Jaarverslag 2017

Komimo vzw – Kasteellaan 349A, 9000 Gent

“Onze manier om verplaatsingen te organiseren botst tegen te veel
grenzen. Door het systeem opnieuw en duurzaam uit te tekenen
wordt mobiliteit een manier om onze toekomst in handen te nemen.”

Colofon & contact
Dit jaarverslag is een uitgave van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Kasteellaan 349A, 9000 Gent
Ontdek meer over onze werking op www.duurzame-mobiliteit.be
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij algemeen coördinator Bert Gilté, 09 331 59 13 of
bert(a)duurzame-mobiliteit.be
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Inleiding

Beste lezer,
Jaar na jaar worden autofiles langer en zijn steeds meer mensen op zoek naar
alternatieven. Hoe kan ik mij tegenwoordig in Vlaanderen verplaatsen anders dan met
mijn eigen auto?
Voor velen is de auto (voorlopig) nog de enige optie. Onze verkavelingen en woonkeuzes
verklaren dit voor een deel, ons dicht wegennetwerk en fiscaal stelsel voor een ander
deel. Maar ondertussen blijven de mobiliteitspioniers niet bij de pakken liggen en zijn de
alternatieven niet meer te stoppen: vooral deelmobiliteit en fietsen zitten in de lift.
Alternatieven? Dat veronderstelt "gewoonten veranderen" en daar is de mens niet goed
in. Het is een kunst en een uitdaging om alle alternatieven aan de man te brengen.
Vooraleer men de Vlaming kan verleiden om zijn auto (vaker) te laten staan, moet hij of
zij die alternatieven leren kennen. Met haar campagnes wil het Netwerk Duurzame
Mobiliteit net daar het verschil maken: iedereen #goedopweg!
En ook in 2017 koos het Netwerk, in campagnes én beleidswerk, resoluut voor goed
samenspel. Met acht kernleden en verder versterkt door een hele rist Compagnons:
organisaties die net zoals de leden het doel genegen zijn en zich herkennen in de visie
van het Netwerk. Die samenwerking, verder versterkt met occasionele partnerships, loopt
goed en breidt zich uit: er wordt geluisterd, gesproken, uitgewisseld, voorstellen worden
gedaan,
campagnes
worden
opgezet,
adviezen
worden
geschreven, evenement brengen vakmensen en/of gewone burgers samen.
Kortom, dankzij het Netwerk krijgt duurzame mobiliteit inhoud en vorm. In een door de
auto beheerste cultuur, is dit een huzarenstukje. De mobiliteit van morgen is inderdaad
complexer dan alles-met-de-auto-doen. Maar die mobiliteit heeft wel aanzienlijke
voordelen,
zowel
voor
de
gebruiker
als
voor
de
overheid.
Het
is
een permanente opdracht om die uit te leggen. Het Netwerk probeert die voordelen
tastbaar en aantrekkelijk te maken.
In 2017 was het netwerk #goedopweg om duurzame mobiliteit minder alternatief en
meer mainstream te maken. Dat willen wij u met dit jaarverslag aantonen.

Namens de raad van bestuur van het Netwerk Duurzame Mobiliteit,

Mikaël Van Eeckhoudt, voorzitter

[Dit jaarverslag werd voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 30 maart 2018]
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Organisatie & uitgangspunten 2017
1. De werking
In 2012 wordt Komimo vzw, Vlaamse koepel van mobiliteitsverenigingen, het ‘Netwerk Duurzame
Mobiliteit’. Want wissel- en samenwerking kunnen de impact van de groeiende groep aan partners
in het verduurzamen van onze mobiliteit alleen groter maken. De acht leden zijn, ook als bestuur
en algemene vergadering, de solide basis waar het Netwerk Duurzame Mobiliteit op blijft gesteund.
De ambitie van het Netwerk Duurzame Mobiliteit is drievoudig: voortrekkers van duurzame
mobiliteit

krijgen

meer

slagkracht,

overheden

maken

werk

van

geïntegreerd

duurzaam

mobiliteitsbeleid en de groep aan geëngageerde partners voor een duurzame mobiliteitscultuur
blijft groeien.
Of zoals onze missie het zegt:

Concreet vertaalt zich dat in drie pijlers van onze werking:


We verbinden. We vormen een plek voor ontmoeting, wissel- en samenwerking;



We ondersteunen waar mogelijk. In vertegenwoordigingswerk, als informatie- en
inspiratiebron, maar ook als aanspreekpunt voor die vraag op maat;



We trekken initiatief van het netwerk in beleidswerk of campagnes: denk maar aan de
Week van de Mobiliteit, Inspiratiedag, de beleidsactie ‘lokale bereikbaarheid’ of de
Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMA).

Historiek en decretale erkenning
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is in de voorbije 20 jaar getransformeerd. De initiële zoektocht
naar meer samenwerken tussen enkele mobiliteitsverenigingen werd een koepelwerking. Die
‘Koepel voor Milieu en Mobiliteit’ evolueerde naar ‘Netwerk Duurzame Mobiliteit’. Als breder
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netwerk maken we het groeiende draagvlak voor duurzame mobiliteit te actief, sterker en
zichtbaar.


1996: ontstaan Komimo vzw als samenwerkingsverband duurzame mobiliteit



2004: Komimo wordt een erkende koepel van mobiliteitsverenigingen



2012: alliantie verbreden als Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het decreet van 13 februari 2004 omschrijft de erkenningsvoorwaarden waaraan de koepel van de
mobiliteitsverenigingen in Vlaanderen moet voldoen. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd in
2014 voor vier jaar (tot 2018) erkend als koepel van de mobiliteitsverenigingen, dit jaar wordt die
erkenning vernieuwd.
In het Besluit van de Vlaamse regering (28 mei 2004) worden concrete voorwaarden voor de
subsidiëring als koepelorganisatie omschreven. In dit jaarverslag verantwoorden we meteen dat we
ruim aan deze voorwaarden weten te voldoen. Het Netwerk Mobiliteit krijgt bovendien een
aanvullende subsidie toegekend voor de coördinatie van één of meer mobiliteitscampagnes.
Strategische meerjarenplanning
In samenloop met de aanvraag van een nieuwe decretale erkenning werd op de AV in maart 2017
het Strategisch meerjarenplan 2018 – 2021 goedgekeurd. Dat plan is het resultaat van een
doorlopen traject met de leden. Zo werd daarin heel uitdrukkelijk gekozen voor de drievoudige rol
van het Netwerk Duurzame Mobiliteit: verbinden, ondersteunen en trekken van het netwerk aan
voortrekkers in de duurzame mobiliteitstransitie. Die keuze heeft zich ook vertaald in bovenstaande
vernieuwde missie.
Naast de opgenomen rol zet het Netwerk Duurzame Mobiliteit in haar strategisch plan drie
duidelijke doelstellingen voorop om tegen 2021 waar te maken: voortrekkers van duurzame
mobiliteit hebben meer slagkracht, overheden maken de keuze voor geïntegreerd duurzaam
mobiliteitsbeleid en ook steeds meer maatschappelijke actoren engageren zich mee voor een
duurzame mobiliteitscultuur.
Het strategisch plan wordt elk jaar vertaald in een programma. De bepaalde richting wordt daarin
geconcretiseerd, rekening houdend met de evoluerende context én nieuwe opportuniteiten. Het
jaarprogramma krijgt vorm in samenspel van team en netwerk. In functie van de doelstellingen uit
dit plan worden de vooropgestelde acties verfijnd. Ambities worden meet- of verificatiegegevens
(indicatoren), een werkverdeling en kalender. Dit jaarverslag ent zich op het programma 2017,
maar volgt alvast de opbouw van onze werking zoals ze in het nieuwe meerjarenplan werd
uitgetekend.
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2.Het bestuur
De leden van de algemene vergadering zijn non-profit verenigingen met als hoofddoelstelling of
kernactiviteit het streven naar duurzame mobiliteit. Zij zetten mensen en organisaties aan om te
kiezen voor duurzame mobiliteit. De lidmaatschapsvoorwaarden en procedure zijn opgenomen in
de statuten van Komimo vzw onder Artikel 3 Sectie 1.
Samenstelling
In 2017 bleef de Algemene Vergadering ongewijzigd samengesteld uit de 8 aangesloten
organisaties, vertegenwoordigd door:


Jeffrey Matthijs (Autodelen.net)



Mikaël Van Eeckhoudt (Fietsersbond)



Andy Vandevyvere (Trage Wegen)



Elke Bossaert (Mobiel 21)



Tom Dhollander (Voetgangersbeweging)



Elien Raport (Bond Beter Leefmilieu)



Angelo Meuleman (Taxistop)



Stijn Lewyllie (TreinTramBus)

De Algemene Vergadering kwam in 2017 eenmalig samen op 28 maart. De raad van bestuur werd
er wat hertekend. Tom Dhollander gaf de fakkel na jaren gewaardeerd voorzitterschap door aan
Mikaël Van Eeckhoudt. Jeffrey Matthijs, coördinator van Autodelen.net, werd op de vergadering
benoemd als nieuwe bestuurder.


Mikaël Van Eeckhoudt (voorzitter)



Angelo Meuleman (secretaris)



Stijn Lewyllie (penningmeester)



Elke Bossaert (bestuurder)



Jeffrey Matthijs (bestuurder)

Algemeen

coördinator

Bert

Gilté

is

geen

bestuurder

maar

kan

de

vzw

wel

statutair

vertegenwoordigen via het Orgaan van Vertegenwoordiging. Ook bestuurder Stijn Lewyllie maakt
deel uit van het Orgaan dat bevoegdheden krijgt in het dagelijkse beheer van de organisatie.
Vergaderingen
Het bestuur had haar bijeenkomsten op 14 februari, 23 juni en 13 oktober. Op de agenda’s van de
algemene vergadering en de raad van bestuur gangbare beheers- en beleidskwesties. Natuurlijk
krijgt ook hier het traject naar het strategisch meerjarenplan 2018 – 2021 ruim de benodigde
aandacht.
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3.Het team
In de zomer 2017 verliet campagnemedewerker Koen Van Overmeiren de ploeg voor een nieuwe
professionele uitdaging. Hij werd enthousiast opgevolgd door Bernard Govaert, die zich meteen
mag bewijzen als gangmaker van de Week van de Mobiliteit 2017. Een uitdaging die hij met verve
doet slagen. Bernard vervolledigt zo opnieuw het team met collega’s Miguel Vertriest (1VTE) als
beleidsmedewerker, Wendy Claus (0,32 VTE) als administratief medewerker, Bert Gilté (1VTE) als
coördinator en Katrijn Braeckman (0,5 VTE) als netwerkmedewerker.

