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Even voorstellen 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is de erkende koepel van mobiliteitsverenigingen. Ze heeft 

8 leden: Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Taxistop, Trage 

Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging.   

 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit en haar 8 leden werken samen met meer dan 40 

compagnons: organisaties, ondernemingen, burgerinitiatieven en onderzoeksinstellingen 

voor wie duurzame mobiliteit een belangrijke hefboom is om de maatschappelijke 

uitdagingen aan te pakken.  

Onze compagnons zijn onder andere: IDM Ugent, Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling 

Universiteit Antwerpen, Verkeersplatforms, Vlaams Instituut Gezond Leven, VRP, 

Welzijnszorg, Goodplanet, Ouders van Verongelukte Kinderen vzw, Vlaamse Ouderenraad ... 

Ook met andere partners wordt intensief samengewerkt in het kader van specifieke 

initiatieven. Denk aan bedrijven, onderwijsinstellingen, overheidsinstanties … 

Onze ambitie is drievoudig: voortrekkers van duurzame mobiliteit meer slagkracht geven, 

overheden stuwen richting een geïntegreerd duurzaam mobiliteitsbeleid en steeds meer 

mensen #goedopweg zetten en aanzetten tot duurzame mobiliteitskeuzes.  

Samen maken we duurzame mobiliteit de logische keuze 

voor iedereen in Vlaanderen. 

We vormen een plek voor ontmoeting, wissel- en samenwerking, een informatie- en 

inspiratiebron, maar ook het aanspreekpunt voor duurzame mobiliteit.  

Al onze acties zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze leden, gesterkt 

door een groot aantal compagnons en partners. 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/themas
https://www.duurzame-mobiliteit.be/goedopweg
https://www.duurzame-mobiliteit.be/contact
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Duurzame Mobiliteit? 

Mobiliteit is de motor van de samenleving, maar ons verplaatsingssysteem is niet vol te 

houden. Tijd om werk te maken van duurzame mobiliteit. 

Duurzame mobiliteit is een mobiliteitssysteem waarin iedereen veilig aan 

een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen 

activiteiten kan ontplooien. 

Hoe? We moeten de vervoersvraag verminderen, verschuiven naar duurzame 

vervoersmiddelen en het gemotoriseerd verkeer verschonen.  

   

Het team in 2021  

● Laura Berthoud, campagnecoördinator 

● Mei Van Walleghem, communicatie & campagne 

● Maaike Overmeire, projecten en partnerships 

● Miguel Vertriest, beleid 

● Wendy Claus, administratie 

● Bernard Govaert, algemeen coördinator 

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 Netwerk Duurzame Mobiliteit. 

Samenstelling 

In 2021 bleef de Algemene Vergadering ongewijzigd samengesteld uit de 8 aangesloten 

organisaties, vertegenwoordigd door: 

● Jeffrey Matthijs (Autodelen.net) 
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● Wies Callens (Fietsersbond) 

● Andy Vandevyvere (Trage Wegen) 

● Jan Christiaens (Mobiel 21) 

● Tom Dhollander (Voetgangersbeweging) 

● Chiara Lorré (Bond Beter Leefmilieu) 

● Angelo Meuleman (Taxistop) 

● Mattijs Verhelst (TreinTramBus) 

De Algemene Vergadering kwam in 2021 eenmalig samen op 25 maart. 

De raad van bestuur bestaat in 2021 uit:  

● Angelo Meuleman (secretaris) 

● Jeffrey Matthijs (voorzitter) 

● Annekatrien Verdickt (Onafhankelijk bestuurder) 

● Barbara Janssens (Onafhankelijk bestuurder) 

● Steven Clays (bestuurder) 

Vergaderingen 

Het bestuur had haar bijeenkomsten op 12 februari, 7 juni, 23 september en 8 december. Op 

de agenda’s van de algemene vergadering en de raad van bestuur gangbare beheers- en 

beleidskwesties. 
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Een korte terugblik 

De coronacrisis heeft een aantal zaken op scherp gezet (meer stappers en trappers in een te 

klein deel of in een onaangepaste publieke ruimte/infrastructuur). Lokale besturen deden al 

heel wat inspanningen, maar kunnen voor kleinschalige en/of complexe 

mobiliteitsvraagstukken wel wat input en begeleiding gebruiken, zowel qua methodiek 

(cocreatie, participatie) als qua inhoudelijke expertise. Met de expertise en kennis van alle 

leden en partners in ons netwerk helpen we lokale besturen op een constructieve manier 

om samen met hun burgers meer leefbare buurten te creëren. Gezonde, groene, 

toegankelijke ruimte voor iedereen, op mensenmaat. 

Algemeen zetten we in 2021 in op volgende zaken: 

● We streefden naar een impactvolle organisatie: zowel op vlak van campagnes, 

beleidswerk, projecten als in onze rol als netwerk en koepel.   

● We bekeken in samenwerking met kabinet en administratie op welke wijze we het 

huidige decreet rond mobiliteitsverenigingen kunnen updaten en performanter 

maken. 

● We mikten op een duurzame, groeiende organisatie en gingen actief op zoek naar 

bijkomende middelen om onze doelstellingen te realiseren. In samenwerking met 

onze leden gingen we actief op zoek naar partnerschappen en financiële middelen.  

