
Als bedrijf bent u wettelijk verplicht om een minimumpercentage van de 
kosten van het openbaar vervoer van uw medewerkers voor woon-werk-
verkeer terug te betalen. Dit minimumpercentage is afhankelijk van uw 
cao maar bedraagt minstens 72%. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen 
om 100% van de abonnementskosten te betalen en zo gratis openbaar 
vervoer aan te bieden aan uw werknemers.

Via het derdebetalerssysteem wordt de facturatie rechtstreeks van De Lijn 
naar uw bedrijf gestuurd. Zo hoeven uw medewerkers niet op voorhand 
het volledige abonnement te betalen om dan achteraf via een onkostenno-
ta het aandeel van de werkgever terug te vorderen. Voor uw administratie 
is dit alvast een vereenvoudiging.
 
De abonnementskosten zijn 100% fiscaal aftrekbaar en vrij van RSZ. In-
dien u met een derdebetalersovereenkomst werkt, kunt u zelfs 6% BTW 
recupereren.

NMBS
De minimum patronale bijdrage voor het woon-werkverkeer met de trein 
bedraagt minstens 70,3%. Als u dit optrekt tot 80% past de federale over-
heid de overige 20% bij. Op die manier kunt u uw werknemers gratis open-
baar vervoer met de trein aanbieden.

In geval van een gecombineerd abonnement geldt de overheidstussen-
komst van 20% enkel op het treingedeelte (in 2de klas), voor het gedeelte 
van De Lijn kan de werkgever een tussenkomstpercentage kiezen dat tus-
sen het wettelijk minimum en 100% ligt.
 
Via het derdebetalerssysteem kunt u de facturatie rechtstreeks afhande-
len. 

De abonnementskosten zijn 100% fiscaal aftrekbaar en vrij van RSZ. In-
dien u met een derdebetalersovereenkomst werkt, kunt u zelfs 6% BTW 
recupereren.
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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 390 euro kan worden uitge-
breid op basis van het aantal dagen en de afstand die men carpoolde. 

• Bewijzen beroepskosten: indien de beroepskosten bewezen kunnen wor-
den, 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. 

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

3. Carpoolvergoeding

Werknemers die carpoolen, krijgen een extra fiscale vrijstelling op de ver-
plaatsingsvergoeding die ze ontvangen. Het bedrag van deze fiscale vrijstel-
ling bedraagt maximaal de prijs van een weekabonnement trein in eerste 
klasse, voor dezelfde woon-werkafstand, vermenigvuldigd met het aantal ge-
carpoolde 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 uw bedrijf.
• De carpooler ondertekent jaarlijks een carpoolverklaring op eer. 
• U kunt controleren wie wel of niet carpoolt.
•  U vult de jaarlijkse fiscale fiche correct in door de carpoolvergoeding te 

vermelden onder het luikje ‘gemeenschappelijk georganiseerd vervoer’.

Contact:
TAXISTOP
Maria Hendrikaplein 65b
9000 Gent
Angelo Meuleman
09 242 32 18
ame@taxistop.be

FISCALITEIT
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    www.olympus-mobility.com

Contact:
OLYMPUS MOBILITY NV
Ajuinlei 1
9000 Gent
Koen Van De Putte
0478 48 03 80
Koen.vandeputte@olympus-mobility.com 
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4. Olympus

Heel wat verplaatsingen die vandaag met een (leasing)wagen gebeuren,  
kunnen sneller en goedkoper met het openbaar vervoer of de fiets. Helaas is 
het in de praktijk niet altijd makkelijk om vlot verschillende vervoersmiddelen 
te combineren.

Olympus is een platform dat vraag en aanbod rond mobiliteit bundelt, zodat 
mobiliteitspakketten moeiteloos kunnen worden samengesteld. Centraal hier-
bij staan een mobiele app en de Olympus Mobibkaart. Op het einde van de 
maand krijgen de gebruiker en de werkgever één factuur in de bus.

Met Olympus biedt u uw medewerkers tal van mobiliteitsdiensten aan zoals 
deelfietsen, deelwagens, parkings, openbaar vervoer of laadpalen voor elek-
trische voertuigen. Met één druk op de knop zijn alle mobiliteitsoplossingen 
beschikbaar. Uniek in België!
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1. Pendelfonds

Het Pendelfonds subsidieert projecten die duurzaam woon-werk- 
verkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om duurzame  
alternatieven te stimuleren en het woon-werkverkeer met de auto te ver-
minderen, kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring. Bedrijven of 
andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of 
andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) 
kunnen de subsidie aanvragen. 