Het nieuwe jaar schoot inspirerend uit de startblokken met een bezoek aan de tentoonstelling ‘A
glimpse

of where

we’re

going’ (stad

van morgen,

STAM Gent). Naast

de

regelmatige

teamvergaderingen werden op het team-2-daagse van 19 en 20 juni (Gent) en de plandag op 6
november (Gent) in het bijzonder samen de tijd genomen voor denk- en planningswerk. Veel
aandacht ging naar het operationaliseren van de strategische krijtlijnen uit het nieuwe
meerjarenplan, maar ook naar deelaspecten in de werking zoals de toekomst van de Laboratoria
Mobiele Alternatieven of de nieuwe website (lancering begin 2018).
Blijven leren
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit hecht veel belang aan blijvende vorming van haar medewerkers.














9/3 – Landelijke Gilden: Studiedag Dorp als multimodale hub (Bert)
20/3 – Vlaams Congres Verkeersveiligheid (Bert)
4/04 – Sociare: Werkbaar en wendbaar werk (Wendy)
31/5 - Sociare: arbeidsreglement (Wendy)
13/9 – Dissemination event of the research chair ‘Companies and sustainable mobility’
(Miguel)
15/9 - Cera Cooperative Academy (Katrijn)
16/10 - SD Worx: Leer & Lunch met uw payrollconsulent (Wendy)
20/10 – infosessie Duurzame Mobiliteit (Bernard)
26/10 – Fietsival Brugge
7/11 - Symposium stedelijke logistiek (Miguel)
16/11 - Themabijeenkomst ‘Mobiliteit en plattelandsgebieden' – CROW (Miguel)
24/11 – Leefstratencongres (Bert en Bernard)
14/12 - Conferentie ‘The Human City’ (Bert)
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Netwerk in beweging 2017
1. Kalender 2017
In 2017 organiseerde het Netwerk Duurzame Mobiliteit, al dan niet in samenwerking met andere
partners, tien eigen initiatieven: netwerk- en uitwisselingsmomenten of vormingen, klein of groot.
Telkens gericht op (een deel) van de partners in de transitie naar duurzame mobiliteit. Verder in
het verslag komen deze activiteiten uitgebreider terug.











20/1 – Collegagroep ‘webschrijven’ (Gent - 14 deelnemers)
26/1 – Nieuwjaarsreceptie (Brussel – 30 deelnemers)
11/05 – Forum Duurzame Mobiliteit (Sint-Niklaas – 23 deelnemers)
21/6 – Studiedag ‘Mobility is a serious game’ (Halle – 91 deelnemers)
14/9 – Collegagroep ‘Beleidsbeïnvloeding’ (Brussel – 9 deelnemers)
20/10 – infosessie Duurzame Mobiliteit (Gent – 4 deelnemers)
24/10 – Rondetafel leden ‘LaMA 2.0’ (Brussel – 13 deelnemers)
21/11 – thema-avond ‘Lokale bereikbaarheid’ (Oudenaarde – 50 deelnemers)
23/11 – thema-avond ‘Lokale bereikbaarheid’ (Heist-op-den-Berg – 30 deelnemers)
28/11 – Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit (Antwerpen - 218 deelnemers)

2.Netwerk
Samenspel van leden
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is de erkende koepel van acht mobiliteitsverenigingen:

Deze organisaties zijn ingebed in de (statutaire) organisatiestructuur. Uiteraard zijn er bovendien
heel wat formele en informele contactmomenten (telefonisch, voor, na en tijdens vergaderingen of
andere bijeenkomsten…).
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Koepelwerking
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft in 2017 vijf concrete activiteiten georganiseerd op maat van
haar netwerk aan leden.


Collegagroep ‘Goede teksten schrijven voor websites’, 20 januari in Gent
Mensen lezen anders op een scherm dan op papier. Als we onze boodschap helder op onze
website willen dan moeten we onze schrijfstijl dus aanpassen. Evident is dat niet. Daarom
klonk al even de roep om net die competentie binnen het netwerk met een vorming aan te
scherpen. Op het programma stond een theoretische introductie, maar ook een
praktijksessie met het bedenken en uitwerken van digitale formats. De sessie door Creatief
Schrijven was (gezien het opzet) beperkt tot 15 deelnemers en was snel volzet.
Deelnemers: 14



Nieuwjaarsreceptie, 26 januari (Beursschouwburg Brussel)
Op 26 januari 2017 ontving Filip Watteeuw de “Gouden DuMo mobiliteitspersoonlijkheid
2016” op de nieuwjaarsreceptie van de mobiliteitssector. Watteeuw kaapte iets meer dan
40 pct van de 1.646 stemmen weg die uitgebracht werden door leden, sympathisanten en
mensen die professioneel of in de vrijetijdssfeer met mobiliteit bezig zijn. Peter Vermeulen,
voorvechter van Ringland en de overkapping van de Antwerpse ring, volgde met een klein
verschil. Daarnaast reikten de aanwezige medewerkers van mobiliteitsverenigingen ook
Gouden DuMo’s uit aan het mobiliteitswoord van 2016 (“betonstop”), de mobiliteitstrend
van 2016 (“speed pedelec”) en de blunder van 2016 (“Auto als hoofdprijs op Autoloze
Zondag in Ninove”).
Deelnemers: 30
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Collegagroep Beleidsbeïnvloeding, 14 september in Brussel
Als Netwerk Duurzame Mobiliteit geven we impulsen aan wissel- en samenwerking. Dat
doen we onder andere door collega’s met een gelijkaardige opdracht rond de tafel te
brengen voor uitwisseling. De ‘win’ is meervoudig: expertise delen / netwerken /
aansluiting vinden. Op donderdag 14 september nodigden we beleidsmedewerkers bij de
leden uit voor een ‘collega-groep strategie in beleidsbeïnvloeding’. De context van
beleidsbeïnvloeding is immers in constante evolutie. Kan een planmatige aanpak daar
tegengewicht aan bieden? En hoe bepaal je de juiste strategie om het beleid in jouw
gewenste vorm te kneden?
In deze collega-groep haalden we expertise van buitenaf om dan aan de hand van concrete
voorbeelden het gesprek aan te wakkeren: Alice Kooij Martinez (senior advocacy officer Pax
Christi) sprak over advocacy met impact, hoe pak je dat aan? Ze bracht een werkkader
mee en ervaringen uit de eigen dagelijkse praktijk. Daarna stelden Roel De Cleen
(Fietsersbond) en Mathias Bienstman (BBL) een concrete case voor (proces / aanpak /
resultaten / uitdagingen) om te eindigen met een intervisiegesprek en broodjeslunch.
Deelnemers: 9



Infosessie Duurzame Mobiliteit, 20 oktober
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit biedt in het bijzonder nieuwe medewerkers in het
ledennetwerk een introductie aan in het thema duurzame mobiliteit. Die infosessie gebeurt
aan de hand van het inhoudelijk kompas en wil antwoord geven aan de vragen: wat is
duurzame mobiliteit, hoe komen we tot duurzame mobiliteit en welke factoren spelen een
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invloed. De sessie wordt georganiseerd voor een bewust kleine groep, dat werkt het best
om voldoende ruimte te bieden voor discussie.
Deelnemers: 4


Rondetafel LaMA, 24 oktober Beursschouwburg Brussel
De ambitie werd voorop gesteld om onze LaMA’s (zie verder) in 2019 niet langer te
financieren via de subsidies voor mobiliteitscampagnes. Dat wil dus zeggen dat we als
ledennetwerk samen een nieuwe manier willen uitwerken om het succesvolle opzet te
behouden, maar anders gefinancierd te krijgen. Die switch zal ongetwijfeld energie en tijd
vragen en om die reden vroeg het bestuur het NDM-secretariaat dat proces al najaar 2017
op te starten. De start van de zoektocht naar ‘LaMA2.0’ werd op 24 oktober gemaakt met
een gezamenlijke denkmoment om de krijtlijnen te bepalen waarop een werkgroep verder
aan de slag kan.

Een passend moment, want die ochtend stond ook het slot- en evaluatiemoment van LaMA
2017 gepland met de betrokken gemeenten. Zo werden de leden ondergedompeld in het
LaMA-bad

en

werd

ook

de

heel

directe

feedback

van

deelnemende

gemeenten

meegenomen in het denkproces. In deze eerste stap werden de dichte betrokkenen rond de
tafel gebracht: leidinggevenden van de leden, campagnemedewerkers (SMOG) en LaMAbegeleiders. Het proces werd extern begeleid door ‘Het Kiesbureau’.
Deelnemers: 13

Samenspel van Compagnons
Begin 2016 werd het concept ‘Compagnons voor Duurzame Mobiliteit’ gelanceerd. Zo wil het
Netwerk Duurzame Mobiliteit haar ambitie waarmaken om duurzame mobiliteit als breed
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samenwerkingsverband fundamenteel en ruimer aan te pakken. Samenwerken vergroot hun
slagkracht, de synergie zorgt voor bijkomende dynamiek.
Compagnons onderschrijven het opzet van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Het zijn de groeiende
groep aan organisaties, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en burgerinitiatieven die worden
gedreven door een duurzame samenleving en de transitie die dat aan ons huidig mobiliteitssysteem
vraagt. Compagnons verbinden zich structureel aan het verhaal van het Netwerk Duurzame
Mobiliteit. Ze vinden er aansluiting bij mekaar, dit is het platform om kennis en ervaringen te delen
of de krachten te bundelen waar mogelijk.

In 2017 sloten 3 compagnons zich aan:



Organisaties: De Fietsambassade Gent



Burgerinitiatief: Regio Mechelen Mobiel voor Iedereen



Ondernemingen: Cargo Velo

Begin 2018 kwamen daar nog bij: Samen Sterk, Verkeersplatform, Tridée, AACON en MINT. Het
Netwerk Duurzame Mobiliteit telt zo intussen 34 Compagnons:
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Update: compagnons in beweging
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wil het samenspel tussen de Compagnons bevorderen. Dat kan
enkel door op de hoogte te blijven van mekaars werking. Op regelmatige basis ontvangen de
Compagnons daarom een ‘Update’... een overzicht van mekaars werkzaamheden, een kalender,
nieuwe inzichten of interessante items uit het veld. In 2017 werden dat 10 edities van de ‘Update
Duurzame Mobiliteit’:



4/01 – nieuwjaarswens 20 jaar Komimo vzw



15/02 – mob. persoonlijkheid 2016, Green Deal, ...



