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Voor het achtste jaar op rij organiseert Taxistop Car Free Day. Deze jaarlijkse hoogmis voor de duur-

zame pendelaar vindt elk jaar plaats op donderdag tijdens de Week van De Mobiliteit. Dit jaar is dat 

op 20 september 2018. 

Taxistop moedigt jou als werkgever aan om op Car Free Day extra aandacht te besteden aan duurza-

me woon-werkmobiliteit: organiseer een leuke actie voor je duurzaam pendelende werknemers en/of 

reik hen alternatieven aan voor koning auto. 

Doe jij met jouw bedrijf, organisatie of lokaal bestuur mee? Dan zullen wij je zoveel mogelijk trachten 

te ondersteunen in de organisatie van je actie. In deze brochure vind je alvast de aanzet: tal van tips en 

inspirerende voorbeelden waaruit je inspiratie kan putten voor de organisatie van jouw eigen Car Free 

Day. Verder vind je in deze brochure ook een overzicht van de verschillende maatregelen en faciliteiten 

die je kan invoeren op jouw werkvloer om duurzame woon-werk mobiliteit aan te moedigen. 

Wij wensen je véél succes!
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WAT IS CAR 
FREE DAY?
Car Free Day is een laagdrempelige actiedag. We vragen 

werkgevers om één dag extra aandacht te besteden aan 

duurzame woon-werkmobiliteit en medewerkers aan te 

moedigen op 20 september 2018 zonder auto naar het 

werk te komen. Iedereen kan deelnemen – ongeacht 

de grootte of het type organisatie – en elke deelnemer 

organiseert Car Free Day op zijn eigen manier, volgens 

eigen middelen en mogelijkheden. 

WAAROM 
DEELNEMEN?
Als werkgever kan je een sleutelrol spelen in de 

mobiliteit van jouw werknemers. De standaard reflex 

in Vlaanderen is nog steeds om de wagen van stal te 

halen. Maar door als werkgever aandacht te besteden 

aan duurzame alternatieven kan je heel wat mensen over 

de streep trekken om het eens anders te proberen. Dat 

kan door met jouw organisatie deel te nemen aan acties 

als Car Free Day en/of door in te zetten op langlopende 

campagnes of permanente maatregelen.

Het voordeel van Car Free Day is dat het een 

laagdrempelige en eenvoudige manier is om eens je voet 

in het water van de duurzame mobiliteit te wagen. Of, als 

je al veel onderneemt, om de kers op de taart te zetten 

van een jaarlijkse inspanning. Trigger je werknemers om 

het één dag in het jaar eens anders te proberen en je 

zal zien dat voor heel wat mensen de ogen opengaan. 

Door eens te proeven van fiets, trein, tram, bus of 

carpoolen zullen zij dit ook sneller overwegen op de 

andere dagen van jaar. En, wie weet, zelfs sneller een 

ander vervoersmiddel nemen voor verplaatsingen tijdens 

hun vrije tijd. 

Maar Car Free Day is niet alleen een trigger voor 

autosolisten, het is ook een manier om je medewerkers 

die het hele jaar door kiezen voor duurzame mobiliteit 

te belonen. 

FACILITEER ALLE MODI

Je kan het voor je werknemers makkelijker maken om te 

kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer, of je kan 

hen helpen in het vinden van een carpoolpartner. Je kan 

je medewerkers de mogelijkheid bieden om van thuis uit 

te werken door te voorzien in voldoende faciliteiten hier-

rond. Of je kan je medewerkers zelf een keuze en verant-

woordelijkheid geven, door hen een mobiliteitsbudget 

aan te bieden. Welke optie ook, het mobiliteitsgedrag 

van jouw medewerkers is in grote mate beïnvloedbaar 

door jouw beslissingen. 

Wanneer je fietsenstallingen plaatst en douches instal-

leert zodat medewerkers zich kunnen opfrissen na hun 

fietstocht naar het werk, zal je merken dat het aantal 

fietsers stijgt. Het aandeel fietsers zal nog meer toene-

men wanneer je ook fietsen aanbiedt aan je medewer-
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kers. Dat kan via fietsleasing of door bedrijfsfietsen ter 

beschikking te stellen. Het gebruik van openbaar vervoer 

kan je dan weer aanmoedigen door een derdebetalers-

regeling in te voeren en door voldoende info ter beschik-

king te stellen. Je kan bijvoorbeeld een widget van De 

Lijn of NMBS op intranet plaatsen of je kan op digitale 

schermen in je bedrijf in real time weergeven wanneer 

het volgende vertrek is aan de dichtsbijzijnde bushalte of 

in het dichtsbijzijnde treinstation.

Wanneer je medewerkers wil overtuigen om meer sa-

men te rijden, kan je voorbehouden parkeerplaatsen 

voor carpoolers voorzien. Door een aansluiting te nemen 

op een carpooldatabank help je medewerkers in het vin-

den van een carpoolpartner. Ga – in de mate van het 

mogelijke – flexibel om met werktijden, zodat medewer-

kers het spitsuur kunnen mijden, of een deel van de dag 

kunnen flexwerken zodat zij de files kunnen ontwijken. 

En indien je met jouw bedrijf een echte pioniersrol wil 

spelen in duurzame woon-werkmobiliteit, bekijk dan of 

het mogelijk is te voorzien in een mobiliteitsbudget voor 

je medewerkers.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Zowel bij onze overheden als in de private sector wordt 

maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds be-

langrijker. De term dekt vele thema’s, maar mobiliteit 

wordt ook in dit kader naar de voorgrond geschoven. 

Woon-werkverkeer beslaat een belangrijk aandeel in 

alle verplaatsingen en afgelegde afstanden in Vlaande-

ren. En maar liefst 67% van de woon-werkverplaatsin-

gen in Vlaanderen gebeurt met de auto (één inzittende) 

als hoofdvervoermiddel. Indien u met uw onderneming 

mee op de kar van het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen wil springen, mag je de impact van de 

woon-werkmobiliteit van je werknemers dus zeker niet 

verwaarlozen.

Maar waaruit bestaat die impact nu precies? Wat zijn de 

gevolgen van het autogebruik van je werknemers voor 

henzelf, voor jou als werkgever en voor de maatschappij? 

De maatschappelijke gevolgen zijn niet min. Zo zijn er de 

macro-economische kosten van de dagelijkse files. Files 

zouden ons land dagelijks zo’n € 445.712 kosten. En dit 

bedrag houdt nog geen rekening met de kosten die onze 

gezondheidszorg besteedt aan de gevolgen van lucht-

vervuiling. Ons autogebruik heeft ook een gigantische 

ecologische impact. Per autokilometer zijn ongeveer 2 
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bomen nodig om de CO
2
-uitstoot te neutraliseren. Wan-

neer we weten dat in 2014 om en bij de 56,40 miljard 

km werd afgelegd in Vlaanderen met gemotoriseerde 

voertuigen, dan begrijp jeongetwijfeld dat de Vlaamse 

bomen deze CO
2
-uitstoot niet langer kunnen slikken. 

Behalve ecologische en economische gevolgen, heeft 

ons autogebruik ook een grote invloed op de leefbaar-

heid van onze steden en gemeenten. Drukke invalswe-

gen doorsnijden woonkernen, en woonstraten worden 

als sluiproutes gebruikt. Het autogebruik breng heel wat 

overlast met zich mee, zoals onveiligheid, lawaai, trillin-

gen en parkeerdruk. Bovendien nemen auto’s, het we-

gennetwerk én de parkeerfaciliteiten heel wat openba-

re ruimte in. Alleen al de auto’s die in België aanwezig 

zijn, nemen 16.000 voetbalvelden aan ruimte in, en dan 

hebben we het nog niet over de ruimte die wordt inge-

nomen door de wegen waarop de auto’s rijden en de 

parkeerplaatsen aan bedrijven en winkels die voor deze 

auto’s voorzien worden.