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de project- 
uitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000 euro. De  
projectduur is maximaal 4 jaar. 

De Provinciale Mobiliteitspunten (PMP) staan in voor de ondersteuning 
bij het opstellen van een Pendelfondsdossier. 

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

    www.pendelfonds.be      www.oost-vlaanderen.be/mobiliteit

2. Projectenfonds duurzame mobiliteit 

Om vernieuwende projecten op het vlak van duurzame mobiliteit te on-
dersteunen, reikt de Dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaande-
ren 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:

• Fietsbeleid
• Tragewegenbeleid
• Woon-werkverkeer
• Gebiedsgericht werken
• Educatie en verkeersveiligheid

Het project moet ingediend worden voor 1 april van elk werkjaar en dient 
uitgevoerd te worden in één of meerdere Oost-Vlaamse gemeenten. De 
provinciale subsidie is cumuleerbaar met andere subsidies. 

Contact:
DIENST MOBILITEIT 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent 
Jan Lescrauwaet
09 267 78 29
jan.lescrauwaet@oost-vlaanderen.be 

SUBSIDIE
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Promotie

Fietskaart
Gent

Woensdag 
Fietsdag

Car Free 
Day

Green Deal 
Gedeelde 
Mobiliteit

Lean and 
Green 

Personal 
Mobility

Van 5 
naar 4
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2. Van 5 naar 4

V5N4 is een online mobiliteitsspel dat werknemers op een sympathieke 
manier aanzet om slimmer te pendelen. De uitdaging is simpel: van elke 
5 werkdagen wordt er 1 dag anders gereisd of gewerkt. Via een eenvoudig 
online dashboard houden medewerkers dagelijks hun reisgedrag bij. Hoe 
slimmer ze reizen of werken, hoe meer punten ze verdienen. 

Door teams, afdelingen of vestigingen tégen elkaar te laten spelen,  
ontstaat een motiverende groepsdynamiek die V5N4 echt laat leven op 
de werkvloer. Succes, sfeer en een betere modal split gegarandeerd!

“Onze autotrips daalden met V5N4 van 60% naar 36%: dat zijn fan-
tastische resultaten. Een maand na het spel hebben we ook gepolst 
naar de reacties bij de deelnemers. 60% had zich ingeschreven om 
de milieudoelstellingen van ABB te ondersteunen; dus niet enkel voor 
de prijzen. Dat directieleden meededen, was een extra succesfactor.“  

- ABB
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     www.v5n4.be

1. Fietskaart Gent

Ondersteun uw medewerkers bij het uitstippelen van de ideale fiets-
route van en naar het werk met de Fietskaart Gent. De gratis fietskaart 
van de Stad Gent geeft een overzicht van de belangrijkste fietsroutes 
in Gent en geeft ook een aantal tips om veilig en diefstalvrij te fietsen.

Wilt u een aantal fietskaarten voor uw medewerkers? 

Stuur dan een mailtje
> mobiliteit@stad.gent
met de vermelding van het aantal 
fietskaarten dat u graag had ontvangen. 

Liever digitaal? 
De online fietsrouteplanner toont de snelste 
route van A naar B. 

Op de hoogte blijven van alle fietsrealisaties? 

     www.fietsrouteplanner.gentfietst.be

     www.facebook.com/gentfietst

Contact:
MOBIEL 21
Vital Decosterstraat 67A/0101
3000 Leuven
Jan Christiaens
016 31 77 00
jan.christiaens@mobiel21.be
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3. Woensdag Fietsdag

Woensdag Fietsdag wil van fietsen een gewoonte maken. Want één dag 
per week op de trappers maakt al een groot verschil. Voor de mobiliteit, 
het milieu, maar in de eerste plaats voor uzelf. 

Woensdag Fietsdag geeft u net dat trapje extra, met supportersploegen, 
beloningsbadges, tips en prijzen. De echte VeloVedet? Dat bent u. Schrijf 
nu in en word lid van het grootste peloton van Vlaanderen

Elke fiets telt. Dus ik zou zeggen: probeer het gewoon! Pak vier weken  
lang één keer per week de fiets. En je zal zien: zo moeilijk is dat 
niet. En ook die ene keer maakt een verschil. Je fiets nemen i.p.v.  
de wagen is àltijd een gewonnen wedstrijd!” – Franky De Smet-Van Damme, 

Channel Zero. 