15/3 – extra Update: OVG, Mob. plan Vlaanderen, km-heffing, ...



28/04 – jaarverslag, ... (zie als voorbeeld hieronder)



9/06 – Forum, Week van de Mobiliteit, ...



4/07 – projectoproepen, Week van de Mobiliteit, Inspiratiedag, ...



21/09 – terugblik Week van de Mobiliteit, Inhoudelijk Kompas, ...



12/10 – Mob. persoonlijkheid 2017, Inspiratiedag, nieuwjaarsreceptie, ...



7/12 – verslag Inspiratiedag, kalender 2018, ...



19/12 – uitnodiging nieuwjaarsreceptie
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Speerpunt 2017: Lokale bereikbaarheid
Compagnons krijgen een vooraanstaande plaats in de werking van het Netwerk Duurzame
Mobiliteit. Ze worden prominent betrokken bij onze initiatieven. Compagnons zijn mee een
bepalende factor in (de uitwerking) van onze thematische werking. Zo bepaalden zij op het Forum
Duurzame Mobiliteit in 2016 het thema ‘Lokale bereikbaarheid’, een speerpunt waar ook in 2017 op
verder werd gewerkt...
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Het secretariaat ging aan de slag om de visie over lokale bereikbaarheid,
dankzij de input vanuit het netwerk, uit te werken en de vertaalslag te
maken naar bestaande en goede praktijken. Op 11 mei 2017 brachten we
onze Compagnons en een gerichte selectie van goede partners bij elkaar
om de samenwerking te concretiseren. Voor dat tweede Forum Duurzame
Mobiliteit waren we te gast in Sint-Niklaas. Samen werd de stap gezet
van het denkproces ‘lokale bereikbaarheid’ naar een plan van aanpak
voor een beleidscampagne in functie van de lokale verkiezingen ’18.
Verslag
Vanuit de resultaten van het Forum werd in de tweede helft van 2017 gestart met het gezamenlijke
opzet om het lokale politieke – én planningsproces om en rond de lokale verkiezingen te bezielen
met de kracht van ‘lokale bereikbaarheid’. Om lokale politici, ambtenaren én betrokken burgers te
prikkelen:


...werden meer dan 50 inspirerende voorbeelden verzameld van praktijken die hun
positieve effecten op de gemeente van morgen bewezen hebben.



...

wordt

het

thema

‘lokale

bereikbaarheid’

verder

inhoudelijk

uitgesponnen

tot

verschillende dossiers.


... werd in 2017 een communicatiecampagne voorbereid om het thema en de praktijken
ook uit te dragen in functie van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De aftrap werd
alvast gegeven op de Inspiratiedag 2017 met als thema... lokale bereikbaarheid (zie
verder).
Over onze campagne ‘lokale bereikbaarheid’
Deelnemers: 23

Dynamisch samenspel met versterkende partners
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is een dynamische netwerkomgeving. Partners zijn de vele
burgers, overheden, onderzoeksinstellingen, organisaties en ondernemingen die deelnemen aan
onze activiteiten. En het zijn natuurlijk de onmisbare schakels die de initiatieven van het Netwerk
Duurzame Mobiliteit doen slagen. Hun engagement maakt het verschil in bereik, aanpak of
middelen.. Een greep uit partners binnen de concrete samenwerkingen 2017:
Test Aankoop, Kom op Tegen Kanker, de Ambrassade, departement MOW, kabinet MOW, De Lijn,
NMBS,

Transport

&

Environment, Vlaamse

Stichting

Verkeerskunde,

ACV, ABVV,

ACLVB,

TransitieNetwerk Middenveld, Beweging.net, Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA), IEW, Fietsberaad,
Fiets Wijs!, Studio Brussel, VVSG, Landelijke Gilden, Colruyt Group, Centrum Jeugdtoerisme,
Provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Klimaatcoalitie, OVK en heel wat
anderen.
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Info- en aanspreekpunt van voortrekkers
Website: www.duurzame-mobiliteit.be
De website van het Netwerk Duurzame Mobiliteit (www.duurzame-mobiliteit.be) werd gelanceerd in
augustus 2012 en wordt sindsdien gebruikt als hét informatieplatform voor de leden van het
netwerk en andere doelgroepen. Er worden wekelijks verschillende items gepost op deze site. Dit
gaat van opiniestukken en persteksten over informatie over events en activiteiten uit de sector in
een kalender naar vacatures en ledeninformatie.

De site kent een stabiel aantal bezoekers. In 2017 was het aantal unieke bezoekers 32.789, iets
meer dan in 2016 (32.297), en flink meer dan in 2014 (21.552 unieke bezoekers). Het aantal
sessie steeg tot 42.785 (ten opzichte van 40.605 in 2016). Er zijn ook steeds meer terugkerende
bezoekers.
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2017: evolutie naar één geïntegreerd online platform
Na vijf jaar werd de website als sterk verouderd ervaren én niet langer aangepast aan de
bestaande noden én evoluties in de werking. In 2017 werd het proces gestart om naar een nieuwe
webstek van het Netwerk Duurzame Mobiliteit toe te werken. Doorheen de tijd was voor
deelaspecten

van

de

werking

bovendien

een

eigen

website

ontwikkeld

(SMOVE.be,

weekvandemobiliteit.be, veiligopstap.be, LaboratoriaMobiele Alternatieven.org, …), telkens met hun
nieuwsbrieven en social media. Dit traject had ook de ambitie van een efficiëntieoefening om toe te
werken naar een geïntegreerde online communicatie… duurzame-mobiliteit.be 2.0. De nieuwe site
werd veel meer een platform voor voortrekkers in duurzame mobiliteit: als aanspreekpunt, in
beleidswerk en campagne.
Op 16 februari 2017 werd het proces opgestart met een interne strategische oefening met Elien
Vanhaesebrouck van I Like Media (een collectief van freelancers die organisaties ondersteunen in
efficiënte communicatie). In april werd de opdracht uitgestuurd aan een 7-tal bedrijven in
websdesign- en ontwikkeling. Enkele weken later werd de samenwerking opgestart met het Gentse
bedrijf XIO. Begin september werd de nieuwe weekvandemobiliteit.be gelanceerd, als een
afgebakend onderdeel van wat begin januari 2018 werd gelanceerd als het geïntegreerde platform
duurzame-mobiliteit.be:
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Social media
De facebookpagina van het Netwerk Duurzame Mobiliteit wordt actief ingezet in het delen van
eigen informatie en dat van andere organisaties en individuen. De gedeelde informatie is specifiek
en afgestemd op de doelstellingen van het netwerk. Er is bovendien een actieve Twitteraccount
(@NetwDuurzMobiliteit) en een LinkedIn groep (Netwerk Duurzame Mobiliteit). Alle kanalen kennen
een stevige groei in gebruikers.

Facebook

Twitter

LinkedIn

2014

973

1217

99

2015

1105

1581

131

2016

1366

1941

163

2017

1626

2238

182

3.In beleidswerk
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit benadert duurzame mobiliteit als een systeem dat in continue
interactie is met andere beleidsdomeinen. In 2016 publiceerde het Netwerk Duurzame Mobiliteit
voor het eerst haar inhoudelijk kompas en het wordt jaarlijks up to date gehouden. Het is een
houvast voor de standpunten van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Met het inhoudelijk kompas
willen we een aantal vragen over duurzame mobiliteit beantwoorden.



Wat is duurzame mobiliteit? We geven een aantal kenmerken waar ‘mobiliteit’ aan moet
voldoen om als duurzaam bestempeld te kunnen worden. Daaruit volgt een definitie die
rekening houdt met sociale, economische en ecologische aspecten: duurzame mobiliteit is
het streven naar een mobiliteitssysteem waarin iedereen veilig aan een aanvaardbare
kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen activiteiten kan ontplooien.



Waarom is er nood aan duurzame mobiliteit? We analyseren de interactie tussen de
maatschappij en onze mobiliteit. Mobiliteit is inherent aan onze samenleving en wordt sterk
beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen (“drivers” of drijvende krachten).



Hoe komen we tot duurzame mobiliteit? Om tot duurzame mobiliteit te komen
vertrekken we vanuit ‘nabijheid’: het verminderen van het aantal en de afstand van onze
verplaatsingen.

Dat

schept

ruimte

om

deze

verplaatsingen

met

een

duurzaam

verplaatsingsmiddel te doen. Pas in laatste instantie komt het duurzamer maken van het
privé gemotoriseerd verkeer.
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Advisering en vertegenwoordiging
Mobiliteitsraad Vlaanderen
Miguel Vertriest en Bert Gilté zijn respectievelijk effectief en plaatsvervangend lid van de
Mobiliteitsraad Vlaanderen. Miguel Vertriest heeft naast een actieve opvolging van de raad, de
bijzondere commissies personenvervoer en goederenvervoer ook diverse ad hoc werkgroepen
opgevolgd. Bovendien vertegenwoordigt hij het Netwerk Duurzame Mobiliteit in het Dagelijks
Bestuur van de MORA. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit behartigt er de standpunten van de 8
lidorganisaties en draagt bij tot de formulering van de adviezen die door de MORA worden gedaan.
Belangrijkste adviezen en publicaties:


Opvolging traject draagvlak kilometerheffing personenwagens



Mobiliteitsplan Vlaanderen



Basisbereikbaarheid

10 jaar MORA
Op 29/9/2017 was er het event 10 jaar MORA. Miguel Vertriest van het Netwerk Duurzame
Mobiliteit zat er in een panel met Danny Smagghe (Touring) en Kathleen Van Brempt (Europees
Parlement).
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Klankbordgroepen basisbereikbaarheid & stakeholdersoverleg basisbereikbaarheid
Het