Ook voor jou als werkgever heeft het overmatig 

autogebruik enkele belangrijke nadelen. Je onderneming 

wordt minder bereikbaar waardoor je inboet aan 

werkefficiëntie. Immers, je vindt minder makkelijk 

geschikt personeel, je leveringen verlopen trager en ook 

dienstverplaatsingen duren langer. Bedrijfswagens ter 

beschikking stellen is heel duur, net zoals het voorzien 

in parkeerfaciliteiten voor wagens. Bovendien speelt 

het verkeer een niet onbelangrijke rol in het aandeel 

arbeidsongevallen. Arbeidswegongevallen zijn vaak 

ernstiger en duurder dan ongevallen op de werkplaats.

Tot slot zijn ook je medewerkers mee de dupe van teveel 

autogebruik. Meer en meer werknemers zijn niet langer 

bereid enkele uren per week in de file te slijten op weg 

naar het werk. Zij gaan dus op zoek naar een centraler 

gelegen werkplek, die bij voorkeur met verschillende 

vervoersmodi bereikbaar is. File en dus een lange reistijd 

zorgt immers voor heel wat tijdverlies en extra stress, 

waardoor de arbeidsvreugde afneemt. Bovendien leidt 

de drukte en de tijdsdruk dikwijls tot agressiever rijgedrag 

met als voor de hand liggend gevolg meer ongevallen. 

Meer en meer werknemers worden zich bewust van 

de reële kostprijs van een wagen, en beseffen steeds 

vaker dat alternatieven voor de auto doorgaans een stuk 

goedkoper zijn.

JE KAN OP ONS REKENEN!

Met Car Free Day willen wij jou als bedrijfsleider, onder-

nemer of mobiliteitscoördinator ondersteunen en bege-

leiden in je zoektocht naar structurele oplossingen voor 

de mobiliteitsknoop in Vlaanderen. In deze publicatie 

vind je alvast heel wat tips en tricks voor het organiseren 

van Car Free Day. Maar we bieden verder ook een dui-

delijk overzicht van de vele mobiliteitsaanbieders en –or-

ganisaties die je graag helpen in het verduurzamen van 

jouw mobiliteit en die van je werknemers.

Wij wensen je veel leesplezier met deze publicatie. We 

hopen van harte dat je er heel wat inspiratie uit kan put-

ten, zodat we met z’n allen kunnen evolueren naar een 

mobieler, gezonder en rendabeler Vlaanderen.
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+230
deelnemende  

bedrijven
in 2017!
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© Volvo Cars Gent

Of je nu voor een grootse of een bescheiden Car Free 

Day gaat, het wordt ongetwijfeld een sfeervolle dag voor 

jou en je organisatie. Moedig je werknemers aan om een 

dagje duurzaam te pendelen met trein, tram, bus of fiets, 

vraag hen om te carpoolen of stimuleer thuis- en telewer-

ken. En wie weet verrassen je werknemers je wel door op 

rolschaatsen, met de step, go-cart of kano naar het werk 

te komen.

Om je medewerkers echt over de streep te trekken, raden 

we je echter aan om ook een speciale actie te organiseren

Niet meteen inspiratie? Wij helpen je graag op weg! 

Car Free Day acties kunnen grofweg opgedeeld worden in 

drie categorieën: 

1. BELONING:

• Trakteer je medewerkers op een ontbijt of een 

lunch, eventueel opgevrolijkt door de aanwezig-

heid van een foodtruck. 

• Deel goodies uit: vb. een USB-stick, een power-

bank, zadelhoes, fietstas, fluohesje, fietsverlichting, 

een karikatuur,...

• Maak een wall of fame: hang foto’s omhoog van 

alle deelnemende werknemers. 

• Trakteer fietsende medewerkers op een fietsap-

plaus, een fietsonderhoud, een fietsgraveeractie of 

een basiscursus fietsherstellen. 

• Carpoolende werknemers kan je dan weer verblij-

den met een carpoolcarwash of exclusieve VIP car-

poolparkeerplaatsen. 

• Ga de uitdaging aan met je medewerkers: indien 

er 1000 autokilometers uitgespaard zijn, komt er 

een pingpongtafel of pooltafel in het bedrijfsres-

taurant.

• Organiseer een mobiliteitsquiz, een tombola of 

een speciale wedstrijd (vb. “neem een selfie op 

een duurzaam vervoersmiddel”). Voorzie een prijs 

of beloning voor de origineelste pendelaar.

• Zet werknemers die het hele jaar duurzaam pende-

len in de bloemetjes. Of organiseer een Miss/Mister 

Duurzaamheid verkiezing. 

• Leg een rode loper van de bushalte tot de ingang 

van het bedrijf en zorg voor een feestelijke ont-

vangst.

• Claim de autoparkeerplaatsen! Maak de parking 

leeg en organiseer een race met speciale fietsen of 

go-carts. Richt je parking in als lunch- of relaxruim-

te (met picknickbanken, bloemen, struiken, para-

sols, een bar, grasmatten, hangmatten,..). Je kan 

er ook een strand van maken, met zand, strand-

stoelen en eventueel een voetbadje. Of waarom 

tijdens de lunchpauze geen yogasessie geven, zo-

dat werknemers na de middagpauze uitgerust aan 

hun namiddag beginnen. 

CAR FREE DAY:
GROTE DIVERSITEIT AAN ACTIES
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© Studio Brussel

© IOK

• Plant een boom per uitgespaarde autokilometer, 

of schenk een bedrag aan een milieu- of mobili-

teitsorganisatie.

1. 
2. TEAMBUILDING:

• Stippel een fietsroute uit waarbij je medewerkers 

in groep naar het werk kunnen fietsen of hang een 

“ik-spreek-af-om-samen-te-pendelen”-kaart op. 

• Organiseer een competitie tussen de verschillende 

afdelingen, ploegen of sites. 

• Geef als CEO/burgemeester/... het goede voor-

beeld en pik een van je medewekers thuis op met 

de tandem of carpoolwagen. 

• 
3. ONDERSTEUNING: 

• Bied persoonlijk reisadvies aan, of schakel hiervoor 

De Lijn of de NMBS in. 

• Proberen een aantal werknemers het openbaar 

vervoer uit? Betaal hen dan de kost van het biljet 

terug.

• Organiseer een opleiding ‘veilig fietsen’. 

• Voorzie elektrische wagens en/of fietsen die je me-

dewerkers kunnen uitproberen 

• Organiseer een mobiliteitsdebat waarbij je werkne-

mers hun noden kunnen aangeven om op perma-

nente basis duurzaam te pendelen. 

• Faciliteer thuis- en telewerk. 

Bij Volvo Cars Gent werden duurzame pendelaars 
beloond met een Car Free Day-peer
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ELKE ORGANISATIE IS UNIEK

Elke organisatie verschilt in grootte en stijl, maar vaak kan je wel inspiratie vinden bij gelijkaardige organisaties. Een 

kleine greep uit de Car Free Day acties van de voorbije jaren, opgedeeld per type organisatie. 

REVIVE
“In kader van de Week van de Mobiliteit besloot Revive 

de voetafdruk op meerdere niveaus, dan enkel op mo-

biliteitsvlak, te verkleinen. Daarom organiseerden ze een 

Low Impact Week en lieten ze, zeker op Car Free Day, 

onze auto thuis!

Daarnaast organiseerden ze een fotowedstrijd en spoor-

den ze op die manier hun teamleden aan om duurzaam 

en gezond te leven op alle vlakken. Van vegetarisch ko-

ken, tot korte douches nemen,... alle kleine én grote ac-

ties werden beloond!  Het team collega’s dat het meeste 

inspanningen had gedaan won een lunch. Op Car Free 

Day zelf kregen alle collega’s die de wagen thuis hadden 

gelaten een ecologisch verantwoord ontbijt.” 