4. Car Free Day

De Car Free Day is de ‘autoloze zondag’ voor werkgevers. Taxistop  
moedigt op die dag werkgevers aan om een leuke actie te organiseren 
voor hun duurzaam pendelende werknemers. U kunt 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. Sinds 2014 organiseert Studio Brussel op de Car Free 
Day ook het Car Free Festival.

“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

Contact:
MOBIEL 21
Vital Decosterstraat 67A/0101
3000 Leuven
Marjan Frederix
016 31 77 00
marjan.frederix@mobiel21.be

    www.woensdagfietsdag.be     www.taxistop.be/project-evenement/carfreeday
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Contact:
TAXISTOP
Maria Hendrikaplein 65b
9000 Gent
Bert Victor
09 242 32 14
bvi@taxistop.be 

PROMOTIE
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Contact:
EXPERTISE CENTER SMART MOBILITY 
(ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL) 
Sint-Jacobsmarkt 9
2000 Antwerpen
Nicole Van Doninck
011 24 60 08 
Nicole.VanDoninck@ams.ac.be 

5. Lean and Green Personal Mobility

Binnen Lean & Green Personal Mobility begeleidt het expertisecentrum 
Smart Mobility bedrijven naar een duurzaam mobiliteitsbeleid aan de 
hand van een persoonlijke mix van maatregelen rond woon-werkverkeer 
en dienstverplaatsingen. Het is de doelstelling om 20% minder CO2 uit-
stoot te realiseren in 5 jaar tijd. Deelnemers kunnen een beroep doen 
op de uitgebreide expertise van Smart Mobility en op de ervaringen van 
andere deelnemende bedrijven via workshops. 

“Meer dan de helft van onze CO2- uitstoot betreft mobiliteit, bijgevolg 
zijn we al jaren bezig om deze te reduceren. Dankzij Lean & Green 
hebben we nu een gestructureerd kader om alles in onder te brengen 
en te kwantificeren. Het is ook een goede manier om intern iedereen 
te mobiliseren voor een gezamenlijk doel.” 

- David Van Lierde, Group Quality & CSR Manager, IRIS Group

6. Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Wilt u met uw bedrijf inzetten op gedeelde mobiliteit? Inzetten op (elek-
trisch) autodelen, fietsdelen en carpoolen? Bundel dan uw acties in een 
engagementsverklaring met de Vlaamse Overheid en treed toe tot de 
Green Deal Gedeelde Mobiliteit. 83 ondertekenaars, goed voor meer dan 
500 acties, maken ondertussen deel uit van dit netwerk en zetten zich 
in om gedeelde mobiliteit een duwtje in de rug te geven door concrete 
acties op te zetten. 

Stad Gent is één van die ondertekenaars en engageert zich onder andere 
om:

• Een communicatiecampagne op te zetten om gedeelde mobiliteit te 
promoten. 

• Een fietsdeelsysteem op te starten.
• Gedeelde mobiliteit te introduceren bij kansengroepen in meer  

kwetsbare wijken.
• Het eigen wagenpark te delen met bewoners.
• …

    www.leanandgreenpersonalmobility.be

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

    www.gedeeldemobiliteit.be

009545_opmaak V14.indd   39 06/12/2017   13:43



Vorming

Vias 
Institute

Goodplanet 
Belgium

Vlaamse 
Stichting
Verkeers-

kunde

009545_opmaak V14.indd   40 06/12/2017   13:43



44%

IN HET 
VERKEER11%

1. Vlaamse Stichting Verkeerskunde

41
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    www.vsv.be • www.safe2work.be

Contact:
VLAAMSE STICHTING 
VERKEERSKUNDE
Stationsstraat 110 
2800 Mechelen

 

I. SAFE2WORK: MOBILITEITSMANAGEMENT EN VERKEERSVEILIGHEID VOOR BEDRIJVEN

BUITEN HET
VERKEER

TOTAAL
ARBEIDSONGEVALLEN

IN HET 
VERKEER

BUITEN HET
VERKEER

ALLE DODELIJKE 
ARBEIDSONGEVALLEN

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 organi-
saties uitgewerkt onder de noemer Safe2work. 