Netwerk

Duurzame

Mobiliteitcentrales

Mobiliteit

Aangepast

maakt

Vervoer

deel

worden

uit

van

de

geraadpleegd

klankbordgroep
en

neemt

die
deel

door

de

aan

de

stakeholdersmomenten in de verschillende proefprojecten basisbereikbaarheid.
Algemene Vergadering & Expertengroep Sensibilisering VSV
Bert Gilté vertegenwoordigt het Netwerk Duurzame Mobiliteit in de Algemene Vergadering en de
Expertengroep Sensibilisering van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. We waren aanwezig op de
AV 21 april, maar moest ons verontschuldigen voor de bijeenkomst op het einde van het jaar. Voor
de Expertengroep sloten we aan op 20 april, dat lukte niet op 20 oktober.
Vlaams Forum Verkeersveiligheid
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is vertegenwoordigd in het Vlaams Forum Verkeersveiligheid. Het
Vlaams Forum Verkeersveiligheid kwam in 2017 samen op 8 maart, 13 juni, 22 september en 5
december. In 2017 kwamen volgende topics aan bod: het werfcharter, schoolstraten, conflictvrije
kruispunten, fietsveiligheid bij jongeren en de speed pedelecs.
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
In juli 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota voor de oprichting van het Vlaams Huis
voor de Verkeersveiligheid goed. De ambitie van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid is het
verenigen, coördineren (een nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan), sturen (projectvoorstellen van
het middenveld (en dus ook van ons) verzamelen en beoordelen) en communiceren van een
verkeersveiligheidsbeleid.
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft ervoor geopteerd actief bij te dragen aan 2 kamers van het
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Bert Gilté (coördinator) vertegenwoordigde het Netwerk
Duurzame Mobiliteit in de werkkamer Educatie en Sensibilisering (2 mei). Miguel Vertriest
(beleidsmedewerker) vertegenwoordigt het Netwerk Duurzame Mobiliteit in de werkkamer
Infrastructuur. De werkkamer infrastructuur (samen met voertuigtechnologie-innovatie) kwam
samen op 2 mei 2017.
Daarnaast nam Miguel Vertriest voor het Netwerk Duurzame Mobiliteit deel aan de werkgroep
Wegcode en Plaatsingsvoorwaarden. Deze kwam in 2017 1 keer samen op 24 maart 2017 over het
thema speed pedelec. In de loop van november 2017 gaf de werkgroep Wegcode en
Plaatsingsvoorwaarden schriftelijke feedback met betrekking tot voorstellen omtrent de toepassing
van RADR en RDDR voor fietsers.
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Voortrekker in alliantie
TransitieNetwerk Middenveld
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft een actieve rol in de werkgroep mobiliteit van het
TransitieNetwerk Middenveld. Miguel Vertriest is voorzitter, secretaris, verslaggever en trekker van
de werkgroep mobiliteit. TNM is een netwerk van vakbonden, de milieubeweging, NoordZuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en wetenschappers.
De leden van het TNM willen hun krachten bundelen om de transitie naar een duurzame
samenleving waar te maken.
In 2017 kwam de werkgroep mobiliteit 4 keer samen: op 8 februari, 26 april, 8 september en 1
december . Binnen deze werkgroep werd een basis ontwikkeld voor intern debat en standpunten
over verschillende thema’s. De twee belangrijkste thema’s waar in 2017 aan gewerkt werd waren
tax shift in de mobiliteit en het creëren van een draagvlak voor een kilometerheffing
personenwagens. Daarnaast werd aan kennisdeling gedaan rond verschillende thema’s: green deal
gedeelde mobiliteit, basisbereikbaarheid, mobipunten.
Supporters openbaar vervoer
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit speelt een centrale rol in het platform ‘supporters openbaar
vervoer’. De supporters kwamen in 2017 verschillende keren samen op 11 januari, 7 maart, 27
april en 13 oktober. Tijdens de overlegmoment wordt aan onderlinge informatiewisseling gedaan
en komen externe sprekers (MOW, MAV, De Lijn, …) toelichten wat de stand van zaken voor de
invoering van basisbereikbaarheid is.
Op 14 november nam het Netwerk Duurzame Mobiliteit deel aan een gesprek tussen de Supporters
openbaar vervoer en het kabinet Weyts naar aanleiding van de stand van zaken en de conceptnota
basisbereikbaarheid. Ook in 2018 wordt de werking van de supporters verdergezet.

Samenwerking met Vlaamse kenniscentra
Sinds 1 januari 2015 vertegenwoordigt Miguel Vertriest het Netwerk Duurzame Mobiliteit in het
Supervisory Board van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit van de Universiteit Gent. Eind 2015
lanceerde het BSI (Brussels Studies Institute) de leerstoel “Companies and sustainable mobility”
waarin het Netwerk Duurzame Mobiliteit vertegenwoordigd wordt in de klankbordgroep door Miguel
Vertriest. Op 13 september 2017 werden de onderzoeksresultaten voorgesteld.
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Beleidsacties en resultaten
In publieks- en projectwerking
De beleidswerking sluit uiteraard ook nauw aan bij wat het Netwerk Duurzame Mobiliteit doet in
haar publieks- en projectwerking (zie verder). Miguel ondersteunt de collega’s inhoudelijk in vele
aspecten van het dagelijkse werk of in specifieke initiatieven (denk maar aan de Inspiratiedag).
Met de inhoudelijke werking zijn we bovendien een aanspreekpunt voor een veelheid aan vragen
over mobiliteit. Waar we het antwoord schuldig blijven verwijzen we naar de expertise in het
netwerk.
Studiedag ‘Mobility is a serious game’
Deze studiedag op 21 juni 2017 kwam tot stand met dank aan verschillende organisaties (Colruyt
Group, VUB, Inland Navigation Europe, Fockedey, Durabrik en Netwerk Duurzame Mobiliteit).

In het voorjaar 2016 kwamen 6 geëngageerde burgers (Koen De Maesschalck (Colruyt Group),
Cathy Macharis (VUB), Karin De Schepper (Inland Navigation Europe en CleanAirBXL), Miguel
Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit), Guibert Boone (Fockedey) en Steven Vandenbrande
(Durabrik)) samen om “iets” te doen rond het thema Mobiliteit.
Geïnspireerd door het werk van Laurent Bontoux van JRC (Europese Commissie) maakten we een
mobiliteitsspel met als doel mensen te verbinden, empathie te tonen voor elkaars rol en door
middel van het spel nieuwe ideeën te laten opborrelen. Na een uitgebreide testronde lanceerden
we het spel op 21 juni 2017 op een congres. 104 mensen gingen in Halle het spel ‘Mobility is a
serious game’ spelen. De deelnemers kwamen uit overheden, bedrijfsleven, middenveld en
onderwijsinstellingen.
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Het programma


09u30-10u00: Ontvangst met koffie



10u00-11u20: Welkom door de organisatie, met keynotes van Jef Colruyt (Colruyt), Cathy
Macharis (VUB) en Ben Weyts (Vlaams minister Mobiliteit en Openbare Werken)



11u20- 12u30: In groepjes van 4-7 spelen we het mobiliteitsspel.



12u30-13u00: Conclusies en reacties op het spel



13u00-14u00: Lunch



14u00-14u30: Pitches over mobiliteit met o.a. Pascal Smet, Igor Byttebier, Mathias
Bienstman, Angelo Meuleman, Lies Craeynest, ...



14u30-15u30: Workshops (per pitch)



15u30-16u00: Inzichten uit de workshops (plenair)



16u00-16u15: Afsluiter op gevatte en ludieke manier door Inspinazie



16u15-...: Netwerkdrink

Deelnemers: 91
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Het spel ‘Mobility is a serious game’ is beschikbaar via The Shift voor wie het spel wil spelen
(https://theshift.be/nl/publicaties/mobility-is-a-serious-game). ‘Mobility is a serious game’ werd
genomineerd voor de Sustainable Partnerships Award 2017.
#DIESELGATE
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit vormt sinds 2016 samen met Bond Beter Leefmilieu, Kom op
tegen Kanker, IEW en Testaankoop (insteek klimaat / consumentenbescherming / luchtvervuiling
en mobiliteit) de alliantie #dieselgate. De alliantie volgt de thematiek van nabij op en in het
bijzonder de politieke nasleep van het Volkswagenschandaal. Op 18 januari ’17 had de alliantie een
nieuw overleg over de verdere aanpak. Dat resulteerde op 16 februari in een gesprek met federaal
minister Kris Peeters en de overhandiging van een ‘position paper’.

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/dieselgate-neveragain

We onderschreven in augustus ’17 bovendien een open brief aan federaal minister van mobiliteit

François Bellot. We ondersteunden communicatief de campagne #dieselgate #demandjustice van
Testaankoop.
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Werkgroep Mobiliteit Gezinsbond 28/2/2017
Samen met Jan Christiaens van Mobiel 21 organiseerden Miguel Vertriest van het Netwerk
Duurzame Mobiliteit en Luc Wouters van de studiedienst Gezinsbond een informatieavond voor de
werkgroep mobiliteit van de Gezinsbond ter voorbereiding van een advies van de Gezinsbond over
het mobiliteitsbudget.
De boeiende discussie leverde een gedragen advies op:

https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/standpunten/Documents/Mobiliteitsbudget.pdf
Mobiliteit van de toekomst, ABVV Oost-Vlaanderen 18/05/2017 (Vooruit, Vrijdagmarkt)
Op uitnodiging van ABVV Oost-Vlaanderen gaf Miguel Vertriest een uiteenzetting over mobiliteit.
Vanuit de huidige situatie met alle problemen (congestie, luchtkwaliteit, klimaatverandering,
vervoersarmoede, …) werd gekeken naar mogelijke oplossingen en werd het draagvlak ervan
afgetoetst in een debat begeleid door Tina De Gendt (journaliste) met Greg Verhoeven
(studiedienst ABVV) en de zaal.
Bustour, beweging.net 16/09/2017
Bij de start van de Week van de Mobiliteit 2017 organiseert Beweging.net een bustour om de
verzuchtingen op gebied van mobiliteit rond dorpen en kleine steden aan den lijve te ondervinden.
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Shortlist Vlaamse Jeugdraad 07/10/2017
De Vlaamse Jeugdraad stelt in 2017 haar meerjarenplanning 2018-2020 op. Er worden drie
prioriteiten geselecteerd op basis van een short list van 10 thema’s die op 7 oktober 2017 in
Leuven in verschillende panels aan bod komen. Miguel Vertriest begeleidt als expert het panel dat
rond mobiliteit een aantal prioriteiten naar voor schuift.
'Unlocking financing for local climate action’, ICLEI en provincie Vlaams-Brabant –
11/10/2017
This practical conference focused on access to finance for local energy and climate action, with a
particular emphasis on smaller-sized European cities and towns. Experts from the European
Commission, the Global Covenant of Mayors and the European Investment Bank helped to shape
the discussion, with input from local government representatives who have engaged in successful
financing practices.
Throughout the day, experts discussed challenges and offered solutions to smaller-scale cities
seeking to access financing for their local energy and climate actions. Interactive roundtables and
one-to-one discussion enabled hands-on exchange of information on topics such as: private and
residential buildings, transport and mobility, public buildings and procurement, renewable energy,
impact funding, and civic crowdfunding.
Miguel Vertriest begeleidde de ronde tafel “Transport and mobility”.
Klankbord voor Project Gezonde Publieke Ruimte (ViGEZ, nu Vlaams Instituut Gezond
Leven)
Gezondheid is niet enkel een kwestie van persoonlijke keuzes en genetische factoren. Ook
omgevingsfactoren hebben een grote invloed. Gezondheid verdient een plaats in het ruimtelijk
beleid. Het Vlaams Instituut Gezond Leven maakte hiervan een speerpunt in het project Gezonde
Publieke Ruimte en ontwikkelde daarbinnen een ondersteuningsaanbod, onder meer gericht op
lokale besturen en verenigingen. Daarbij is de link met duurzame mobiliteit zeer prominent
aanwezig.