● We maakten werk van een nieuwe meerjarenplanning 2022-2025 

● We promootten als SDG-ambassadeur 2021 de duurzaamheidsdoelstellingen van de 

VN Agenda 2030. Zowel via onze acties en communicatie als door zelf het goede 

voorbeeld te stellen. 

We gaven voortrekkers meer slagkracht 

Als netwerk willen we de samenwerking stimuleren tussen onze leden en compagnons met 

partners, overheden, burgers, onderzoeksinstellingen en ondernemingen om hen op die 

manier meer slagkracht te geven.  

We streven naar kruisbestuiving van ideeën en samenwerking. We laten zo niet alleen de 

stem horen van de mobiliteitsorganisaties, maar van alle voortrekkers en zetten zo de 

schijnwerpers op het maatschappelijk draagvlak voor duurzame mobiliteit.  
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We verbinden voortrekkers in een dynamische en gedragen 

visie op duurzame mobiliteit 

We vertaalden onze visie in een nieuw en impactvol strategisch meerjarenplan, in 

samenspraak met al onze leden, partners en MOW. Een proces dat startte in 2020 en in 

2021 werd afgerond.  

2020 

Eerste voorbereidende denkoefeningen 

● 2 - 10 juni 2020: interne denkoefening team 

Heroriëntatie corona: Verover de Ruimte 

● 23 juni 2020: Algemene vergadering en start nieuw bestuur 

● 7 september 2020 

Denkoefening lange termijn op basis van STOP-principe en speerpunten ‘gezondheid’ 

en ‘Omgeving’ 

● 25 september: bestuursvergadering 

Voorstelling 8 STOP-werven 

Onderzoek, gegevensverzameling en bevraging 

● 7 september - 31 oktober Individuele opdracht team 

8- stopwerven -> uitdagingen (doorlichting Campagne/Project/Beleid/netwerk) 

● oktober/november 2020 - bevraging netwerk/ gesprek leden - kabinet en 

administratie: Doelstellingen - rol en verwachtingen 

● 9 -16 november: omgevingsanalyse 

koppeling interne oefening - input leden en netwerk 

● 16 november: Team – collectieve opdracht 

zelfevaluatie/omgevingsanalyse - >uitdagingen 

● 10 december; bestuursvergadering 

Klankbord omgevingsanalyse - analyse en beleidsuitdagingen 

Analyse en beleidsuitdagingen 
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● december -  januari: uitwerken doelstellingenkader 

● 21 december - 31 december: kerstvakantie 

2021 

● 1 februari: Teamvergadering 

afkloppen  doelstellingenkader 

● 12 februari bestuursvergadering 

● 22 februari: Stuurgroep kabinet 

Opmaak plan en organisatiebeleid 

● 1 maart: Teamvergadering 

● verfijnen en redactie  MJ plan 

● 25 maart: AV NDM 

Verwerken finale versie 

● 26 april: Team - afkloppen 

● 30 april : indienen erkenning  

We bouwden ons netwerk verder uit 

We gaan voluit voor onze netwerkfunctie en de meerwaarde die we kunnen creëren door 

onze leden, compagnons en partners. We gaan actief op zoek naar partnerships met 

bedrijven en gaan na hoe we het aanbod binnen ons netwerk kunnen afstemmen op deze 

doelgroep. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft de ambitie om het direct aanspreekpunt 

en een dynamische netwerkomgeving te worden voor alles wat met duurzame mobiliteit te 

maken heeft. Daarbij vertrouwen we op de expertise en de knowhow in ons netwerk. We 

ondersteunen voortrekkers: inhoudelijk, doorverwijzend in het mobiliteitsveld of als partner 

in de communicatie of in samenwerkingsverbanden. We zorgen voor effectieve ontmoeting 

en samenwerking tussen verschillende spelers op vlak van duurzame mobiliteit. 

Ons netwerk aan Compagnons bestaat uit organisaties, ondernemingen, burgerinitiatieven 

en onderzoeksinstellingen voor wie duurzame mobiliteit een belangrijke hefboom is om de 

maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. 

Onze Compagnons zijn een 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 
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er aansluiting bij mekaar, dit is het platform om kennis en ervaringen te delen of de krachten 

te bundelen waar mogelijk. Deze compagnons bepalen bovendien mee onze werking, welke 

speerpunten we aanpakken en hoe we kunnen samenwerken en acties opzetten. 

In 2021 kwamen er 4 compagnons bij: Het Netwerk Duurzame Mobiliteit telt zo intussen 48 

Compagnons.  

Later in het jaar organiseerden we de Inspiratiedag Duurzame Bedrijfsmobiliteit. Dit was de 

ideale gelegenheid om zowel de thema’s die uit de resultaten van de bevraging sprongen als 

de onderwerpen die we zelf vooropgesteld hadden aan bod te laten komen. De inspiratiedag 

die aanvankelijk in Leuven zou plaatsvinden ging omwille van de pandemie digitaal door.  

Echter wisten we het veel gebruikte Zoom-platform te vermijden en er toch iets bijzonders 

van te maken door het plenaire gedeelten live uit te zenden vanuit een studio en door 

gebruik te maken van het Hopin platform zodat we een digitale infomarkt konden creëren.  