Bekijk het verslag op hun blog:

www.revive.be/nl/blog/re-vive-op-het-vrt-journaal

DURABRIK
“De medewerkers van Durabrik rijden jaarlijks ongeveer 2 

miljoen kilometer woon-werkverkeer met de wagen... om 

de bijhorende CO2 uitstoot op te nemen is er 30 hectare 

BEDRIJVEN

bos nodig! En dan zwijgen we nog over fijn stof en de 

rest…

Vanuit hun waardengedrevenheid willen ze hier iets aan 

doen en versneld inzetten op een duurzamere mobiliteit.  

Dit doen ze met verschillende acties, waaronder hun ge-

motiveerde deelname aan Car Free Days!

Ze hebben een dashboard op intranet waar je de be-

spaarde kilometers ziet groeien.  De medewerkers die te 

voet, met de fiets, al carpoolend of met het openbaar 

vervoer naar het werk komen vullen de bespaarde kilo-

meters in en samen zien we onze CO2-uitstoot dalen. Als 

klap op de vuurpijl krijgen alle medewerkers die tijdens 

de Car Free Days de wagen thuis laten een fantastisch 

ontbijt - dat heeft gesmaakt! 

Durabrik is fan van Car Free Days, #samen gaan ze voor 

meer duurzame mobiliteit.” 

INSPIRERENDE VOORBEELDEN
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LOKALE BESTUREN

DIEST

“Tijdens de Car Free Day werden de medewerkers van 

stad en OCMW Diest die op een duurzame manier naar 

het werk kwamen verwend met een assortiment brood-

jes, een wafel en een drankje. Ze zorgden ook voor een 

extra cadeau, namelijk een drinkbus en een fotokadertje. 

Daarnaast konden de collega’s ook eens een elektrische 

fiets en elektrische bakfiets testen. Ambiance verzekerd 

dus!

Maar liefst 100 collega’s schreven zich in en genoten in 

het zonnetje van een gezellig samenzijn. Ze kregen veel 

positieve reacties en blije gezichten. Zeker voor herhaling 

vatbaar dus!

Dit was de vierde keer dat ze aan Car Free Day meededen 

in Diest.

Dit jaar deden voor de eerste keer ook enkele leerkrach-

ten van de 3 gemeentelijke basisscholen mee. De brood-

jes en cadeaus werden door de directie afgehaald en op 

school opgegeten, aangezien het voor de leerkrachten 

onmogelijk was om uit de deelgemeentes naar centrum 

Diest te komen met de fiets of te voet. Toch werd het 

initiatief ook hier heel enthousiast onthaald en waren ze 

blij dat ze konden deelnemen.”

OUD TURNHOUT 

Tijdens de Week van de Mobiliteit (16 tot 22 september) 

worden er allerlei activiteiten op touw gezet. Gaande 

van een fietsen graveren/controleren tot het belonen van 

de burgers die kiezen voor openbaar vervoer.

Op de donderdag van de Week van de Mobiliteit is het 

Car Free Day. Vanuit het bestuur worden al de bedrijven 

op hun grondgebied aangespoord om hieraan deel te 

nemen. Zij ontvangen een schrijven van de gemeente 

met een link met allerlei tips. 

Het gemeentebestuur daagt zijn personeel uit om op Car 

Free Day de auto thuis te laten en te kiezen voor duurza-

me mobiliteit. Deze werknemers worden uitgenodigd op 

een (h)eerlijke lunch. Tijdens de lunch wordt er aandacht 

besteed aan duurzame ontwikkeling en wordt er geko-

zen voor een vegetarische lunch bestaande uit produc-

ten van onze lokale boeren/fruittelers, bio- en FairTrade 

producten. Ook op deze manier kan men kennismaken 

met een lunch die een kleine ecologische voetdruk heeft 

en ook lekker en voedzaam is. 

De fietsen van de medewerkers worden voorzien van het 

fietslabel “Start een rage, Auto inde garage”. Dit fiets-

labeltje wordt ook aangeboden aan de burgers.
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STAD POPERINGE  

“Het stadsbestuur van Poperinge neemt sinds de editie 

van 2015 deel aan de Car Free Day. Elk jaar wordt het 

personeel van het stadhuis, de technische dienst, het 

sociaal huis en de autonome gemeentebedrijven aange-

moedigd om de woon-werkverplaatsing te voet, met de 

fiets of met het openbaar vervoer te maken. De deel-

nemers krijgen hierbij een ontbijtpakket aangeboden 

en maken tevens kans op accessoires met stadslogo. Zo 

werden er reeds fietstassen en fietshelmen verdeeld. 

In de marge van de Car Free 

Day werden daarnaast ook 

andere mobiliteits initiatieven 

voor het stadspersoneel ge-

lanceerd, zoals nieuwe (elek-

trische) dienstfietsen en een 

openbare fietspomp bij het 

stadhuis.”

ZORGINSTELLING:

WZC COMPOSTELA   

“Het mobiliteitsprobleem in 

en rond Antwerpen wordt 

steeds groter. We moeten 

met z’n allen op zoek naar 

alternatieven. Omdat WZC 

Compostela zich graag inzet 

voor duurzame mobiliteit 

namen zij deel aan de car 

free day op 21 september. 

Medewerkers en bezoekers die die dag de auto thuis 

hadden gelaten, kregen een gratis consumptie aan de 

leuke baristabar II Furgone.

Indien men door omstandigheden toch met de wagen 

diende te komen, kon men alsnog een koffie verdienen 

door samen met een bewoner op de duo- of rolstoelfiets 

een toertje rond Compostela te rijden.

ledereen heeft enorm genoten van deze dag. Het 

zonnetje was van de partij en de koffie was heerlijk. De 

fietsen kenden een zodanig succes dat we ze zeker nog 

eens terug in huis halen. Zowel medewerkers, bewoners 

en bezoekers hebben genoten van deze dag. En het 

fileleed was dankzij ieders medewerking die dag een 

stukje minder!”

DE SLEUTEL TOT SUCCES: COMMUNICATIE
Een succesvolle Car Free Day staat of valt bij de communicatie erover. Wij raden je dan ook aan om een aantal commu-

nicatie-acties te plannen die alle medewerkers bereiken. Je kan de communicatie best ten laatste een tweetal weken 

voor Car Free Day opstarten. Enkele tips:

• Stuur een mailing met info over Car Free Day rond naar al je werknemers. Je kan daarvoor een template verkrijgen 

bij Taxistop.

• Maak gebruik van de spandoeken, affiches en flyers die Taxistop ter beschikking stelt en verspreid ze zoveel mogelijk 

op de werkvloer. Flyers kunnen bijvoorbeeld samen met de loonfiche meegegeven worden aan elke werknemer. 

• Plaats een artikel over Car Free Day in het personeelsmagazine.
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• Organiseer een infosessie waar werknemers te weten 

komen hoe ze kunnen deelnemen en welke voordelen 

daaraan verbonden zijn. Maak van de gelegenheid ge-

bruik om alle duurzame mobiliteits alternatieven die jouw 

organisatie aanbiedt nog eens in de kijker te zetten.

• Schakel sociale media in en verspreid de info op het in-

tranet. Een digitale banner is hiervoor ideaal.

• Organiseer een tijdelijk infopunt waar werknemers info 

kunnen opvragen over alternatieve mogelijkheden voor 

hun woon-werktraject.

• Verspreid de info via de digitale schermen in de inkom-

hal of het bedrijfsrestaurant.

• Stuur een persbericht uit en breng zo regionale en lokale 

pers, én omliggende bedrijven op de hoogte.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat al je werknemers na Car Free 

Day opnieuw in de wagen kruipen. Daarom moedigen wij je van 

harte aan om Car Free Day te gebruiken als startschot voor een 

nieuwe mobiliteitsaanpak.