Dit project is themaoverschrijdend, een toepassing van integraal werken rond

gezondheid op lokaal niveau. Men kijkt over de muurtjes en betrekt partners uit diverse sectoren
bij dit project, waaronder ook Netwerk Duurzame Mobiliteit, onder meer voor inhoudelijke input en
feedback in de loop van de uitwerking.
De ontwikkeling van de producten gebeurde in het voorjaar 2017, via werkgroepen. Katrijn
participeerde in het voorjaar 2017 voor het Netwerk Duurzame Mobiliteit aan 2 klankbordgroepen
en gaf feedback via mail en telefoon tijdens de uitwerking van de methodiek Plein vol Gezondheid,
waarin we onder meer de expertise van de LaMA-projecten inbrachten.
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IDdagen beweging.academie 12&13/10/2017
Samen met Dirk De Kort (Vlaamse volksvertegenwoordiger CD&V) gaf Miguel Vertriest een sessie
over basisbereikbaarheid en hoe gemeenten zelf initiatieven kunnen ontwikkelen.
Daarbij kwamen heel wat vragen aan bod:







Wat is basisbereikbaarheid ?
Wat is het verschil met het huidige model van Openbaar Vervoer?
Wat zijn de voor- en nadelen van het nieuwe model?
Hoe zit het met de organisatie van de vierde laag (vervoer op maat). Hoe moet dit
georganiseerd worden?
Hoe zit het met de inspraak van de gebruikers ?

En andere …














10/3 – rondetafel inspiratieboek Mobiliteit Bond Beter Leefmilieu (Miguel)
30/3 – stakeholder op workshop 'Easy Mobility Incentives' (Miguel)
7/04 – rondleiding aan VAB over circulatieplan Gent (Miguel)
25/4 & 16/5 – stakeholder op workshop Mobiliteitsplan Vlaanderen (Miguel)
26/4 – overleg Publiekscampagne lokale verkiezingen ‘18 Bond Beter Leefmilieu (Bert)
5/5 – verkennend overleg met Uber, georganiseerd voor lidorganisaties (Taxistop, Bond
Beter Leefmilieu & Fietsersbond – Miguel)
5/10 – expertise aangereikt aan prov Oost-Vlaanderen voor project ‘Rap op stap’ (Miguel)
24/10 – expert op Europees overlegplatform Mobility4EU Consensus Building Workshop
(Miguel)
16/11 - webinar ‘Mobiliteit en plattelandsgebieden' – CROW (Miguel)
29/11 – stakeholdersoverleg Ceder elektrische mobiliteit (Miguel)
1/12 – sessie ‘participatie LaMA’ op de nationale biënnale voor gezondheid en welzijn
‘Samen voor gezondheid’ (Bernard)
11/12 – jury voor ‘gemeente voor de toekomst’ Bond Beter Leefmilieu (Miguel)
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Mobiliteitsdebat: pers en communicatie
De meest populaire artikels op de website waren in 2017:

Blogs & columns
In 2016 werd ook een samenwerking met de nieuwssite MO* gestart. Via het Netwerk Duurzame
Mobiliteit werden in 2017 blogs gepubliceerd op MO*:


Verkeer slechte leerling in de klimaatklas (4 juli 2017)
http://www.mo.be/zeronaut/verkeer-slechte-leerling-de-klimaatklas



5 redenen waarom de bedrijfswagen maatschappelijk onhoudbaar is (12 oktober 2017)
https://www.mo.be/zeronaut/5-redenen-waarom-de-bedrijfswagen-maatschappelijkonhoudbaar



De Lijn: zetten we er een punt achter? (21 december 2017)
https://www.mo.be/zeronaut/de-lijn-zetten-we-er-een-punt-achter
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In 2017 nam de Verkeersspecialist een artikel over uit de nieuwsbrief van het Netwerk Duurzame
Mobiliteit (VSP235: “Park & Ride: alleen als flankerend beleid”). Daarnaast werd Miguel Vertriest
toegevoegd aan de 6 huiscolumnisten van de Verkeersspecialist (naast Cathy Macharis, Joris
Willems, Kris Peeters, Werner De Dobbeleer en Freya De Muynck). In 2017 resulteerde dit in 2
columns (VSP236: “Nie neute, sierkuuleere!” en VSP241: “Modal profiling”)

In het tijdschrift Grond/Weg/Waterbouw verscheen een artikel (socratische dialoog) in de rubriek
‘De Pen’ (mei 2017): http://www.gww-bouw.be/pen-socratische-dialoog-duurzame-mobiliteit/
Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit
De Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit wordt sinds 2012 digitaal verspreid. De nieuwsbrief Duurzame
Mobiliteit bevat een opiniestuk, aankondiging van de initiatieven van leden en andere actoren rond
het thema duurzame mobiliteit (kalender) en relevante verwijzingen naar actualiteit over duurzame
mobiliteit (Mobilactua). Alle nieuwsbrieven van het voorbije werkingsjaar werden gepubliceerd op
de website.
De nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit wordt met een maandelijkse frequentie verspreid naar 1.453
abonnees (november 2017 – eind 2016 waren dat er nog 906). Nieuwsbrieven en persartikels
worden

bovendien

gepubliceerd

op

de

website

van

het

netwerk.

Opiniestukken

uit

de

nieuwsbrieven worden eveneens gedeeld via de digitale en sociale media van het netwerk en haar
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project- en campagnegroepen waar dat relevant is. Op die manier wordt de informatieverspreiding
gemaximaliseerd via verschillende digitale kanalen.

geregistreerde

NDM

NDM

nr

datum

oplage openingen

bereik

Kliks

opzegging

bounces

62

6/02/2017

1416

586

41%

286

5

1

63

6/03/2017

1421

562

40%

214

2

5

64

3/04/2017

1423

556

39%

208

3

2

65

2/05/2017

1424

543

38%

1825

7

3

66

2/06/2017

1435

479

33%

142

2

10

67

3/07/2017

1440

514

36%

168

1

19

68

4/09/2017

1451

539

37%

145

3

13

69

6/11/2017

1453

511

35%

353

1

6

Met de lancering van de nieuwe website wordt ook een aangepaste communicatiestrategie
geïmplementeerd. Vanaf eind 2017 integreert het Netwerk Duurzame Mobiliteit zijn verschillende
nieuwsbrieven (Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit, SMOVE, Week van de Mobiliteit) in een
‘Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit’ (gericht op voortrekkers in duurzame mobiliteit) én een
#goedopweg-brief (gericht op het brede publiek).
Pers
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd in 2017 vermeld in een aantal artikels:
-

26/01/2017 – diverse media
“Gentse mobiliteitsschepen Filip Watteeuw verkozen tot mobiliteitspersoonlijkheid 2016” –
Over de verkiezing mobiliteitspersoonlijkheid 2016.

-

24/03/2017 – Het Laatste Nieuws
"Alleen mobiliteitsbudget zal niet volstaan om werknemers uit de auto te krijgen" – Over de
invoering van een mobiliteitsbudget

-

28/03/2017 – De Standaard
“Hé kleine meid op je gedeelde kinderfiets” – Over de mogelijkheden van fietsdelen voor
doelgroepen.

-

06/04/2017 – De Standaard
“Bedrijfsauto ruilen voor geld crasht” – Over de plannen van de federale regering met het
mobiliteitsbudget.

-

26/04/2017 – De Standaard
“Mooie woorden, maar worden ze ook waargemaakt?” – Over het mobiliteitsplan
Vlaanderen.
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-

07/09/2017 – Nieuwsblad
“Kazerneparking heringedeeld bij wijze van proef” – Over het LAMA-project in Tienen

-

20/10/2017 – De Morgen
“Forse kritiek op herschikking bestuur De Lijn: "Wat draagt een topmanager bij die nooit op
een bus heeft gezeten?"” https://www.demorgen.be/binnenland/forse-kritiek-opherschikking-bestuur-de-lijn-wat-draagt-een-topmanager-bij-die-nooit-op-een-bus-heeftgezeten-bfdf9a35/LzOtF/

-

31/10/2017 – Humo
“Wij, de file” – Verschillende experten aan het woord over oorzaken en oplossingen voor
files

-

10/11/2017 – De Standaard
“Laat ik nog pakjes thuis leveren?” http://www.standaard.be/cnt/dmf20171109_03179474

4.Met de #goedopweg-campagne
De publiekswerking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit toont dat het anders kan. Met campagnes
zetten we Vlaanderen met gebundelde krachten #goedopweg naar een bewuste mobiliteitscultuur.
Door heel wat mensen, ondernemingen, maar ook scholen of gemeentebesturen in vervoering te
brengen, wordt de publieke steun voor duurzame mobiliteit zichtbaar.

De campagnes zijn het resultaat van de samenwerking tussen onze leden en krijgen de steun van
de Vlaamse overheid. Deze samenwerking zorgt voor een breed draagvlak, een grote gedragenheid
binnen de sector én een maximalisatie van de kosten/baten verhouding. Door de eigenheid en
expertise binnen elk van deze organisaties zo goed mogelijk te benutten en uit te spelen. Het
Netwerk

Duurzame

Mobiliteit

orkestreert

het

samenwerkingsverband.

We

regisseren

de

inhoudelijke samenhang en gezamenlijke communicatiestrategie. Het secretariaat stuurt het cocreatief proces van het samenwerkingsverband aan.