We stelden een zeer boeiend programma samen met deskundige sprekers bestaande uit 

onderzoekers, experts uit het middenveld en bedrijfsleiders. De inspiratiedag ging van start 

met een plenaire keynote van Professor Cathy Macharis over haar 8V model waarna zij 

aanschoof aan het panelgesprek met mobiliteitsexperts van de Fietsersbond (Lieselotte 

Gevens) en Bond Beter Leefmilieu (Marie Desrousseaux). Vervolgens waren er zes sessies, 

waaronder twee die inspeelden op onze vooraf opgestelde doelstellingen om  bottom-up 

mobiliteitsbeleid (1.4) en beleidsmatige drempels en mogelijke oplossingen voor duurzame 

bedrijfsmobiliteit (1.5) aan te kaarten. De andere vier sessies gingen over de vergroening van 

het wagenpark, alternatieven voor zakelijk vliegen, verduurzaming van de logistiek en de 

voordelen van telewerk.  

Met 151 inschrijvingen uit diverse bedrijven en organisaties, vakbonden en steden en 

gemeenten werd onze beoogde opkomst goed gehaald. Hiermee vonden we een goed 

evenwicht tussen enerzijds een grote opkomst en anderzijds een relatief lage drempel voor 

interactie met groepen in de sessies van maximum 30 deelnemers.  

De inspiratiedag is in zijn volledigheid te herbekijken op ons Youtube kanaal. 

 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/onze-compagnons
https://www.youtube.com/channel/UChoOCK2xdtyMgaFPoehIgFw/videos
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Bovendien maakten we een aanzet om een interactief platform uit te bouwen richting 

bedrijven waarop dagelijks nieuwtjes gepost worden rond duurzame mobiliteit. We willen in 

de toekomst immers een impactvol netwerk van bedrijven oprichten rond onze werking. Een 

eerste stap is actieve aanwezigheid op Linkedin met ondertussen 1473 volgers. 

We bundelen en delen kennis en inzichten 

In 2021 bleven we bouwen aan onze geïntegreerde expertise over duurzame mobiliteit door 

de actualiteit en ontwikkelde kennis van nabij op te volgen, te genereren, te verzamelen en 

te ontsluiten. Op deze manier voeden we actief het mobiliteitsdebat. Het Netwerk 

Duurzame Mobiliteit informeert zowel de leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit als de 

ruimere doelgroepen via diverse kanalen.  Enkele opvallende realisaties: 

● artikel rond vrouwvriendelijke duurzame mobiliteit 

● de 15 minutenstad 

● de monitor Duurzame Mobiliteit: In de meest recente analyse nemen we samen met 

onze leden 20 jaar mobiliteitsbeleid onder de loep. Je kan deze hier opvragen.  

● dossier rond slimme kilometerheffing 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/monitor-duurzame-mobiliteit
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Daarnaast deelden we alle activiteiten, best practices en interessante onderwerpen binnen 

onze brede netwerk met iedereen en hielden we zo iedereen op de hoogte van wat leefde 

binnen de mobiliteitssector. 

Via de nieuwsbrieven en de websites brengen we nieuws en standpunten over duurzame 

mobiliteit. Acties en activiteiten worden aangekondigd. Relevante sociale media zoals 

Twitter, Facebook en LinkedIn worden eveneens ingeschakeld met dit doel.  

Artikels en dossiers 

Deze werden allemaal gepubliceerd op onze website en via verschillende kanalen gedeeld. 

Nieuwsbrieven 

We versturen 2 maandelijkse nieuwsbrieven: de nieuwsbrief DuMO en de nieuwsbrief voor 

leden en compagnons. Je vindt deze allemaal hier terug.  

Nieuwsbrief Leden en Compagnons 

Dit is een eerder interne nieuwsbrief naar ons netwerk (leden en compagnons) met nieuws 

over ondersteuning, ontmoetingsmomenten en projecten van NDM en compagnons. Het 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/themas
https://www.duurzame-mobiliteit.be/archief-nieuwsbrief-duurzame-mobiliteit
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Netwerk Duurzame Mobiliteit wil immers het samenspel tussen de Compagnons 

bevorderen. Dat kan enkel door op de hoogte te blijven van elkaars werking. Op regelmatige 

basis ontvangen de Compagnons daarom een ‘Update’... een overzicht van elkaars 

werkzaamheden, een kalender, nieuwe inzichten of interessante items uit het veld.  

Nieuwsbrief Dumo 

Dit is een nieuwsbrief gericht naar iedereen met interesse in duurzame mobiliteit. In 2021 

gingen 9 edities de deur uit.  

Doelgroep 

● brede publiek en geïnteresseerden 

● steden, gemeenten en provincies 

● beleidsbeïnvloeders (bv. beleidsmedewerkers bij andere organisaties…) 

● Vlaamse Overheid 

● leden en compagnons 

Inhoud: 

● nieuws van NDM en leden: projecten, good practices, oproepen om mee te 

doen,beleidsmatige standpunten, themadossiers,... 

● inspirerende content #goedopweg 

● Vacatures en kalender 

Aantal abonnees: we bereiken steeds meer en meer geïnteresseerden met onze nieuwsbrief. 