69%

TIJDSTIP 
VERKEERSONGEVALLEN
IN DE WEEK
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b. Netwerkmeetings

Tijdens de halfjaarlijkse Safe2Work-netwerkmeetings ontdekt u als spilfiguur 
binnen uw organisatie nieuwigheden over mobiliteitsmanagement en ver-
keersveiligheid: handige tools en het ondersteunend aanbod van profit- en 
non-profitorganisaties. 
      

a. Basisopleiding voor mobiliteitscoördinatoren

De basisopleiding behandelt alles wat u moet weten als mobiliteits coör-
dinator: de rol van de mobiliteitscoördinator, communicatie naar werk-
gever en werknemers, fiscaliteit, goede praktijkvoorbeelden …
 
De basisopleiding bestaat uit 4 modules van telkens 1 dag. Inschrijven kan 
zowel voor 1 specifieke module als voor de volledige reeks van 4 modules.

* Contact 
Basisopleiding: Rutger Huybrechts • zie blz 44

Contact 
Netwerkmeeting mobiliteitsmanagement: Rutger Huybrechts • zie blz 44
Netwerkmeeting verkeersveiligheid: Ivo Van Aken • zie blz 44

VORMING

    www.safe2work.be/basisopleiding-voor-mobiliteitscoordinatoren     www.safe2workmeeting.be
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d. Truckveilig Charter

Transportbedrijven en vrachtwagenbestuurders die het Truckveilig Charter 
tekenen, engageren zich om minimaal 7 zelfgekozen actiepunten na te ko-
men. Bestuurders kunnen er bijvoorbeeld over waken dat ze voldoende fit 
en uitgerust achter het stuur zitten, terwijl werkgevers kunnen zorgen voor 
haalbare rittenschema’s. Daarnaast verschijnt elk trimester een nieuwsbrief 
met nuttige informatie om werk te maken van de gekozen engagementen. 

    www.truckveilig.be

c. Shift Up – Business Mobility Awards

Tijdens de Shift Up reikt de VSV de Business Mobility Awards uit. Bedrijven en 
(overheids)organisaties die inspirerende inspanningen leveren voor duurzaam 
en veilig woon-werkverkeer kunnen zichzelf en hun projecten zo meer in de 
kijker zetten. 

Naast de Business Mobility Awards worden ook 4 deelawards uitgereikt voor:
• Innovatieve aanpak van mobiliteitsmanagement.
• Vorming en sensibilisering van medewerkers rond duurzaam en veilig 

woon-werkverkeer.
• Gedeelde mobiliteit (carpoolen, auto- en fietsdeelsystemen...).
• Vlootvergroening.
Stad en OCMW Gent hebben in 2017 de Business Mobility Award in de categorie 
overheidsinstelling gewonnen.

    www.shiftup.be

Contact 
Shift Up: Rutger Huybrechts • zie blz 44

Contact 
Truckveilig Charter: Ivo Van Aken • zie blz 44
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a. Workshops

Om ongevallen te vermijden, moeten we blijven sensibiliseren over veilig ver-
keer en mobiliteit. De workshops zijn daarom heel effectief  om uw werk- 
nemers tot nieuwe inzichten te laten komen en draagvlak te creëren.

BLIK OP DE WEG
Afleiding en vermoeidheid behoren tot de grootste oorzaken van ongevallen 
op de Belgische wegen. Leer hier hoe u dit kan helpen voorkomen.

VAL OP IN HET VERKEER
Een activerende workshop over de dode hoek en zichtbaarheid.

MET DE FIETS NAAR HET WERK
Maak naast mobiliteitsacties ook werk om verkeersveiligheidsstappen te zetten.

RIJDEN (Z)ONDER INVLOED
In deze workshop sensibiliseren we over de risico’s van rijden onder invloed 
van alcohol, drugs en medicatie.

SNELHEID KILLER 1
Te snel rijden is soms een gewoonte die de chauffeur niet meer in vraag stelt. 
Leer hoe daar mee om te gaan.

VIER KEER VEILIG
De uitdaging van deze workshop is om werknemers het juiste vervoermiddel te 
leren kiezen en daar efficiënt mee om te gaan.

SAFE2WORK QUIZ
De Safe2work Quiz wil werknemers op een ontspannen en interactieve manier 
laten bijleren over veilige en duurzame mobiliteit.

b. Sensibiliserende acties

BELEEF DE DODE HOEK IN VIRTUAL REALITY
Ervaar het gevaar van dodehoeksituaties door de ogen van een vracht-
wagenchauffeur of fietser in deze levensechte simulatie met virtual reality-
brillen.