In 2017 hanteerden we een eerste keer een meer relevante onderverdeling tussen de verschillende
campagneonderdelen: (A) het continue, (B) het festival en (C) het experiment.
A. Continu – Gedurende het hele campagnejaar werd er gezorgd voor een continu, actief
campagneonderdeel. Wie informatie en inspiratie zocht, kon deze terugvinden via SMOVE
en de website van het Netwerk Duurzame Mobiliteit.
B. Festival – Tijdens de Week van de Mobiliteit werden alle verschillende deelacties opnieuw
maximaal in de verf gezet. De bundeling van al deze initiatieven tijden dit festival van de
mobiliteit zorgde er voor dat we een groot bereik konden genereren.
positieve en welgemikte actie en communicatiegolf, kort en krachtig.
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Een opvallende,

C. Experiment – Activiteiten en acties die kwetsbaar zijn in opzet, onzeker in uitkomst, horen
hier thuis. We maken binnen de campagne ruimte voor nieuwe ideeën en geven deze tijd
om te groeien. Evaluatie en bijsturing staan daarbij centraal. Relatief gezien gaat binnen
dit luik meer tijd en middelen naar acties met mogelijks een beperkt resultaat. Bovendien
is mislukking een optie, wie niet waagt niet wint. Deze vrijheid moet ons er voor behoeden
telkens weer platgetreden paden te bewandelen.
In 2017 hoorden twee acties thuis in dit hoekje: LaMA en de Delende Buurten. Het LaMAproject zette de eerste stappen richting zelfstandigheid (het aantal steden steeg van 3 naar
10, het aandeel productiemiddelen dat naar LaMA ging, daalde). Het tweede project, de
Delende Buurten, zet de eerste stappen in de vorm van een proefproject in 2 buurten.
Beide onderdelen bleken een groot potentieel in zich te hebben om uit te groeien tot grote
acties met een aanzienlijk publieksbereik.

Hierna overlopen we alle acties die deel uitmaakten van de mobiliteitscampagne 2017.

Laboratoria Mobiele alternatieven
Uitvoerder: Netwerk Duurzame Mobiliteit, TreinTramBus, Mobiel 21, Voetgangersbeweging, Bond
Beter Leefmilieu en Fietsersbond.

De Laboratoria Mobiele Alternatieven, kortweg LaMA’s, vormen een participatief modeltraject dat
het Netwerk Duurzame Mobiliteit met al zijn leden in 2017 uitrolde in 10 Vlaamse steden en
gemeenten. Tijdens deze 2de editie van dit project werden Aarschot, Blankenberge, Borsbeek,
Evergem, Hasselt, Kortessem, Lint, Londerzeel, Tienen en Zaventem begeleid. Deze gemeenten
werden meegenomen in een participatief traject rond een specifiek mobiliteitsvraagstuk.

De co-creatiessessies vormen de kern van het LaMA-traject. De methodische aanpak was er op
gericht snel van de brede denkoefening te evolueren naar het praktisch, uitvoerbare niveau. De
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beste ideeën werden aan het einde van sessie uitgekozen en vormen het vertrekpunt voor de
testperiode tijdens de Week van de Mobiliteit.

Tijdens en rond de Week van de Mobiliteit werden de proefopstellingen uitgerold. Deze namen erg
soms diverse vormen aan. Van sensibiliserende prikacties tot structurele ingrepen die gedurende
maanden getest worden. Tijdens de Week van de Mobiliteit ging er bovendien de nodige aandacht
naar de overkoepelende communicatie rond het LaMA-traject.

Na de testopstelling werden er in alle deelnemende gemeenten evaluatiesessie gehouden. Tijdens
deze afsluitende sessies peilden we naar zowel de ervaringen tijdens de proefopstelling als naar de
ervaringen en feedback op de methodiek en de begeleiding. Speciale aandacht ging hierbij uit naar
het consolideren van de proeven in permanente maatregelen. Tot slot werd de bestaande tool box
herwerkt en aangevuld met de opgedane expertise en ervaring.
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Delende Buurten
Uitvoerder: Taxistop en Autodelen vzw.

Via een testopstelling gingen Autodelen.net vzw en Taxistop vzw samen met de buurtbewoners in
twee buurten (Molenbergwijk in Beveren en Sint-Amandsberg in Gent) na hoe we hun buurt
aangenamer en duurzamer konden maken. Buurtbewoners werden uitgedaagd om een maand de
wagen aan de kant te laten staan en een waaier van duurzame mobiliteitsalternatieven uit te
testen. Om een beter zicht te krijgen op de lokale mobiliteit, brachten bewoners hun eigen
verplaatsingen in kaart. Tijdens de Week van de Mobiliteit werden samen met de buurt
verschillende alternatieve vervoersmodi verder uit getest.

In het stadsvernieuwingsproject van Gent werd de heraanleg van het Heilig Hart plein in SintAmandsberg opgenomen. Dit plein is het kloppend hart van de wijk en fungeerde vooral als
parkeerruimte. Bedoeling is dat dit plein uitgroeit tot de centrale ontmoetingsplek in de Gentse
Wijk. In samenwerking met het Lab van Troje werd via een participatief proces met de
buurtbewoners nagegaan hoe we ervoor kunnen zorgen dat er in hun buurt minder auto’s zijn en
zochten wij deelnemers voor Delende Buurten. In Sint-Amandsberg deden 16 mensen mee aan de
uitdaging om de wagen aan de kant te zetten. In ruil hiervoor konden ze een waaier aan
nieuwe alternatieve mobiliteitsvormen ontdekken zoals fietsdelen, autodelen, carpoolen, openbaar
vervoer, …

In gemeente Beveren had de plaatselijke autodeelorganisatie Stapp.in al ideeën om rond dergelijk
thema een project uit te werken. Samen met het gemeentebestuur wilden ze de Molenbergwijk
(Sint-Martenslaan, Bisschop Triestlaan, Wilhelmietenlaan, Hertog Van Arenberglaan,

A. Van

Bourgondiëlaan, Donkvijverstraat, D. Van Beverenlaan) onder handen te nemen. Daar heerst een
hogere

parkeerdruk

door

shoppers

tijdens

drukkere

winkelweekends,

supporters

bij

de

voetbalmatchen en de laatstejaars van de middelbare school KA Beveren, die hun parkeerplaats
zoeken in de wijk.
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In Beveren waren er 11 deelnemers voor het project (waaronder 7 personeelsleden van een sociale
huisvestigingsmaatschappij). In deze buurt werd meer gefocust op open ruimte en ontmoeting
door het deelpunt.

SMOVE.be
Uitvoerder: Trage Wegen vzw.
SMOVE

was in 2017 opnieuw een permanent luik van de mobiliteitscampagne van het Netwerk

Duurzame Mobiliteit. De doelstelling van dit campagneonderdeel is dubbel, want SMOVE had als
doelstelling het brede publiek te inspireren en te informeren over allerlei initiatieven die het
mogelijk maken om meer te autominderen. De beoogde focus van SMOVE lag in 2017 op de
mobiliteitspraktijk- en cultuur, gecombineerd met de invalshoek van ketenmobiliteit. SMOVE had
dit jaar voor het eerst uitvoerig aandacht voor de eigen activiteiten binnen de Week van de
Mobiliteit. Daarbij gaven we de voorkeur aan de #goedopweg, in plaats van #smovemee.
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Cycle chic
Uitvoerder: Fietsersbond
In 2017 organiseerde de Fietsersbond voor de eerste maal Cycle Chic. Deze nieuwe actie in het
kader van de Week van de Mobiliteit fotografeert dagelijkse fietsers tijdens een fotoshoot of terwijl
ze passeren op straat. Door fietsers op een leuke en mooie manier in beeld te brengen promoot
Cycle Chic dagelijks fietsen en toont het dat elke dag de fiets nemen zeer gemakkelijk is, en heel
normaal is om te doen in je alledaagse kledij. De fietsers die verschijnen op de Cycle Chic sociale
media en blog zien er aantrekkelijk uit en kunnen rolmodellen zijn voor iedereen die nog twijfelt
om op de fiets te springen. Deze actie krijgt een brede uitstraling tijdens de week van de mobiliteit,
promoot op een originele wijze het fietsgebruik en draagt zo bij tot het verduurzamen van de
mobiliteit in Vlaanderen.

Week van de Mobiliteit
Beeldvorming 2017-2020
Uitvoerder: Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met Netwerk Duurzame Mobiliteit

In 2017 namen we het initiatief om in nauwe samenwerking met het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken het beeld en de campagne-aanpak van de Week van de Mobiliteit te vernieuwen.
Het departement MOW stelde het communicatiebureau RCA aan om de opdracht uit te voeren. Dit
nieuwe beeld zal vergezeld worden door een fris actiemodel onder de noemer #goedopweg. We
zetten in 2017 volop in op de bekendmaking van dit beeld, op de gedragenheid binnen de sector en
op de integratie binnen de bestaande communicatiestrategie.
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Pers en online community Week van de Mobiliteit 2017
Uitvoerder: Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het persmoment zelf vond plaats op vrijdag 15 september in Gent.

Vanaf 15u tot 18u was de

deathride beschikbaar voor het publiek. Van 16u tot 18u zorgde het programma Spits met David
Van Ooteghem (Radio 2) en sidekick Hajo Beeckman (verkeersanker VRT) voor live verslag over de
deathride en besteedde hierbij aandacht aan de week van de mobiliteit en duurzame vervoersmodi.
Dat gebeurde onder andere via een interview met minister Ben Weyts en met passanten (jong en
oud) op het Wilsonplein.

Tijdens

de

week

van

de

www.weekvandemobiliteit.be,

mobiliteit

Facebook,

zetten
Twitter

we
en

actief

Instagram.

in

op

Naast

communicatie
verslaggeving

via
over

activiteiten tijdens de week, brachten we ook mensen in beeld die zich dagdagelijks op een
duurzame manier verplaatsen. We selecteerden hiervoor, net als in in 2016,

4 personen met

uiteenlopende profielen en maakten van elk een filmpje over hoe zij zich verplaatsen. Deze filmpjes
werden gedeeld en gepromoot via facebook. Als derde element in de communicatie motiveerden
we ons publiek om actief mee beelden en foto’s te delen met #goedopweg. Dagelijks beloonden we
de leukste foto’s met enkele prijzen. In het voorjaar contacteerden we alle VRT redacties voor
mogelijke samenwerking voor week van de mobiliteit. Radio 2 liet ons weten ook iets te willen
doen, en was nog op zoek naar concrete input en ideeën. Dit mondde uit in een concrete
samenwerking:


Live-uitzending radioprogramma ‘Spits’ tijdens het persmoment 15 september met
verslaggeving van de death-ride minister Weyts en interview met minister en passanten.