Het aantal abonnees steeg dit jaar tot 4.381. 

Deze nieuwsbrieven hebben een gemiddelde Open rate van 38%.  

We vertegenwoordigen onze leden en verdedigen hun 

belangen 

We verdedigen als koepel waar nodig de belangen van onze leden en nemen de regie op 

waar gezamenlijk initiatief door de mobiliteitsverenigingen vereist of gewenst is. We 

verzorgen als erkende koepel ook in 2021 blijvende dialoog met onze leden en hun 

gezamenlijke stakeholders (zoals kabinet en administratie MOW). We verdedigen proactief 

de gezamenlijke belangen waar die in het gedrang dreigen te komen. We volgen de evoluties 

in het veld op. We laten de stem van het netwerk weerklinken op initiatieven die het debat 

voeden rond duurzame transitie. 

We bekeken in 2021 in samenwerking met kabinet en administratie op welke wijze we het 

huidige decreet rond mobiliteitsverenigingen kunnen updaten en performanter maken. 

Mobiliteitsraad Vlaanderen 
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Miguel Vertriest en Laura Berthoud zijn in de nieuwe samenstelling effectief lid en 

plaatsvervangend lid van de Mobiliteitsraad Vlaanderen. Miguel Vertriest heeft naast een 

actieve opvolging van de raad, de commissies personenmobiliteit en goederenvervoer, 

logistiek en internationale knooppunten 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: 

● Advies bijkomende luchtkwaliteitsmaatregelen 17 december 2021 

● Advies Fit for 55 14 oktober 2021 

● Advies besluit van de Vlaamse Regering over de laadinfrastructuur voor elektrische 

voertuige n11 oktober 2021 

● Advies decreet vervoersautoriteit 17 september 2021 

● Advies kernnet, aanvullend net en (on)geregeld vervoer 3 september 2021 

● Advies haltes en halte-infrastructuur 3 september 2021 

● Advies BVR Hoppinpunten 3 september 2021 

● Advies ontwerpbesluit tot vaststelling 'Vlaamse mobiliteitsvisie 2040' 25 juni 2021 

● Mobiliteitsverslag 2021- Elektrificatie 25 juni 2021 

● Advies ontwerpvisie Clean Power for Transport 2030 1 juni 2021 

● Advies beheer van verkeersveiligheid van weginfrastructuur 3 mei 2021 

● Jaarverslag MORA 202030 april 2021 

● Advies ontwerpdecreet tot decreetwijziging continuïteit dienstverlening De Lijn bij 

staking 29 januari 2021 

● Advies conceptnota Vlaamse havenstrategie 29 januari 2021 

Algemene Vergadering VSV 

Bernard Govaert vertegenwoordigt het Netwerk Duurzame Mobiliteit in de Algemene 

Vergadering. De algemene vergadering ging door op 29 april 2021 en 7 december 2021.  

Vlaams Forum Verkeersveiligheid 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is vertegenwoordigd in het Vlaams Forum 

Verkeersveiligheid. Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid kwam in 2021 samen op 12 

februari, 11 juni, 17 september en 10 december. 

Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen - Afwegingskader 30 km/u binnen de bebouwde kom 

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 
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Verkeersveiligheidsplan), sturen (projectvoorstellen van het middenveld (en dus ook van 

ons) verzamelen en beoordelen) en communiceren van een verkeersveiligheidsbeleid.  

In 2021 kwam de werkkamer Infrastructuur niet samen, maar werd wel via schriftelijke 

procedure een advies gegeven op de herziening van het verkeersreglement. 

In 2021 gaf het Netwerk Duurzame Mobiliteit input voor de totstandkoming van het 

Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen en het Afwegingskader 30 km/u binnen de bebouwde 

kom. 

De Grote versnelling 

Laura Berthoud en Miguel Vertriest nemen respectievelijk deel aan de werkgroepen 

Communicatie en Infrastructuur van De Grote Versnelling.  

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.  

Miguel Vertriest is lid van de adviesraad van PWO-project VR-Mobility Shift van de Artevelde 

Hogeschool die een eerste keer formeel samenkwam op 14 december 2020. De doelstelling 

is om door middel van VR-technologie mensen te overtuigen om ook in het echt een modal 

shift te maken. Op 29 november werd een prototype van de VR-route getest met de leden 

van de adviesraad. 

Miguel Vertriest zit in de klankbordgroep Eventmobiliteit van de Karel de Grote Hogeschool. 

Een eerste resonansvergadering ging door op 21 september 2021. 

Informatienetwerk Basisbereikbaarheid 

Basisbereikbaarheid is nog steeds in volle ontwikkeling. De voorlopige richtdatum voor 

inwerkingtreding is ten vroegste 1 januari 2023. Heel wat zaken lopen: aanbestedingen voor 

flexbussen en deelmobiliteit, de Mobiliteitscentrale wordt uitgewerkt, een ontwerpwijzer 

Hoppinpunten is in voorbereiding … Toch zijn er nog heel wat vragen over hoe vervoer op 

maat er juist zal uitzien en welke tarieven er zullen gelden. 