Lanceer op Car Free Day een langlopende campagne, zoals Bike to Work of Van5Naar4. Maak van de gelegenheid 

gebruik om een aantal permanente mobiliteitsmaatregelen te introduceren en te promoten, zoals een aansluiting 

op een carpooldatabank of het inleggen van een pendelbus. 

Neem je als werkgever al heel wat maatregelen om het woon-werkverkeer van je medewerkers te verduurzamen? 

Gebruik Car Free Day dan om de bestaande mobiliteitsmaatregelen extra in de schijnwerpers te plaatsen. Je zal 

merken dat deze aanpak loont!

HULP OF EEN KLANKBORD NODIG?
Wij staan altijd paraat om te antwoorden op al je vragen. 

Contacteer Bert Victor via bvi@taxistop.be of 09 243 32 14.

HOU HET NIET BIJ ÉÉN DAG
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#GOEDOPWEG:  
INSPIRERENDE  
VERHALEN OVER  
DUURZAME MOBILITEIT

THUISWERKDAG 

Naar de bakker, school, het werk of zomaar even genie-

ten van het ‘weg zijn’. We verplaatsen ons steeds minder 

op automatische (auto)piloot. Mensen, bedrijven, organi-

saties en overheden gaan #goedopweg. Die dynamiek 

willen we hier omarmen en versterken met verhalen over 

het maken van mobiliteitskeuzes, ervaringen, vragen en 

antwoorden. Wie met twijfels zat waagt zich er dan toch 

ook aan: #goedopweg!

Ontdek alle inspirerende verhalen op 

www.duurzame-mobiliteit.be/goedopweg

Thuiswerken Werkt! Daarom roepen we donderdag 

20 september uit tot Thuiswerkdag. Op deze dag wil-

len we werkgevers stimuleren om thuiswerk toe te la-

ten en structureel thuiswerk te organiseren binnen hun 

bedrijf of organisatie. 

Hiermee willen we aantonen dat:

• Thuiswerk een efficiënte oplossing is in de  

mobiliteitsdiscussie

• Thuiswerk een manier is om de worklife balance 

van werknemers te verhogen

• Thuiswerk ook voor werkgevers heel wat voor-

delen biedt

Met de Thuiswerkdag willen we een signaal geven aan 

overheid en werkgeversorganisaties om meer in te zet-

ten op thuiswerk en thuiswerk te belonen.

Word ook een Thuiswerkgever en schrijf jouw bedrijf in 

op onze campagnewebsite.

Op dinsdag 11 september organiseren we een webinar 

omtrent thuiswerken met een aantal cases van bedrij-

ven. Alle info vind je op www.thuiswerkenwerkt.be

De Thuiswerkdag is een initiatief van Taxistop,  

Palindroom, SD Worx, Pami en Mercuri Urval.
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‘Duurzame dienstverplaatsingen en duurzaam woon-

werkverkeer staan bij Eandis en Infrax al jaren hoog op 

de agenda. We promoten alternatieve vervoersmiddelen 

en blijven werk maken van een ruim aanbod voor 

alle medewerkers. Een stevige uitdaging, maar ons 

mobiliteitsbeleid levert wel mooie resultaten op’, aldus  

CEO Frank Vanbrabant.

Ons duurzame mobiliteitsbeleid steunt op drie pijlers:

1. VOORKOMEN VAN VERPLAATSINGEN 

open offices, thuiswerk, woon-werf verplaatsingen, 

videoconferenties, … 

2. VERDUURZAMEN VAN VERPLAATSINGEN 

openbaar vervoer, carpoolen, elektrische en gewo-

ne pendel- en dienstfietsen, blue bike vouchers, …

3. VERGROENEN VAN VERPLAATSINGEN 

indien tóch de auto, dan met zo min mogelijk 

schadelijke uitstoot door onder andere de vergroe-

ning in dienstwagens. In 2017 wonnen we nog 

een mooie prijs tijdens de ‘Fleet Mobility Awards’. 

Dit doen we door verschillende ondersteunende en 

richtinggevende initiatieven en beleidskeuzes:

1.  GERICHT ADVIES GEVEN AAN DE MEDEWERKERS 

Hoe kan je, vanuit je persoonlijke situatie, de auto aan de 

kant laten? Wie bijvoorbeeld op zoek is naar een mede-

carpooler of een veilige fietstraject kan daarvoor terecht 

bij onze mobiliteitscoördinatoren. Via publicaties blijven 

medewerkers ook op de hoogte van de verschillende mo-

gelijkheden voor duurzaam woon-werkverkeer. En op het 

internet kan je je route uitstippelen via planners van De Lijn 

en de NMBS.

2. SENSIBILISEREN EN MOTIVEREN VAN DE   
 MEDEWERKERS 

We zetten al verschillende campagnes op poten voor onze 

medewerkers. Zo vonden de afgelopen jaren al enkele 

keren een duurzame ontbijtdag plaats, met telkens zo’n 

500 à 600 deelnemers. Daarnaast organiseerden we ook 

een aantal jaren een mobiliteitswedstrijd van april tot eind 

september: telkens legden 1 500 deelnemers samen 3,5 

miljoen kilometer minder af. Goed voor 650 000 kg minder 

CO2-uitstoot.

Eind 2016 keurde de Vlaamse overheid het Pendelfonds-

dossier voor ons bedrijf (ex-Infrax) goed. Ultieme doel: zo 

veel mogelijk werknemers die de auto aan de kant schui-

ven en met de fiets naar hun werk pendelen. Daarnaast 

lieten we in samenwerking met de provincies voor elke site 

een Mobiscan uitvoeren. Hiermee hebben we in elke regio 

het aantal werknemers in kaart gebracht dat zijn verplaat-

sing naar het werk net zo goed met de fiets zou kunnen 

afleggen. 

In 2017 is ons fietsplan van start gegaan: het bedrijf finan-

ciert de elektrische of stadsfiets van de collega en de colle-

ga betaalt zijn aandeel af via zijn/haar fietsvergoeding. Na 

drie jaar fietsengagement wordt de fiets definitief eigen-

dom van de medewerker. Intussen hebben al 156 collega’s 

een e-fiets aangeschaft via dit systeem. Een heel peloton.

Ook Car Free Day past perfect in dat plaatje. We roepen 

alle collega’s op om op donderdag 20 september 2018 de 

auto aan de kant te laten en te kiezen voor een alternatief 

vervoersmiddel: fiets, openbaar vervoer, … 

ALS ONDERNEMING KIES JE BEWUST VOOR DUURZAME MOBILITEIT

Enkele van onze nieuwe CNG-wagens

HOOFDSPONSOR VAN 
CAR FREE DAY 
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Voor het derde jaar op rij zijn we hoofdsponsor van dit 

event. Samen met Taxistop tekenen we ook hier voor een 

duurzame samenwerking. 😊

3.  TECHNISCHE OMKADERING VOORZIEN 

We richtten op heel wat sites voorbehouden parkeerplaat-

sen in voor carpoolers. Wie met de trein komt, kan be-

schikken over pendelfietsen aan het station. Fietsers kun-

nen rekenen op overdekte en bewaakte fietsenstallingen 

én douches. Eandis en Infrax voorzien ook elektrische fiet-

sen en wagens voor woon-werkverkeer en dienstverplaat-

singen. En heel wat van onze meteropnemers en technici 

hebben een plooifiets mee in hun dienstwagen, zodat ze 

de auto – zeker in stadscentra – even aan de kant kunnen 

laten staan.

Collega’s die meer dan 25 km van huis werken, kunnen tot 

twee dagen per week terecht in een ‘open office’ dicht bij 

hun woonplaats en ook thuiswerk behoort tot de mogelijk-

heden voor een deel van de medewerkers. 