Het programma “De Inspecteur” besteedde tijdens de week van de Mobiliteit op
verschillende manieren aandacht aan de Week van de Mobiliteit door zelf alternatieven te
testen en mensen te interviewen die zich op duurzame manier naar het werk verplaatsen.



Resultaten van een onderzoek van “De Inspecteur” verschenen tevens op de nieuwssite
van VRT.
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Autovrije Zondag
Uitvoerder: Mobiel 21

In de editie van 2017 werd de doelstelling om voor minstens 40 initiatiefnemers te zorgen in
verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen behaald. 41 steden en gemeenten organiseerden
op kleine of grotere schaal activiteiten in het kader van autovrije zondag. Vier lokale organisaties
hebben zelf een activiteit op poten gezet op eigen initiatief.

Autodeelsalon
Uitvoerder: Autodelen.net

In 2017 organiseerde Autodelen.net voor de zevende maal het autodeelsalon. De inspiratie voor
het Autodeelsalon ligt bij het klassieke Autosalon, maar we kiezen vanzelfsprekend voor een ietwat
andere aanpak. Naast het in de kijker zetten van autodelen an sich, komt tijdens het Autodeelsalon
een breed gamma aan sharing-initiatieven aanbod. We maakten de switch van louter informerende
infostands, naar demonstraties, testparcours en andere activerende acties. Naast het centrale
grote Autodeelsalon vonden ook 18 mini-autodeelsalons plaats. In drie grote centrumsteden vond
een mini-autodeelsalon 2.0 plaats.
Antwerpen was voor de tweede keer gaststad van het Autodeelsalon. Het Autodeelsalon vond
plaats op De Meir (een locatie waar er heel veel passage is). Het Autodeelsalon nam het grootste
deel in van de mobiliteitsmarkt. Dit jaar werden er een aantal acties aan het Autodeelsalon
toegevoegd om nog meer bezoekers aan te trekken en zo ook de doelgroep te verbreden.
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De standhouders waren uitermate tevreden over de opkomst van het Autodeelsalon (100%). De
Meir was dan ook de geschikte locatie (op 17/9/2017 waren er maar liefst +/-32 000 passanten).
Daarnaast was er ook grote tevredenheid over de interesse die er was voor hun eigen infostand
(80%).

Car Free Day
Uitvoerder: Taxistop

Taxistop organiseerde voor het 7de jaar op rij Car Free Day, de jaarlijkse hoogmis voor de
duurzame pendelaar. Met deze actiedag willen we werkgevers alle informatie en middelen
aanreiken om extra aandacht te besteden aan duurzame woon-werkmobiliteit. In totaal schreven
240 werkgevers zich in voor Car Free Day. Er werd ook deze editie opnieuw samengewerkt met
Studio Brussel als mediapartner en hun Car Free Festival.

Taxistop was dit jaar ook partner tijdens de Business Mobility Awards die op Car Free Day werden
uitgereikt.
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Strapdag
Uitvoerder: Voetgangersbeweging

De Strapdag is in veel scholen een vaste waarde op de schoolkalender. De actie kende dit jaar een
grote groei. Meer scholen, ouders en gemeenten beseffen dat de Strapdag een belangrijk signaal
geeft rond duurzame mobiliteit. De campagne laat kinderen en ouders op een leuke manier de
voordelen van een duurzame verplaatsing ervaren. Vaak zijn het ouders die verscheidene redenen
hebben om niet te strappen. Stelselmatig alternatieven voor deze ‘uitvluchten’ bieden, kan een
eerste stap zijn. Met 1300 scholen en 108 gemeenten telde de Strapdag in 2017 een recordaantal
deelnemers.
In Brugge werd het startschot van de Strapdag gegeven in aanwezigheid van het Octopusteam,
Burgemeester Renaat Landuyt en Schepen van onderwijs Pablo Annys. De zesdejaars van de
Brugse basisscholen verzamelden op de Markt om te genieten van een optreden van de
Octopusband.

Maar liefst 1200 leerlingen zongen het Straplied en strapten na afloop onder

begeleiding van de beiaard terug naar school.

Inspiratiedag 2017
Uitvoerder: Netwerk Duurzame Mobiliteit & TreinTramBus

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert jaarlijks een Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit. Het
opzet van de Inspiratiedag is drieledig. (1) Relevante spelers in het veld (thematisch) informeren
over (diverse aspecten van) duurzame mobiliteit. (2) Relevante spelers in het veld inspireren tot
(nieuw) initiatief voor een duurzame mobiliteit. (3) Relevante spelers in het veld samenbrengen om
bruggen te bouwen, ervaringen te delen en banden te smeden.
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De zesde editie vond plaats in Antwerpen op 28/11/2017 in DE Studio. We blikken heel tevreden
terug. Meer dan 200 mensen van heel divers pluimage kwamen tot in DE Studio. Meer dan 50
medewerkers en sprekers gaven de dag mee vorm. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wil met
initiatieven zoals de voorbije Inspiratiedag een fijne omgeving creëren voor ontmoeting, wissel- en
samenwerking tussen partners in de mobiliteitstransitie. De vele positieve reacties tijdens en na de
Inspiratiedag sterken ons in het gevoel dat we daarin slagen. Netwerk Duurzame Mobiliteit en
TreinTramBus waren de

trekkers, met medewerking en steun van Stad Antwerpen, EU-Civitas-

Portis, Provincie Antwerpen en Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen.

Een dag lang werden bezoekers en deelnemers ondergedompeld in de thematiek lokale
bereikbaarheid:


Opening met 3 keynotes: Prof. Cathy Macharis (VUB), een blik op de toekomst door Steven
Vromman en een inkijk in het baanbrekende onderzoek rond sociaal rechtvaardige
mobiliteit van Prof. K. Martens (Technion, Israël), o.l.v gastvrouw Roos Van Acker;



4 werksessies voormiddag over kindvriendelijke, toekomstbestendige, actieve gemeente en
over dorpshubs in Vlaanderen;



Netwerklunch (bio- en lokaal!) met randanimatie tijdens de middagpauze (we namen onder
meer een stukje publieke ruimte in op straat met een ‘sociale garagebox’) en gezamenlijke
middagopening o.l.v gastvrouw Roos Van Acker;



4 werksessies namiddag over delende, sociale, ondernemende gemeente en Slim naar
Antwerpen;



Gezamenlijk slot met worldcafé discussies en evaluatie

Deelnemers: 218
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Thema-avonden Lokale bereikbaarheid: 21/11/2017 en 23/11/2017

Aan de Inspiratiedag op 28 november gingen twee publieksavonden vooraf: op 21/11 in
Oudenaarde en in 23/11 in Heist-op-den-Berg. De thematiek lokale bereikbaarheid leende zich
bijzonder tot het aangaan van de discussie in meer landelijk gebied met lokale actoren, dit alles in
samenwerking met Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen. Sociaal geograaf Maarten Loopmans
(KULeuven) gaf er telkens een inleiding over dorpen in verandering. Daarna gingen we het gesprek
aan met het publiek (een 50-tal mensen in Oudenaarde, een 30-tal in Heist-op-den-Berg) over
toegankelijk openbaar vervoer, de kracht van dorpsraden, verdichting en de fiets als alternatief
voor de wagen voor functionele verplaatsingen en over lokale participatie-initiatieven rond
mobiliteit (voorbeeldproject LaMA).

5.In projectwerking
Project ‘Goed op weg naar het jeugdverblijf’
In het kader van het subsidiereglement voor vernieuwende mobiliteitsprojecten van de Provincie
Oost-Vlaanderen dienden we in het voorjaar 2016 een projectvoorstel in om samen met CJT een
proefproject op te zetten. We wilden in eerste instantie nagaan wat de kansen zijn om groepen die
naar jeugdverblijven komen te stimuleren om dat met het openbaar vervoer te doen. 60 OostVlaamse jeugdverblijven liggen immers op minder dan 5km van een station.
In de eerste projectfase stuurden we die doelstelling echter bij. We hebben de insteek verbreed
naar stimulansen tot duurzamer verplaatsingen, dus ook carpoolen, gebruik van autocar en fietsen
komen in het vizier.

Looptijd project: 1 januari 2017-31 december 2018
Doel project:
1. Omkaderen van mobiliteit binnen het duurzaamheidsbeleid van jeugdverblijven.
2. Actief stimuleren van duurzame verplaatsingsmethodes bij verblijfsgroepen van en naar
hun verblijf in groepsaccommodaties in Oost-Vlaanderen.
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3. Verlagen van de drempel voor het gebruik van openbaar vervoer en verplaatsingen te voet
bij verplaatsingen naar groepsverblijven en breder dan dat voor het overwegen van een
verplaatsingswijze volgens het STOP-principe.
4. Inzetten op een veranderende mentaliteit bij verblijfsgroepen om de verplaatsing van/naar
het verblijf niet alleen praktisch te bekijken, maar te integreren in de volledige opzet van
het verblijf. Mobiliteit als belevenis dus.
Aanpak:


Ondersteuningen
communicatief,

5
maar

jeugdverblijven
ook

met

tips

die

deelnemen

rond

aan

te

aan

dit

spreken

pilootproject
partners

om

(vnl.
lokale

mobiliteitskwesties aan te pakken, bijv. bus-delen i.s.m lokale school, overeenkomst
fietsverhuur met fietspunt, …)


Ontwikkelen van een webtool en infosite om op een makkelijke manier alle groepen die een
verblijf reserveerden te bereiken en te doen stil staan bij de verplaatsing die ze gaan
maken



Ontwikkelen van communicatie naar groepen die een verblijf reserveerden: via de
verblijven, aanzetten tot stil staan bij eigen gedrag, gebruik van de webtool, toegankelijk
maken van info om andere manieren van verplaatsen laagdrempelig te maken



Bevraging van groepen die naar de verblijven komen over verplaatsingsgedrag, factoren
die keuze bepalen en drempels die meespelen.