Vanuit TreinTramBus en Netwerk Duurzame Mobiliteit willen we samen met het brede 

middenveld de vinger aan de pols houden. Dat wil zeggen dat we met het middenveld 

informatie delen en onderling afstemmen. Dat doen we door een regelmatige mailing, 

vergadering (fysiek of digitaal) en andere samenwerkingsverbanden die we willen 

uitbouwen. Het is niet de bedoeling dat dit informatienetwerk standpunten gaat innemen of 

acties gaat organiseren. We willen een klankbord en aanspreekpunt voor de Vlaamse 

overheid en andere stakeholders zijn.  
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We organiseerden een startvergadering op 16/12/2021 met een 25-tal aanwezige 

organisaties. Op de agenda onder meer een presentatie van het  Departement Mobiliteit 

Openbare Werken over de testversie van de Hoppin app en de vraag aan de organisaties om 

deze app te helpen testen. 

We inspireren en informeren 

We brachten ons netwerk, voortrekkers en experten samen op eigen initiatieven rond 

bepaalde thema's die leven binnen de mobiliteitssector en stimuleren zo wissel en 

samenwerking binnen ons netwerk.  

We informeerden ons netwerk over het reilen en zeilen van de NDM-werking en de 

activiteiten in het netwerk.  

Website 

We optimaliseren onze website als het inhoudelijk, activerend en inspirerend platform voor 

duurzame mobiliteit. We ontsluiten inhoud, expertise en relevante content en vervullen 

onze rol als centraal portaal voor informatie. De website van het NDM bood in 2021 een 

actueel overzicht aan informatie, oproepen, standpunten, initiatieven, vacatures, … in het 

mobiliteitsveld. De website zorgt voor een geïntegreerde online communicatie en is een 

dynamisch platform voor voortrekkers in duurzame mobiliteit. Wekelijks worden nieuwe 

items gepost. Dit gaat van opiniestukken en persteksten over informatie over events en 

activiteiten uit de sector naar vacatures en ledeninformatie. De website is een onafhankelijk 

en betrouwbaar kanaal, waarbij de ontvanger voorop staat. 

Paginaweergaven blijven in  2021 vrij stabiel versus 2020: 

 

 

 

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. Daarnaast hebben we een 
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apart facebookpagina richting groot publiek waarop we communiceren rond #goedopweg en 

de Week van de Mobiliteit. Er is bovendien een actieve Twitteraccount 

(@NetwDuurzMobiliteit) en een LinkedIn groep (Netwerk Duurzame Mobiliteit). Alle kanalen 

kennen een stevige groei in gebruikers.  

Twitter: 2.897 volgers 

 
Facebook 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018  

Followers 2437 2348 2.180 1.976 +89 

Likes 2391 2323 2.166 1.972 +68 

 

Linkedin 
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Mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar 

 

In 2021 lieten we ons netwerk naar jaarlijkse gewoonte bepalen wie de mensen zijn die het 

voorbije jaar veel hebben betekend voor de transitie in onze Vlaamse mobiliteit.  

Vorige jaren ging de titel 'Mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar' naar Annekatrien Verdickt, 

Eva Van Eenoo, Filip Watteeuw en Kobe Boussauw en Tim asperges. Dit jaar viel de eer te 

beurt aan David Stevens. 

De 37-jarige hoofdinspecteur David Stevens is het diensthoofd en het gezicht van de 

fietsbrigade van Brussel Hoofdstad Elsene. Hij begon als verkeersagent in de politiezone 

Gent. In 2005 verhuisde hij naar Brussel. Daar maakte hij kennis met de anarchie in het 

verkeer. Er werd geparkeerd op fiets- en voetpaden, busbanen waren extra rijstroken. 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/mobiliteitspersoon2018
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/mobiliteitspersoonlijkheid-2017-eva-van-eenoo
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/filip-watteeuw-gekozen-als-mobiliteitspersoonlijkheid-2016
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/gouden-dumo-mobiliteitspersoonlijkheid-2015
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David Stevens is rad van tong, de verpersoonlijking van het Duracell-konijn en naast het 

gezicht ook het hoofd van de Brusselse fietsbrigade. Zijn doen en laten staat in functie van 

één ding: de verkeersleefbaarheid in Brussel en Elsene naar een hoger niveau tillen. Dat dit 

enkel mogelijk is met de steun van zijn team, de politiepartners en de hulp van de burgers, 

beseft hij maar al te goed.Met zijn indrukwekkende klim doorheen de politiehiërarchie 

behoort hij tot de opkomende generatie leidinggevenden. Een transparante visie, 

constructieve dialoog en de hashtag #tousensemble zijn niet alleen stokpaardjes bij het 

runnen van zijn team, maar ook voor de plaats die de fietsbrigade van de politiezone Brussel 

HOOFDSTAD Elsene inneemt in het (online) straatbeeld.  

SDG voice 2021 

Als SDG Voice daagde Netwerk Duurzame Mobiliteit in 2021 iedereen uit om samen de 

publieke ruimte kwaliteitsvol opnieuw in te richten, gekoppeld aan één of meerdere 

Sustainable Development Goals. Vanuit de behoefte van de lokale buurt, dromen we van vrij 

toegankelijke ruimte voor ontmoeting, ontspanning of werk die vlot te voet, met de fiets, 

gedeelde wagen of het openbaar vervoer bereikbaar is. Alle voorstellen werden gebundeld 

en aan de lokale overheden bezorgd. Met de expertise en kennis van al onze leden en 

partners helpen we deze voorstellen omzetten in concrete acties. Zo maken we samen werk 

van (be)leefbare openbare ruimte op mensenmaat. 