Breed duurzaam kader 

De maatregelen op vlak van duurzame mobiliteit kaderen 

binnen de focus op duurzaam ondernemen, waarbij we 

onze globale ecologische voetafdruk willen verminderen 

met 20% tegen 2020. Duurzame mobiliteit moet tegen 

2020 goed zijn voor 20% van de te behalen einddoelstelling. 

Partner en inspirator 

Meer en meer steden voeren een duurzaam mobiliteits-

beleid. Wij willen voor onze gemeentelijke aandeelhou-

ders hierin een hefboom zijn. Onder het motto ‘Duurzame 

mobiliteit, da’s zuivere winst’ ontwikkelden we concrete 

acties om steden en gemeenten bij te staan op het vlak 

van duurzame mobiliteit. Dat gaat vooral over de vergroe-

ning van hun wagenpark via doorlichting van de bestaan-

de voertuigen, de gezamenlijke aankopen van duurzame 

alternatieven en de plaatsing van elektrische oplaadpalen 

en vulstations voor aardgas. 

In 2017 kochten gemeentebesturen, via een door ons geor-

ganiseerde samenaankoop, tegen voordelige voorwaarden:

• 131 duurzame voertuigen (elektrisch en/of aardgas)

• 38 elektrische fietsen

• 21 aardgasvulstations

• 343 voertuiglaadpalen 

• 11 fietslaadpalen. 

Als inspirator geven we ook het goede voorbeeld: het 

voertuigenpark wordt stelselmatig uitgerust met duurza-

mere voertuigen, hetzij volledig elektrisch, hetzij aange-

dreven met aardgas. De komende jaren willen we zo’n 

700 (bestel)wagens door groenere exemplaren vervangen.

CEO Frank Vanbrabant: ‘Onze organisatie bewijst dat 

het bedrijfsleven écht het verschil kan maken om de ver-

plaatsingen van medewerkers vlotter en duurzamer te la-

ten verlopen. En dat wordt gewaardeerd. Voor de vierde 

keer op rij kregen we dit jaar het Charter Duurzaam On-

dernemen van het Vlaams netwerk van ondernemingen 

(VOKA). Vooral de brede waaier aan acties voor duurzame 

mobiliteit viel bij de jury in de smaak. Ook ons milieubeleid 

en de manier waarop we met allerlei belanghebbenden in 

dialoog treden, scoorden goed. Het charter geeft opnieuw 

een boost aan ons imago van duurzaam bedrijf.’

Deze collega’s geven alvast het voorbeeld en kiezen de fiets!

De meest duurzame kilometers zijn de kilometers die je vermijdt, 

door bijvoorbeeld te werken in een open office dichter bij huis

Eandis en Infrax faciliteren de uitrol van 2 500 laadpalen voor 

elektrische auto’s in alle Vlaamse gemeenten. 
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Aanbieders
Wanneer je als werkgever een duurzame bedrijfsmobiliteit wil introduceren 

op de werkvloer, kan je een beroep doen op verschillende aanbieders. Zij 

hebben elk hun eigen specialiteiten. In dit hoofdstuk bieden we een overzicht 

van de aanbieders, met korte introductie en contactgegevens. Er wordt heel 

duidelijk aangegeven voor welke maatregelen elke aanbieder kan aangespro-

ken worden. 



FIETS&WERK

Op zoek naar een pasklaar antwoord om bedrijfsfietsen ter beschik-

king te stellen van uw werknemers? Fiets&Werk heeft een stevig en 

gebiedsdekkend netwerk van aanbieders van bedrijfsfietsen uitge-

bouwd. Zo beschikt u altijd en overal over een uitstekende en regle-

mentaire fiets. Dankzij een ruime waaier aan verhuurformules kan 

u een pakket samenstellen dat perfect is afgestemd op uw wensen. 

Via de website van Fiets&Werk kan u ook terugvinden welke be-

drijven uit uw buurt met bedrijfsfietsen werken en bij wie u dus 

ervaringen kan opvragen.

Fietsende medewerkers bieden niets dan voordelen:

• Fietsen zijn kostenbesparend: met het leasingbudget van één wagen 

kan u makkelijk 25 tot 50 fietsen leasen. 

• Parkeerproblemen? Op 1 autoparkeerplaats kunnen 8 fietsen gestald 

worden. Een flinke besparing aan dure parkeerplaatsen!

• Fietsende werknemers geven hun bedrijf een ethisch en duurzaam 

imago!

Specifiek voor bedrijven met meerdere vestigingen is Bike&Co opgericht. 

De coöperatieve vennootschap combineert een uitstekende dienstverlening 

op het vlak van onderhoud en herstel met eenvoud in administratie en een 

centraal aanspreekpunt.

CONTACT FIETS&WERK

⌂  UITBREIDINGSTRAAT 470  

 2600 BERCHEM 

📞 TEL: +32 (0)3 239 52 23

💻 WWW.FIETSENWERK.BE

 INFO@FIETSENWERK.BE

CONTACT BIKE&CO 

⌂ VOSKENSLAAN 27 - 9000 GENT

📞 +32 (0)488 952 890

💻 WWW.BIKEANDCO.BE

 INFO@BIKEANDCO.BE
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BLUE-BIKE

Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stads-

fietsen te voorzien aan de Belgische stations. Of het nu om woon-werkver-

keer gaat, om dienstverplaatsingen of om bezoekers aan uw kantoor: met 

Blue-bike kan het nu ook gemakkelijk en duurzaam. De tijd op de trein is 

geen verloren tijd en fietsende werknemers zorgen voor minder ziektever-

zuim. De combinatie trein + fiets is dus ideaal. 

DE KOSTEN

Bij Blue-bike betaalt u jaarlijks 10 euro incl. btw per lidkaart. De kaarten 

kunnen gepersonaliseerd worden of bijvoorbeeld als ‘poolkaart’ dienen 

op een afdeling. Daarnaast betaalt u enkel voor de effectieve ritten. Via 

een derdebetalersyteem kan u de kosten gedeeltelijk of volledig vergoeden 

voor uw personeel. Deze tussenkomst is 100% fiscaal aftrekbaar. U krijgt 

maandelijks automatisch een afschrift met alle ritten per kaart.

Daarnaast biedt Blue-bike ook vouchers aan. Deze functioneren los van de 

lidkaarten en gelden als een eenmalige ontlening van 24u. 

CONTACT

💻 WWW.BLUE-BIKE.BE
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DEELFIETSSYSTEMEN, ZOALS BLUE-BIKE EN VELO, ZIJN UITERMATE HANDIG VOOR 
KORTE VERPLAATSINGEN IN DE STAD, AL DAN NIET ALS AANVULLING OP EEN TREIN-
OF BUSRIT.

VELO

Velo is een fietsdeelsysteem in de Antwerpse binnenstad. Dankzij de meer 

dan 150 fietsstations binnen de Antwerpse Singel en op Linkeroever kan je 

je snel en flexibel verplaatsen. Ideaal dus voor bezoekers of medewerkers 

die een dienstverplaatsing naar Antwerpen moeten maken. 

DE KOSTEN

Velo biedt voor een kleine prijs jaarabonnementen aan en heeft daarnaast 

ook dagpassen en weekpassen ter beschikking. Het eerste half uur gebruik 

je de fiets gratis.

CONTACT

⌂  VELO ANTWERPEN

📞  TEL: +32 (0)3 206 50 30

💻  WWW.VELO-ANTWERPEN.BE

 INFO@VELO-ANTWERPEN.BE



DE LIJN

De Lijn ondersteunt u als werkgever bij het verbeteren van de bereikbaarheid 

van uw locatie(s), het verlagen van uw parkeer- en mobiliteitskosten en het 

duurzamer maken van uw organisatie. 

Voor elk bedrijf stelt De Lijn een PERSOONLIJKE KLANTENBEHEERDER ter 

beschikking. Hij of zij levert u advies op maat met betrekking tot de woon-

werkmobiliteit en de dienstverplaatsingen van uw werknemers. 