Stand van zaken project:


5 jeugdverblijven geëngageerd voor pilootproject: bevraging, input (Axlandhoeve-Sinaai,
Blije Alpaca-Lokeren, Oud Klooster-Dikkele, Ten Berg-Merelbeke, Verloren Bos-Lokeren)



Webtool en infosite uitgewerkt: zomer 2016



Proefperiode 1 in 2 verblijven in Lokeren: 13 oktober – 8 december 2017 (8 weken)



o

Communicatie naar alle groepen op 3 tijdstippen

o

Gebruik webtool door beperkt aantal

o

15 ingevulde verblijven van groepen uit één van de verblijven

Proefperiode 2 net van start: 9 februari tot en met 3 juni
o

Communicatietips op maat van alle verblijven voor hun diverse kanalen

o

communicatie gaat regelmatig de deur uit: voor uitbaters jeugdverblijven om uit te
sturen naar groepen die reserveerden



Voorbereiden klankbordgroep juni 2018: bredere bevraging van jeugdwerkactoren rond
thematiek, drempels en aanpak

http://www.goedopwegnaarhetjeugdverblijf.be/
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Fiets Wijs!
De campagne Fiets Wijs! ging in 2016-2017 verder op de ingeslagen weg.

Met een sterke

campagne

fietsers

en

diverse

communicatie

werd

de

community

van

sportieve

gericht

aangesproken. We zetten de stap naar het activeren van deze community om concrete
gedragsverandering te bewerkstelligen. Het Fiets Wijs! charter, sensibiliserende communicatie en
campagnematige initiatieven zijn belangrijk in deze. Daarnaast werd waarde toegevoegd aan die
campagne door gericht in te gaan zetten op activering van wielerclubs en hun leden om zo de Fiets
Wijs!-gedragscode op de fiets bespreekbaar en zichtbaar te maken met en voor anderen. Voor wat
betreft dat activerende luik werd de hulp van het Netwerk Duurzame Mobiliteit ingeroepen vanuit
know-how en ervaring opgebouwd in het vroegere project Verenigingen voor Verkeersveiligheid.

Looptijd: van 1 september 2016 tot 1 september 2017
Concrete inzet NDM:
1 oktober 2016 - 1 juni 2017 bij het verwezenlijken van volgende


doelstelling van dit project:

Uitbouw clubplatform rond Fiets Wijs!-charter (doelstelling 3) : Fiets Wijs! zet in op de
uitwerking van een specifieke actie die in de eerste plaats gericht is naar clubs en leden
van de deelnemende sportfederaties. Via een clubplatform worden clubs en hun leden
aangespoord om het FW-charter te ondertekenen en in de praktijk te brengen.

Concrete verwezenlijkingen:
De website van Fiets Wijs! kreeg 2 aangepaste luiken van 25 februari 2017 tot 25/05/2017:


één gericht op clubs met tips op maat van clubs en een activeringsmodel voor clubs om
mee het charter te ondertekenen, concreet uit te dragen naar de eigen leden en achterban
én zelf te bekijken hoe ze wijs fietsen nog meer en beter in de praktijk kunnen brengen,



één op maat van individuele fietsfans en –fanaten met een Test Jezelf-luik om zo de
thematiek aan te brengen en mensen te doen stil staan bij eigen kennis en gedrag



tijdens deze actieperiode werden heel wat communicatie-inspanningen ondernomen om
clubs en fietsfans te bereiken en te stimuleren actief aan de slag te gaan op de website
Fiets Wijs!
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Na 25 mei 2017 bleven de tips en info op de site behouden, de activerende modellen met winacties werden wel afgesloten. 220 clubs ondertekenden het charter tussen 25/02 en 25/05 en
vulden in wat hun club al doet om wijs te fietsen in de praktijk. 249 fietsers vulden het ‘test jezelf’formuliere in in dezelfde periode.

http://fietswijs.be/clubs

Veilig Op Stap (voor het jeugdwerk) en Sport & Verkeer (voor de sportsector)
Verenigingen voor Verkeersveiligheid (VVV) omkaderde van 2010 tot voorjaar 2016 de bereidheid
en het engagement van verenigingen om binnen hun werking in te zetten op veilig en duurzaam
verkeer. In het voorjaar 2016 werden de dan nog lopende projecten afgerond. Een aantal
langdurige projecten werden waar mogelijk gevaloriseerd.

Veilig op Stap en Sport & Verkeer werden nog zijdelings opgevolgd en we zochten en vonden in
Mobiel21 de perfecte partner om deze projecten aan over te dragen. Zij zullen voortaan vanuit hun
bewegingswerk samenwerken met het Vlaamse jeugdwerk en met de sportsector om werk te
maken van veilige en duurzame verplaatsingen.


‘Veilig op stap’ voor begeleiders van groepen stappers en fietsers in het jeugdwerk :
http://www.veiligopstap.be/



‘Sport

&

Verkeer’ voor sporters op

de

openbare

weg, individueel

of in groep:

http://www.sportenverkeer.be/

Aanpassingen, updates en kosten verlenging domeinnaam en hosting www.veiligopstap.be
verliepen in 2017 nog via NDM. Tien vragen kwamen nog binnen, van jeugdwerkers, begeleiders
van wielrenners, seniorenorganisaties en scholen, m.b.t wegcode, de eigen verantwoordelijkheid en
rol en mogelijke vormingen rond veilige verplaatsingen. Alle vraagstellers kregen antwoord van
ons.
Jeugdwerk met vragen rond communicatie hierrond werd bediend: dat resulteerde bijv. in een
artikel in het tijdschrift van KSA voorjaar 2017 rond veilige en duurzame verplaatsingen naar en op
kamp. Op 30 mei 2017 stuurden we een brede mailing naar jeugdwerkers in Vlaanderen, om Veilig
Op Stap in aanloop naar de zomer nog eens onder de aandacht te brengen, met een win-actie voor
veiligheidsmateriaal. Tien groepen ontvingen eind juni een pakket veiligheidsmateriaal voor hun
kamp/werking.
In de zomer van 2017 werd in samenspraak met Kijk Uit! de in 2016 gemaakte uitzending rond
Veilig Op Stap met het oog op de zomerkampen herhaald. De bestaande websites en alle materiaal
werden overgedragen aan Mobiel 21 najaar 2017. Vragen worden voortaan ook door hen
opgevolgd.
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6.Financieel
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wist bovenstaand resultaten te realiseren met de beschikbare
middelen. 2017 werd ook financieel positief afgesloten, binnen het kader van de begroting die in
maart 2016 door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd. De initiatieven die in dit jaarverslag
worden gepresenteerd worden hoofdzakelijk mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse
overheid. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wordt erkend en ontvangt een basissubsidie. De regie
van de campagnes wordt mogelijk gemaakt door een aanvullende subsidie. Uiteraard zijn er nog
andere partners die ons ook financieel steunen, we vermelden ze met volle waardering bij de
initiatieven die zij mee mogelijk hebben gemaakt.
De personeelskosten blijven op het zelfde niveau als de voorbije jaren: ongeveer 40% van de
totale uitgaven. Een gelijkaardig percentage wordt besteed aan ‘vergoedingen aan derden’. In
grootorde gaat dat om de vergoeding van de prestaties van de leden voor de uitvoering van de
mobiliteitscampagnes 2017. De vaste kosten zijn stabiel. Door het kantoor te delen met Trage
Wegen vzw blijven die kosten ook beheersbaar. Ook administratieve kracht Wendy werkt voor
beide organisaties.

Blik op de toekomst
In

2018

werd

de

erkenning

van

het

Netwerk

Duurzame

Mobiliteit

als

koepel

van

mobiliteitsverenigingen door de Vlaamse overheid vernieuwd. We starten meteen aan de uitvoering
van het eerste jaar van een nieuw strategisch meerjarenplan voor de zelfde loopduur van vier jaar
(2018 – 2021). In een jaarprogramma vervatten we onze plannen voor 2018 in 40 concrete acties.
We lichten er enkele krachtlijnen uit…
In 2018 willen we in samenspel met ons netwerk onze gedeelde visie actualiseren. We
verwelkomen uiteraard nieuwe Compagnons en brengen hen in samenwerking met Cera samen om
vanuit het speerpunt ‘lokale bereikbaarheid’ een vernieuwend projectidee te laten groeien. Een idee
dat we uiteraard ook alle kansen willen bieden om het in goede wisselwerking met (nieuwe)
partners in ons netwerk effectief te realiseren. Net als de voorbije jaren zetten we immers waar
mogelijk in op die wissel- en samenwerking, in al onze initiatieven en vaak als regisseur. Denk
daarbij ook opnieuw aan de Week van de Mobiliteit, waar we voluit aan de slag gaan met een
vernieuwde communicatiestrategie (iedereen #goedopweg!) om het brede publiek beter en breder
te bereiken met onze boodschap en acties.
In 2018 willen we onze werking nog sterker profileren als baken voor voortrekkers in de duurzame
mobiliteitstransitie. Dat kan onder andere met onze gloednieuwe website. We zien immers heel wat
de goede richting in bewegen, steeds meer maatschappelijke actoren zijn in vervoering voor die
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een andere kijk op onze mobiliteit. We zijn een toegankelijk aanspreekpunt. We maken de juiste
verbindingen in ons netwerk en zijn een informatie- en inspiratiebron om voortrekkers te sterken in
hun visie en initiatief. We laten ook zelf ons licht schijnen op het actuele mobiliteitsdebat met eigen
inzichten en in gerichte communicatie.
Standpunten in ons netwerk dragen we mee uit, maar evengoed hun oproepen, acties en
resultaten. Ook 2018 kent straks opnieuw een Mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar. Een
goedgevulde kalender vermeldt collega-groepen rond GDPR, communiceren met video, een
nieuwjaarsreceptie, de Inspiratiedag en meer… Onze Laboratoria Mobiele Alternatieven gaan in hun
huidige vorm een laatste werkjaar in en we sleutelen met ons netwerk aan de vervelling op maat
van de toekomst. We inspireren lokale beleidsmakers in aanloop van de verkiezingen met inzichten
en meer dan 50 goede praktijken in lokale bereikbaarheid. We sleutelen bovendien aan de nodige
plannen voor de Vlaamse verkiezingen in 2019. En ongetwijfeld brengt 2018 nog veel meer
waarmee we het verschil willen en kunnen maken.

***
Meer weten of kon dit jaarverslag u inspireren tot een initiatief waarin het Netwerk
Duurzame Mobiliteit een rol kan spelen?
Laat niet na ons te contacteren: info@duurzame-mobiliteit.be of 09 331 59 10
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