 

We ondersteunen ons netwerk en verbinden 

Nieuwjaarsreceptie 

Op 25 januari organiseerden we een alternatieve digitale nieuwjaarsreceptie van het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit.  Alle leden, medewerkers en compagnons waren welkom. Het 

opzet was gericht op ontmoeting en informeel netwerken. Op het programma een hapje en 

glaasje (geleverd aan huis!) en de bekendmaking van de Mobiliteitspersoonlijkheid van 2020. 

https://www.sdgs.be/nl/sdgs
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© Netwerk Duurzame Mobiliteit 

Opleiding en vorming 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert verschillende keren per jaar een 

introductiesessie over duurzame mobiliteit gericht op (nieuwe) werknemers bij de leden van 

het Netwerk Duurzame Mobiliteit.  

De bedoeling is op interactieve wijze in een kleine groep kennis te delen over wat duurzame 

mobiliteit is en hoe tot duurzame mobiliteit te komen. De introductiesessie wordt gegeven 

door Miguel Vertriest, beleidsmedewerker bij het Netwerk Duurzame Mobiliteit en duurt 

ongeveer 2 uur.  

Op 22/01/2021 namen Sam en Glenn (Mobiel 21), Roos en Lieselotte (Fietsersbond) en Mei 

en Laura (Netwerk Duurzame Mobiliteit) deel aan de informatiesessie.  

Op 21/12/2021 namen Isaura Lips (Mpact), Jolan Rijmenams en Maria Desrousseaux (beide 

BBL) deel aan een informatiesessie. 

We stuwden overheden vooruit naar 

duurzaam mobiliteitsbeleid 

We ondersteunen overheden (lokaal, regionaal, Vlaams en Europees) met het realiseren van 

hun doelstellingen inzake duurzame mobiliteit in heel Vlaanderen.  

We denken actief mee en organiseren inspirerende studiedagen, waaronder normaal gezien 

de jaarlijkse Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit.  
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We zetten overheden en lokale initiatiefnemers #goedopweg met innovatieve projecten en 

we spelen een versterkende rol binnen allianties die de duurzame mobiliteitstransitie 

positief willen beïnvloeden.   

We herwerken onze monitor duurzame mobiliteit in samenspraak met alle leden en gaan na 

hoe we de visie rond duurzame mobiliteit kunnen scherpstellen. We maken van de 

beleidswerking een meer communicatief verhaal met meer nadruk op analyse en 

beleidsvoorbereidend werk. Samen met leden en compagnons organiseren we verschillende 

thematische sessies waarbij verschillende standpunten en expertise aan bod komen.  

Monitor Duurzame Mobiliteit 

Als netwerk houden we constant een vinger aan de pols over het Vlaamse mobiliteitsbeleid 

en proberen we op basis hiervan een roadmap richting duurzame mobiliteit te bieden. Onze 

visie wordt jaarlijks bijgewerkt in de Monitor Duurzame Mobiliteit. In de meest recente 

analyse namen we samen met onze leden 20 jaar mobiliteitsbeleid onder de loep. Het 

volledige dossier kan je hier downloaden. 

 

Online inspiratiesessie 

In aanloop naar de inspiratiedag ‘Faces of the future’ op 16 september 2021, organiseerden 

Netwerk Duurzame Mobiliteit, Autodelen.net en het Europese project Surflogh een reeks 

inspirerende online sessies over de mobiliteit van vandaag en morgen. 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/monitor-duurzame-mobiliteit
https://www.duurzame-mobiliteit.be/inspiratiedag-faces-of-future
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Op 23 februari om 14 uur onderzochten we het thema vervoersarmoede (98 deelnemers) . 

Vervoersarmoede treft heel wat mensen, op heel wat plaatsen. Zowel inwoners van het 

platteland als van de stad komen met deze problematiek in aanraking. Niet kunnen fietsen, 

geen openbaar vervoer op het ogenblik dat je je moet verplaatsen of geen toegang hebben 

tot een (deel)auto: heel wat factoren spelen een rol. Dat zorgt voor sociale uitsluiting, 

waardoor ook je sociaal netwerk wordt ingeperkt. Vervoersarmoede is een complexe 

problematiek en komt daarom vandaag nog steeds te weinig aan de oppervlakte. 

De vijfde sessie op 22 april 2021 in deze reeks ging over duurzame mobiliteit en publieke 

ruimte (64 deelnemers). In onze huidige steden en gemeenten is het soms vechten om 

plaats. Brede straten voor een grote hoeveelheid (stilstaande) wagens drukken de 

voetganger en de fietser steeds meer naar de rand. Dat kan anders, maar hoe pak je zo’n 

andere verdeling van het openbaar domein aan? Waar zet je op in? En welke partijen betrek 

je bij het proces? 

In vier sessies kregen de deelnemers de kans om met elkaar in gesprek te gaan en kennis uit 

te wisselen over deelthema’s rond duurzame mobiliteit en publieke ruimte.   

Alle sessies en bijbehorende presentaties vind je hier terug.  