De Lijn stippelt op basis van uw behoeften en mogelijkheden een 

PROMOTIECAMPAGNE uit om uw werknemers optimaal te sensibiliseren 

(probeerpassen, reisadvies op maat...).

DE KOSTEN

Dankzij de derdebetalersovereenkomst kan u geheel of gedeeltelijk financieel 

tussenkomen in de kostprijs van abonnementen van uw werknemers. Zo 

biedt u uw werknemers de mogelijkheid om gratis of goedkoper met bus 

of tram te reizen.

CONTACT

	⌂
OOST- & WEST-VLAANDEREN, VLAAMS-BRABANT

FREDERIK VAN LANGENHOVE

FREDERIK.VANLANGENHOVE@DELIJN.BE

 +32 (0)471 10 59 17

ANTWERPEN, LIMBURG, VLAAMS-BRABANT

GINO DERDELINKX

GINO.DERDELINKX@DELIJN.BE

+32 (0)471 10 52 27

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

STIJN VAN OOSTVELDT

STIJN.VANOOSTVELDT@DELIJN.BE

+32 (0)473 54 40 72

💻 WWW.DELIJN.BE/WOONWERK
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NMBS

NMBS heeft verschillende diensten voor werkgevers:

DERDEBETALERSOVEREENKOMST VOOR ABONNEMENTEN

Dankzij de overheidstussenkomst van 20% reizen werknemers uit de pri-

vé-sector gratis met de trein. U betaalt de patronale bijdrage (80%) aan de 

NMBS, en dus niet aan elke werknemer afzonderlijk. U kunt kiezen voor 

maand-, trimester-, en jaarbonnementen voor uw werknemers, en er zijn 

combinaties mogelijk met bus, tram, metro en/of parking.

BUSINESS E-TICKETING

U koopt zelf online biljetten voor uw werknemers of klanten en laat deze 

in pdf versturen naar hun e-mailadres. U betaalt de biljetten achteraf, na 

ontvangst van de maandelijkse factuur.

RAILEASE

Unieke formule die op een flexibele manier de bedrijfswagen met de trein 

verenigt. Uw werknemers kunnen naast een bedrijfswagen complementair 

beschikken over een budget voor het gebruik van de trein.

PROEF EENS VAN DE TREIN

Maak kans om een maand lang de mobiliteit van je werknemers te verbe-

teren! De NMBS bezorgt je vervolgens communicatiemateriaal waarmee je 

jouw collega’s warm maakt om de trein een maand lang te testen.

Alle informatie vind je op de website  

www.eenmaandgratismetdetrein.be

CONTACT

⌂ NMBS BUSINESS CENTER

📞 TEL: +32 (0)2 528 25 28

💻 WWW.NMBS.BE/BEDRIJVEN
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CARPOOL.BE

Uiteraard is het niet voor elke onderneming haalbaar om werknemers ge-

bruik te laten maken van openbaar vervoer, bv. omwille van een moeilijke 

locatie of omdat er in ploegen gewerkt wordt. Voor zulke ondernemingen 

is carpoolen de ideale oplossing. 

Door het carpoolen op bedrijfsniveau te organiseren kan u als werkgever 

bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio en kan u uw ecologische 

voetafdruk beperken. Bovendien biedt u een extra dienstverlening aan aan 

uw werknemers, en moet u minder parkeerplaatsen voorzien. 

HET ONLINE CARPOOLPLATFORM CARPOOL.BE BIEDT 3 GROTE FUNC-
TIONALITEITEN: 

• MATCHINGSOFTWARE: via deze software kunnen uw werknemers ge-

schikte carpoolpartners vinden. De software houdt rekening met ver-

schillende factoren zoals traject, werkuren...

• MYMOBICALENDAR: via deze multimodale kalender kunnen uw werk-

nemers alle woon-werkverplaatsingen registreren, ongeacht het ge-

bruikte transportmiddel. De tool is online beschikbaar via de website, 

of via een app voor mobiele apparaten. Deze tool geeft u een real time 

en integraal overzicht van de mobiliteit van uw medewerkers, én stelt 

u in staat om op een eenvoudige manier vergoedingen te beheren en 

fiscale vrijstellingen te berekenen.

• PERSOONLIJKE BEGELEIDING OP MAAT: bedrijven aangesloten op car-

pool.be worden intenstief begeleid bij de opstart en het uitrollen van 

hun carpoolbeleid. U krijgt een persoonlijke url binnen de webomge-

ving van carpool.be, en via infosessies worden u en uw werknemers 

ingelicht over het fiscale luik verbonden aan carpoolen.

INFORMATIE

CARPOOL.BE, DE CARPOOLTOOL VAN TAXI-

STOP, HELPT ALLE ONDERNEMINGEN DIE 

WILLEN STARTEN MET EEN CARPOOLBELEID, 

OP WEG. TAXISTOP HEEFT EEN JARENLAN-

GE ERVARING EN EXPERTISE OP VLAK VAN 

CARPOOLEN.

CONTACT

⌂ TAXISTOP

📞 TEL: +32 (0)70 222 292

💻 WWW.TAXISTOP.BE

 WWW.CARPOOL.BE

 CARPOOL@TAXISTOP.BE

 

 

 DE NIEUWE  

CARPOOL APP. 

BESCHIKBAAR VIA: 
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MAX MOBIEL EN PENDELVERVOER
Max Mobiel levert met het pendelbusvervoer een gerichte service op maat 

van de klant. Werknemers die gebruik maken van de dienst worden op het 

gewenste tijdstip tot aan de bedrijfspoort gebracht. Max Mobiel verbindt 

knooppunten van openbaar vervoer met bedrijvenzones die moeilijk of he-

lemaal niet bereikbaar zijn met bus of tram.

GROOT SUCCES

Max Mobiel is actief in de regio Gent en heeft verschillende routes 

van aan Gent-Sint-Pieters richting Ghelamco, Drongen en Zwijn-

aarde, maar ook van aan Gent-Dampoort richting Zeehaven-Oost 

en –West en Arcelor Mittal. In de regio Antwerpen vervoert Max 

Mobiel pendelaars via verschillende busroutes naar de Waasland-

haven. Op al deze routes worden verschillende vertrekmomenten 

aangeboden, zowel shift- als daguren en dit zeven dagen op zeven. 

De eerste bussen rijden om 4u45, de laatste om 22u15. Het bus-

volume wordt aangepast naargelang het aantal reservaties. Op die 

manier realiseert Max Mobiel een kostenefficiënt en milieuvriende-

lijk project, waarbij ook flexibiliteit & comfort hoog in het vaandel 

gedragen worden. 

Reserveren kan via een online-reservatiesysteem op de website, tot 

23u59 de dag voor het gebruik van de pendeldienst. Pendelaars 

worden steeds aan de ingang van het bedrijf afgezet en opgehaald. 

Elke juridische entiteit kan een login en paswoord voor het reserva-

tieprogramma aanvragen. Vaste werknemers, uitzendkrachten, sta-

giairs, jobstudenten, bezoekers... Iedereen kan, na reservatie, de 

bus nemen. Sollicitanten reizen bovendien gratis, dit om bedrijven 

te ondersteunen bij het aantrekken van geschikt personeel.

Met dit initiatief reikt Max Mobiel werknemers een oplossing aan 

om veilig, milieubewust en goedkoop hun werk te bereiken.

MAX MOBIEL VZW IS EEN SOCIALE ECONOMIE 

ORGANISATIE MET ALS MISSIE “DE ONTWIKKE-

LING EN IMPLEMENTATIE VAN DUURZAME INI-

TIATIEVEN TER BEVORDERING VAN MOBILITEIT 

EN WERKGELEGENHEID. OM DEZE MISSIE UIT 

TE VOEREN, BIEDT MAX MOBIEL NAAST O.A. 

FIETSVERHUUR EN -ONDERHOUD OOK COL-

LECTIEF VERVOER AAN MET PENDELBUSSEN.