TUIMEL MEE EN ERVAAR HET BELANG VAN DE GORDEL
Ervaar het belang van de gordel door plaats te nemen in de tuimelwagen. U 
wordt enkel op uw plaats gehouden door de veiligheidsgordel terwijl de auto 
tuimelt. 

VR-SIMULATOR ROND AFLEIDING
De VR-simulator is een technologisch hoogstandje dat weggebruikers sensibi-
liseert over afleiding, reactiesnelheid, afstand houden en gordeldracht in het 
verkeer.

BEPAAL ZELF UW VERHAAL 
Zet de virtual reality bril op en laat u meevoeren door een meeslepende en 
 levensechte video. U speelt de hoofdrol en bepaalt zelf het einde van het ver-
haal.

II. SAFE2WORKSHOPS EN SENSIBILISERING WERKNEMERS

44
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c. Safe2work checklist

De eerste stap om het aantal verkeersongevallen in uw bedrijf te ver- 
minderen, is de huidige situatie in kaart brengen. Dat kan met een handige 
checklist, die u helpt om de risicofactoren en de reeds genomen maat- 
regelen op te lijsten.

d. Coaching verkeersveiligheid

Wilt u na het invullen van de checklist verder werk maken van een doel- 
treffend preventiebeleid? Deze ISOlight coaching heeft aandacht 
voor het algemene verkeersveiligheidsbeleid en zet sterk in op  
concrete acties. Na afloop gaat elk bedrijf naar huis met een beleid op 
maat en een actieplan voor enkele icoonprojecten. Op basis van deze aan-
bevelingen kunt u dan uw traject vlot verder zetten om de ISO 39001-norm 
te behalen.

Contact 
Rutger Huybrechts
015 63 14 07
rutger.huybrechts@vsv.be

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

Contact 
Coaching verkeersveiligheid: Ivo Van Aken • zie hieronder
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3. Goodplanet Belgium

Contact:
GOOPLANET BELGIUM
Edinburgstraat 26
1050 Brussel
Kevin Roeland
02 893 08 10 
k.roeland@goodplanet.be

    www.goodplanet.be/ondernemingen

2. Vias institute 

De verkeersveiligheid verbeteren, samen met de mobiliteit en de maat-
schappelijke veiligheid. Dat is het doel van het Vias institute als belangrijk  
Belgisch kenniscentrum. 

Vias institute heeft jaren ervaring met verkeersveiligheid en heeft hierover 
een uitgebreid vormingsaanbod ontwikkeld dat focust op een heropfrissing 
van de wegcode en het herkennen en inschatten van risico’s in het verkeer. 
 
Bovendien beschikt het Vias institute over een jarenlange expertise in 
het voeren van doeltreffende sensibiliseringsacties en als opleidings- 
instituut. Hierbij staan mentaliteits- en gedragsverandering via interactieve 
sessies centraal.

    www.vias.be 

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

I. 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 u als 
bedrijf nauw betrokken blijft bij de ontwikkeling van het mobiliteitsplan.

II. GOODMOBILITY@WORK

Met Goodmobility@Work maakt u werk van een leuke teambuildingsdag 
waarbij uw medewerkers op een laagdrempelige manier ook bijleren over 
mobiliteit. Na een mobiliteitsbingo en –quiz, volgt een wandeling waarbij de 
belangrijkste mobiliteitsaspecten in uw 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 ieder-
een de balans op om na te gaan of er verandering in het mobiliteitspatroon 
mogelijk is op basis van de aangereikte info.

VORMING
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info of vragen:

Hebt u nog vragen, wilt u iets aanpassen of wilt u uw dienst(en) laten opnemen 
in deze brochure? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens

Contact:
CONSULENT 
BEDRIJFSVERVOERSPLANNEN 
Bjorn De Vriese 
09 266.29.68
0498 84 76 06
bjorn.devriese@stad.gent 

Contact:
IVA MOBILITEITSBEDRIJF 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 BALIE
  

Voormiddag Namiddag

maandag 9 tot 12.30 uur gesloten

dinsdag 9 tot 12.30 uur 16.30 tot 19 uur (enkel op afspraak)

woensdag 9 tot 12.30 uur 14 tot 16 uur

donderdag gesloten gesloten

vrijdag 9 tot 12.30 uur gesloten

Contact
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