Inspiratiedag Mechelen 

Hoe ziet het pad naar duurzame mobiliteit eruit? Wat zijn de 

prioriteiten op vlak van beleid? Om die vragen te 

beantwoorden organiseerden we op 16 september 2021 de 

inspiratiedag (F)Aces of the Future in het Congrescentrum 

Lamot in Mechelen. Zo'n 170 aanwezigen keken met een frisse 

blik naar de toekomst en gaven zo meteen het startschot van 

de Week van de Mobiliteit. 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen én titelvoerend burgemeester 

van de stad Mechelen Bart Somers, Ilse Hoet van het 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Bernard 

Govaert, algemeen coördinator van het Netwerk Duurzame 

Mobiliteit, gaven tijdens een panelgesprek hun visie op de 

mobiliteit van morgen. Zeker na de coronapandemie, waarin wandelen en fietsen meer dan 

ooit populair werd, zijn de mobiliteitsvragen brandend actueel. “Wat ik vooral zal 

meenemen uit deze crisis is de niet-noodzaak van fysiek vergaderen”, zegt Somers. “We 

moeten daarin op zoek naar een nieuw en goed evenwicht.” 

Ilse Hoet, die tijdens het panelgesprek Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 

Lydia Peeters verving, keek terug op de moeilijke maanden voor het openbaar vervoer in 

Vlaanderen. Door de coronapandemie durfden, én durven nog steeds, minder mensen de 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/inspiratiesessies-faces-of-future
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/inspirerende-start-week-van-de-mobiliteit
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/inspirerende-start-week-van-de-mobiliteit
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tram of de bus nemen. “Nochtans hebben experts aangetoond dat er niet meer 

virusverspreiding is op die manier”, stelt Hoet. “Er is ook geïnvesteerd in meer hygiëne, in 

een druktebarometer. Extra campagnes zullen evenwel nodig zijn om de drempel weer te 

verlagen en voor het openbaar vervoer te kiezen.” 

 

Na het plenaire gedeelte, waarin ook nog keynote speaker Philippe Crist van International 

Transport Forum online te gast was, werd tijdens specifieke sessies dieper ingegaan op 

uiteenlopende mobiliteitsonderwerpen. Hierbij gingen de deelnemers praktisch aan de slag 

om samen naar antwoorden te zoeken, oplossingen te bedenken en standpunten uit te 

wisselen.  

 

Alle sessies en bijbehorende presentaties vind je hier terug.  

Jane’s Walk 

Netwerk Duurzame Mobiliteit en de stad Mechelen zetten samen goede voorbeelden van 

duurzame stadsontwikkeling in de kijker met een boeiende audiowandeling, die je gratis en 

op eigen tempo kan verkennen. Deze podcast gaat over meer dan enkel mobiliteit. We 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/inspiratiedag-faces-of-future
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werkten samen met de diverse beleidsdomeinen, die telkens hun steentje bijdragen aan een 

aangename leefomgeving voor zowel inwoners als bezoekers van de stad. 

In Mechelen van morgen ontdek je hoe Mechelen vandaag werkt aan de stad van morgen. Je 

wandelt langs 10 plekken waar je getuigenissen hoort over mobiliteit, sociaal beleid, klimaat 

& milieu, economie en de raakvlakken ertussen. 

Je kan starten en pauzeren waar je maar wil. Download het wandelkaartje met alle info en 

beluister de audiofragmenten op je smartphone in je favoriete podcast-app: Spotify - Apple - 

Google - RSS-feed. 

 

Beleidscellen 

Met onze beleidscellen volgen we binnen ons netwerk specifieke thema’s op. Momenteel 

werken we beleidsmatig rond 5 thema’s, namelijk basisbereikbaarheid, het decreet 

mobiliteitsverenigingen, kilometerheffing lichte voertuigen, het MORA-decreet en het 

Mobiliteitsplan Vlaanderen (Toekomstverkenning 2050). Deze beleidscellen  vormen een 

interne aftoetsing naast andere externe fora met als doelstelling informatie-uitwisseling, 

strategiebepaling en richtinggevend naar mogelijke acties.  

Doelstellingen structuur beleidscel: 

● identificeren van belangrijke beleidsthema’s waarop vanuit het NDM op gewogen 

kan worden (beleidsmatig, publiek, …) 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/Mechelen%20Van%20Morgen%20plan.pdf
https://open.spotify.com/show/5lDQ1Gsww0cPCu8iivVLXw
https://podcasts.apple.com/us/podcast/mechelen-van-morgen/id1586448394
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy50cmFuc2lzdG9yLmZtL21lY2hlbGVuLXZhbi1tb3JnZW4=
https://feeds.transistor.fm/mechelen-van-morgen
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● betere informatie-uitwisseling tussen NDM en leden (en leden onderling) 

● verwerven en delen van expertise rond de thema’s  

● kortere communicatielijnen opzetten met medewerkers lidorganisaties 

● bepalen van gemeenschappelijke standpunten en strategie voor actuele thema’s 

● komen tot gedragen acties met als doelstelling vaker gezamenlijke acties op poten te 

kunnen zetten. 

● inhoudelijke opvolging van “pro-actief thema” vanuit het secretariaat NDM 

(Ruimtelijke Ordening en Gezondheid). 