CONTACT

⌂ VZW MAX-MOBIEL

 JOSEPHINE ELAUT

 PROJECTMEDEWERKER

📞 TEL: +32 (0)485 123 618

💻 WWW.MAX-MOBIEL.BE

 JOSEPHINE.ELAUT@GENT.BE
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CAMBIO

Cambio biedt een flexibele oplossing voor uw wagenpark. Met cambio 

heeft iedereen een wagen, in elk formaat, altijd beschikbaar en zonder de 

zorgen van onderhoud, herstellingen en verzekering. Er is een standplaats 

aan het station van elke cambio-stad. Zo kan u makkelijk het hoofdtraject 

afleggen met de trein en vervolgens overstappen in een cambio-wagen. 

Reserveren kan de klok rond: telefonisch, via de cambio app of online. 

Cambio autodelen is een makkelijke formule waarbij dag en nacht een 

jong, goed onderhoudenen gevarieerd wagenpark voor u klaar staat in de 

meeste grote centrumsteden van België. Verzekering is inbegrepen, net zo-

als onderhoud, keuring en brandstof

DE KOSTEN

Bij cambio blijven de vaste kosten tot een minimum beperkt. U betaalt in 

functie van het gebruik: de duur van uw reservaties en het aantal gereden 

kilometers. 

Kaarten op naam of poolkaarten? Gebruik verspreid over de ganse week of 

vooral op weekdagen? Cambio biedt verschillende formules op maat van 

uw organisatie.

Gelieve contact op te nemen met cambio voor concrete prijsinformatie op 

maat van uw organisatie.

U betaalt enkel de gereserveerde uren en de afgelegde kilometers. Vaste 

kosten zoals leasing of aankoop vallen weg. Onze prijzen zijn all-in: ouder-

houd, verzekering, zelfs de brandstof is inbegrepen.

Eenvoudige maandelijkse facturatie

Vaarwel tankcontroles, onderhoudsfacturen en kilometervergoedingen. 

Een verademing voor uw boekhouding

CONTACT

⌂ CAMBIO AUTODELEN

📞 AN DEVOCHT – BEDRIJFSOPLOSSINGEN 

 +32 (0)9 242 32 78

💻 WWW.CAMBIO.BE
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PROVINCIALE MOBILITEITSPUNTEN (PMP)

Wilt u het mobiliteitsbeleid van uw bedrijf of organisatie een flinke boost 

geven? Dan is het Provinciaal Mobiliteitspunt een onmisbare partner! Het 

PMP is een informatie- en adviescentrum voor werkgevers die meer willen 

weten over duurzaam vervoer. De adviseurs van de provinciale mobiliteits-

punten denken graag mee over het optimaliseren van de mobiliteit naar en 

rond uw organisatie. 

De voornaamste doelstellingen daarbij zijn het coördineren van de bedrijfs-

mobiliteit (zowel woon-werkverkeer als zakelijk verkeer) en het stimuleren 

van duurzame vervoersvormen zoals fiets, openbaar vervoer en carpoolen. 

U kunt als werkgever steeds terecht bij een provinciaal mobiliteitspunt voor 

gratis ondersteuning en begeleiding bij de aanpak van uw mobiliteitsbeleid.

INFORMEREN

Het PMP levert u informatie over duurzaam woon-werkverkeer aan de hand 

van mobiliteitsadvies en infosessies. Het PMP fungeert ook als helpdesk. 

MOBISCAN OPMAKEN

De mobiscan analyseert de bereikbaarheid van uw organisatie en brengt 

de mobiliteitsstromen van uw personeelsleden in kaart. Op basis van deze 

gegevens ontvangt u een advies op maat met mogelijke maatregelen die 

u kunt nemen om de mobiliteit van uw werknemers duurzamer te organi-

seren. 

PENDELFONDS

U kunt dankzij het pendelfonds tot 50% subsidie krijgen van de Vlaamse 

overheid voor maatregelen die uw werknemers doen overstappen naar een 

duurzamere vervoerswijze. Het PMP begeleidt en ondersteunt u bij de op-

maak van uw pendelfondsdossier. 

Het initiatief om oproepen tot projectvoorstellen te lanceren, ligt 

bij de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit. Kijk regelmatig op  

www.pendelfonds.be

CONTACT

⌂
PMP WEST-VLAANDEREN

+32 (0)50 40 71 85 –  +32 (0)50 40 35 09

MOBILITEITSPUNT@WEST-VLAANDEREN.BE

WWW.WEST-VLAANDEREN.BE/MOBILITEITSPUNT

⌂
PMP OOST-VLAANDEREN

+32 (0)9 267 78 28 - +32 (0)9 267 75 69

MOBILITEIT@OOST-VLAANDEREN.BE

WWW.OOST-VLAANDEREN.BE/PMP

⌂
PMP ANTWERPEN

+32 (0)3 240 51 30  –  +32 (0)3 240 65 49

MOBILITEITSPUNT@PROVINCIEANTWERPEN.BE

WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE

⌂
PMP VLAAMS-BRABANT

+32 (0)16 26 70 91

MOBILITEIT@VLAAMSBRABANT.BE

WWW.VLAAMSBRABANT.BE/VERKEER-MOBILITEIT

⌂
PMP LIMBURG – MOBIDESK LIMBURG

+32 (0)11 23 83 83

MOBIDESK@LIMBURG.BE

WWW.MOBIDESKLIMBURG.BE
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Campagnes
Wil je je werknemers overtuigen om meer dan één dag per jaar over te scha-

kelen op duurzame modi? Dan kan je een beroep doen op tal van motiva-

tieprogramma’s, mobiliteitsspellen en campagnes die overal in Vlaanderen 

georganiseerd worden. Of waarom laat je de volledige mobiliteit die je onder-

neming met zich meebrengt niet even in kaart brengen, en een totaalplan 

opmaken om deze te verduurzamen?



BIKE TO WORK

Bike to Work is een uniek en toegankelijk online motivatieprogramma van 

de Fietsersbond. Met dit programma wil de Fietsersbond werknemers sti-

muleren om naar het werk te fietsen, al dan niet in combinatie met een 

ander transportmiddel.

Fietsende werknemers zetten via de website hun gefietste werkdagen om 

in fietsvoordelen. Ze kunnen deelnemen aan wedstrijden om in team of per 

onderneming mooie prijzen te winnen:

• Winter Trophy in november en december, waarbij deelnemende onder-

nemingen tegen elkaar fietsen. Een grote motivator om ook tijdens de 

koudere periode te blijven fietsen! 

• Teamwedstrijd tijdens de zomer, waarbij werknemers teams vormen en 

elkaar aanmoedigen om naar het werk te fietsen. Teams vormen helpt 

ook de inactieve werknemer op de fiets.

VOORDELEN VOOR UW ONDERNEMING:

• Betere bereikbaarheid van de onderneming

• Minder nood aan investeringen rond wagens en parkeerplaatsen

• Fitte en gezonde werknemers die op tijd zijn

• Teambuilding

• Zicht op fietsverplaatsingen en fietskilometers met een helpdesk. 

Bovendien biedt Bike to Work nu ook een Bike to Work Assistance aan: 

fietsbijstand bij fietspech onderweg voor fietsende werknemers aan inte-

ressante voorwaarden.

Een werkgever moet voor minimum 1 jaar aansluiten en betaalt hiervoor 

lidmaatschap op basis van het aantal werknemers dat is tewerk gesteld 

binnen de organisatie.

CONTACT

⌂ FIETSERSBOND VZW

 DIETER SNAUWAERT

 PROGRAMMACOÖRDINATOR  

 BIKE TO WORK

 OUDE GRAANMARKT 63

 1000 BRUSSEL 

📞 TEL: +32 (0)2 502 68 51

 GSM: +32 (0)497 122 893

💻 WWW.BIKETOWORK.BE

 DIETER@FIETSERSBOND.BE
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WEEK VAN DE MOBILITEIT

De Week van de Mobiliteit in september is uitgegroeid tot de belangrijkste 

campagne in het teken van duurzame mobiliteit en bewust autogebruik. 

