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MOBILITEITSVISIE 

J&J Belgium wil het leidende bedrijf zijn 
dat zijn medewerkers duurzame mobiliteitsoplossingen 

biedt met extra aandacht voor 
veiligheid, welzijn en SDG’s. 

We willen als zodanig erkend worden door 
de hele gemeenschap. 





Wat doen we? 
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EEN FIETS OP MAAT VIA ONZE FIETSLEASE 
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• Vrije instap doorheen het jaar 

• Ruim aanbod: 6 types en 3 soorten van aandrijving 

ook: speed pedelecs 

• Onderhoudspakket op maat: basic, tour of intens 

• Ook maximum vrijgestelde fietsvergoeding voor bedrijfswagenbestuurders 

• Communicatie: 

o Mobiliteitssite ‘Fietsen naar het werk’: OnePager, brochure, 
FAQ, policy 

o Infosessie door KBC Leasing 

o Campus Onboarding Portaal 



Fietsende populatie J&J Belgium 
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• Woon-werkverkeer: 25 – 30% Campus Beerse/Geel met de fiets 

• 1265 fietsleasers: 50% elektrische fiets, 30% speed pedelec 

 



FIETSAMBASSADEURS 
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• Engagement als ambassadeur via mobiliteitsenquête: ± 40 ambassadeurs 

• Rollen: 

o Motiveren om meer te fietsen 

o Tips en tricks delen: fietsroutes, fietskleding- en helmen 

o Beschikken over reparatiekit incl. OnePager ‘Eerste hulp bij een lekke band’ 

o Aanspreekpunt voor vragen: mobiliteit, fietslease, on-site infrastructuur 

o Referral / intermediair / contributor  Mobiliteitsteam 

o Promotiecampagne van de fietsambassadeurs: 

 In de kijker: artikel op Homepagina en schermen 

 Lijst fietsambassadeurs: Mobiliteitssite 

 Contactfiches (gebouwen), affiche met QR-code (fietsenstallingen) 

 Testimonials 



 

Gezocht: fietsbuddy 

• Traject 

• Datum van de rit 

• Ideaal fietstempo 

• ... 

COLLEGA-FIETSBUDDY 
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• Motivatiepogramma: 
voordelen en kortingen 

• Fietsvriendelijke routes 

• Deelname aan 
challenges 

• Infosessies met 
gastsprekers 

• Interactieve Webinar 
‘Verkeersveiligheid’ 

• In de kijker: 

o ons duurzaam 
aanbod 

o nieuwigheden 

o fietsambassadeurs, 
buddies 

• Fotowedstrijd Yammer 

• Janssen-traditie: on-
site ontbijt 

• Campagne: 
nieuwsbrief en 
Yammer 

• Actie: voordelige 
fietskledij en 
accessoires 

• De Warmste Week: 
Afterwork 
Mountainbike 
Nachtrit for Life 

• Fietsen voor het 
goede doel: 

o Climbing for Life 

o Climbing for 
Children 

INFOSESSIES - CAMPAGNES - ACTIVITEITEN 



Veilig genietend 
fietsen! 
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FIETSVEILIGHEID: VÉLO@BURO 
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Vélo@buro: Het hele jaar door 
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Vélo@buro: Lente/zomerprogramma  
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Vélo@buro: Herfst/winterprogramma  
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Infrastructuur 
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FACILITEITEN VOOR MEDEWERKERS 
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• Fietspech?! 

o Fietsherstelzuilen 

o Reparatiekits 

o Fietslampjes 

• Voldoende en degelijke sanitaire voorzieningen 

o Douches, droogruimtes, lockers 

• Fietsinfrastructuur 

o Overdekte fietsstallingen voor meer dan 2.000 fietsen 

o Wasplaats voor mountainbikes 

o Oplaadpunten voor meer dan 100 e-bikes 

o 120 functiefietsen 

 



Extern fietsbeleid 
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FIETSBELEID: KLANTEN & BEZOEKERS 
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• Onthaalloge 

o Fietsherstelzuilen 

o Reparatiekits 

o Fietslichtjes 

o Brochuredisplay: bereikbaarheidsfiches (ook op Janssensite) 

• Fietsstalling bezoekersparking 

• Campagne Fietspunt Turnhout 

o Fietsverhuur voor bezoekers 

 

 



EXTERNE SAMENWERKINGEN 
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