Niet alleen in Vlaanderen, maar overal in België en in heel Europa zetten 

lokale besturen, scholen, bedrijven en verenigingen hun schouders onder 

duizenden autoluwe initiatieven. 

Een vlotte, comfortabele, veilige en milieuvriendelijke mobiliteit is voor ie-

dereen een belangrijke bekommernis. De Week van de Mobiliteit is daarom 

de gelegenheid voor bewoners, middenstanders, scholen, bedrijven en ver-

enigingen om krachtig te pleiten voor duurzame mobiliteit.

ELKE DAG EEN ACTIEDAG

De hele Week van de Mobiliteit vinden er acties plaats die zich elk op hun 

eigen doelgroep richten. De bekendste is ongetwijfeld de Autovrije Zondag, 

een dag waarop stadscentra en dorpskernen de straten autovrij maken zo-

dat inwoners kunnen genieten van een rustige, veilige en zorgeloze mid-

dag. Traditioneel vinden op dezelfde dag ook het Autodeelsalon en Deel-

feest plaats, the place to be voor iedereen die wil delen, ruilen en swappen.

Ook Car Free Day kadert binnen de Week van de Mobiliteit. Car Free Day 

richt zich op werknemers en werkgevers, en pleit voor een duurzamer pen-

delgedrag. Strapdag richt zich dan weer tot de scholen, en wil leerkrachten, 

ouders en kinderen overtuigen om duurzaam naar school te komen. Want 

minder auto’s aan de schoolpoorten zorgen uiteraard voor meer veiligheid, 

een gezondere leefomgeving en fittere kinderen!

CONTACT

⌂ NETWERK DUURZAME MOBILITEIT

 BERNARD GOVAERT 

 CAMPAGNECOÖRDINATOR

📞 TEL: +32 (0)9 331 59 10

💻 WWW.WEEKVANDEMOBILITEIT.BE

 WWW.DUURZAME-MOBILITEIT.BE

 INFO@DUURZAME-MOBILITEIT.BE
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VAN5NAAR4 - VIJF REDENEN OM MEE TE DOEN

No Stress | Werknemers die naar het werk fietsen zijn beter gezind. Ze zijn 

productiever, stressvrijer en energieker. Wie met de auto naar het werk gaat, 

heeft meer last van stress, uitputting en slaaploosheid.  Je wordt alleen maar 

vrolijker en energieker van deelnemen aan Van5naar4.

Voorkomen is beter dan genezen | Werknemers die te voet of met de fiets naar 

het werk komen zijn gezonder. Ze hebben beduidend minder last van overge-

wicht, hoge vetspiegels in het bloed, verhoogde bloeddruk, diabetes en ande-

re alarmsignalen voor de gezondheid. Ze zijn minder vaak ziek en afwezig op 

het werk. Wie elke dag in de file staat, heeft meer kans op overgewicht en als 

ze lang vertoeven in zware verkeersdrukte hebben ze een hogere bloeddruk. 

Van5naar4 bezorgt u gezondere werknemers.

Money money money | Mobiliteit is een grote kostenpost op de begroting van 

uw onderneming. Denk daarbij niet enkel aan directe kosten, onkostenver-

goedingen, parkeertickets, etc., ook de indirecte kosten zijn vaak hoger dan je 

denkt: productiviteitsverlies door files en lange reistijden, onderhoud of huur 

van parkeerplaatsen, etc. Alleen al vanwege deze, vaak hoge, kosten loont het 

om hier werk van te maken. Van5naar4 helpt u besparen!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen | Heeft u doelstellingen op het ge-

bied van duurzaamheid? Hoe staat het met de ecologische voetafdruk van uw 

onderneming? Mobiliteit zorgt al snel voor 40% van de totale CO2-uitstoot 

van een organisatie. Van5naar4zorgt voor een besparing van 20%!

Big data | Geen ellenlange en saaie vragenlijsten meer. Op een plezante manier 

vullen uw werknemers de data in die u nodig heeft in. Alle informatie over 

het verplaatsingsgedrag van uw werknemers is met Van5naar4 slechts een 

muisklik verwijderd.

CONTACT

⌂ MOBIEL 21

 JAN CHRISTIAENS & LIES LAMBERT

 VITAL DE COSTERSTRAAT 67A/0101

 3000 LEUVEN

📞 TEL: +32 (0)16 23 94 65

💻 WWW.MOBIEL21.BE

 VAN5NAAR4@MOBIEL21.BE
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CONTACT

⌂ TRAJECT - MOBILITY MANAGEMENT

 SABINE LAUWAERT

 OFFICE MANAGER

 MARIA HENDRIKAPLEIN 65C

 9000 GENT

📞 TEL: +32 (0)9 242 32 80 

 TEL: +32 (0)2 505 40 46

💻 WWW.TRAJECT.BE

 SLA@TRAJECT.BE
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TRAJECT - MOBILITY MANAGEMENT

Traject staat voor een vraaggerichte aanpak van mobiliteit, ook bekend als 

“mobiliteitsmanagement”. Dit komt erop neer dat we alle mobiliteitsvraag-

stukken bekijken vanuit de herkomst en bestemming, maar ook professio-

nele en privé-behoeften van specifieke doelgroepen.

Sinds haar oprichting is Traject actief op het gebied van bedrijfsvervoer-

plannen en mobiliteitsmanagement voor ondernemingen en administraties. 

Omdat we graag realisaties zien, staan we bedrijven bij in elke fase van 

de vorming van een mobiliteitsbeleid. Na een uitgebreide analyse bieden 

we onze expertise aan voor het implementeren van gerichte maatregelen. 

Later zorgen we ook voor de opvolging en eventuele aanpassing van het 

mobiliteitsbeleid.

Onze diensten omvatten ondermeer:

• Het opstellen van een bedrijfsvervoerplan of mobiliteitseffectenrapport. 

Door onze jarenlange ervaring kunnen we op basis van de analyse van 

een aantal kerngegevens snel overgaan tot het opstellen van een haal-

baar actieplan of het formuleren van aanbevelingen. Dit gaat steeds 

gepaard met een degelijke kosten/batenanalyse. 

• Het invoeren van een mobiliteitsbudget. Een mobiliteitsbudget is een 

fiscaalvriendelijke en efficiënte manier om de woon-werkverplaatsin-

gen en dienstverplaatsingen van uw medewerkers in te vullen. Samen 

met u bekijken we welke medewekers in aanmerking komen voor een 

mobiliteitsbudget, al dan niet in combinatie met een bedrijfswagen.

• Hulp bij locatiekeuze en verhuisplan. Traject assisteert bedrijven bij de 

zoektocht naar een locatie die aangepast is aan hun vervoersbehoeften 

en begeleidt de overgang van het personeel van de ene naar de andere 

locatie op het gebied van woon-werkmobiliteit.
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Colofon
Deze brochure werd opgemaakt in samenwerking met alle partners die in het boek 

aan bod komen. We willen hen en de Vlaamse Overheid uitvoerig bedanken voor de 

steun en inspiratie!

Car Free Day is een actiedag van Taxistop, in het kader van de Week van de  

Mobiliteit. Car Free Day wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Netwerk 

Duurzame Mobiliteit, de Vlaamse Overheid, De Lijn, NMBS en Eandis.





WE WENSEN JE 
VÉÉL SUCCES MET 
DE ORGANISATIE 

VAN JOUW  
CAR FREE DAY!!



Uitgever:

Taxistop vzw

Maria Hendrikaplein 65B

9000 Gent

070 222 292

Meer info en inschrijvingen op  
www.carfreeday.be