Projecten 

Met het project ‘Ons Buurtpunt’ spelen we verder in op de lokale nood om diensten en 

vervoersaanbod terug te brengen naar landelijke gebieden en zo te werken aan lokale 

bereikbaarheid. We starten een structurele samenwerking met cera voor minstens 2 jaar. 

We vertalen onze ervaring van ‘Ons Buurtpunt’ naar Europees niveau met  het Erasmus 

project NahDah.  

Verder gaan we proactief op zoek naar andere opportuniteiten om onze doelstellingen te 

realiseren (heel specifiek rond ruimtelijke ordening en gezondheid) 

Om de projectwerking te borgen en in kader van ons streven om minder afhankelijk te zijn 

van Vlaamse subsidies (en dus onze inkomsten te diversifiëren) gaan we heel gericht op zoek 

gaat naar deze opportuniteiten, samenwerkingsverbanden en inkomensbronnen (alvast 

opstart buurtpunt - LaMa - workshops DM - Erasmusproject) 

'Ons buurtpunt'  

De bakker, de slager, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot 

voor kort had je het vaak allemaal 'onder de kerktoren'. Meer 

en meer verdwijnen deze lokale zaken en 

ontmoetingsplaatsen. 

 Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto.  De 

oprichting van een buurtpunt is een manier om voorzieningen, diensten en 

ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dicht bij de bewoners. 

Met 'ons buurtpunt' reiken het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en het 

Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland lokale initiatiefnemers kennis en ervaring 

aan rond het concept 'buurtpunt' en helpen we hen zo effectief vooruit bij het opstarten van 

een buurtpunt. We zetten de nodige expertise in om een buurtpunt op maat van de eigen 

lokale context alle kans tot slagen te geven.   

https://www.cera.be/
http://www.innovatiesteunpunt.be/nl
http://www.innovatiesteunpunt.be/nl
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We richtten hiervoor een lerend netwerk op,waarin we de verschillende expertise en kennis 

rond dit thema vanuit verschillende invalshoeken (sociaal, korte keten, mobiliteit, 

participatie, ondernemen en coöperaties,...) samenbrengen. 

Op 30 maart 2021 organiseerden we een kick-off voor alle geïnteresseerden.   

Sessie 1 

Vrijdag 4 juni 2021, 9:00 tot 13:00  

online, 19 deelnemers + experten 

Workshop met Marieke De Boe (experte participatie en samenwerking) en Dany Dewulf 

(Expert Lokale Overheid) 

● Webinar 1 - Een buurtpunt: waarom? (111 weergaven) 

● Webinar 2 - Participatie en samenwerken (86 weergaven) 

● Webinar 3 - Mogelijkheden buurtpunt: (71 weergaven) 

● Webinar 4 - Samenwerken met lokale overheid: (34 weergaven) 

Sessie 2  

Vrijdag 10 september 2021, 9:00 tot 13:00  

Hannekesnest Evergem, 10 deelnemers + 5 experten sociale innovatiefabriek 

● Webinar 5 - Juridisch: (29 weergaven) 

● Webinar 6 - Ik als ondernemer (46 weergaven) 

● Webinar 7 - Financieel (34 weergaven) 

Sessie 3 

Vrijdag 19 november 2021, 9:00 tot 13:00  

12 inschrijvingen fysiek moment, uiteindelijk beslist wegens corona om digitaal te laten 

doorgaan, 8 deelnemers + experts 

● Webinar 8 - Communicatie & marketing (20 weergaven) 

● webinar 9 - Bereiken van kansengroepen (24 weergaven) 

● Webinar 10 - Vrijwilligers (53 weergaven) 

Er waren 16 deelnemende buurtpunten, waarvan 2 gestopt. Het aantal deelnemers per 

sessie van het lerend netwerk was minder dan verwacht. Deels kan dit verklaard worden 

door het digitale alternatief en het feit dat een echte buurtpuntwerking lokaal moeilijk op te 

starten is in de huidige omstandigheden.  

https://onsbuurtpunt.be/ondersteuning-starters/webinar1
https://onsbuurtpunt.be/ondersteuning-starters/webinar2
https://onsbuurtpunt.be/ondersteuning-starters/webinar3
https://onsbuurtpunt.be/ondersteuning-starters/webinar4
https://onsbuurtpunt.be/ondersteuning-starters/webinar5
https://onsbuurtpunt.be/ondersteuning-starters/webinar6
https://onsbuurtpunt.be/ondersteuning-starters/webinar7A
https://onsbuurtpunt.be/ondersteuning-starters/webinar8
https://onsbuurtpunt.be/ondersteuning-starters/webinar9
https://onsbuurtpunt.be/ondersteuning-starters/webinar10
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Het bereik van de webinars en het materiaal en de bekendheid van ‘ons Buurtpunt’ als go-to 

voor  bestaande en geïnteresseerde initiatieven dient opgeschaald te worden. Dit kan door 

het project en de expertise breder bekend te maken bij middenveldorganisaties en partners. 

Wegens corona werden de fysieke bijeenkomsten noodgedwongen vervangen door digitale 

sessies. de werving en in kaart brengen van bestaande buurtpunten kreeg hierdoor ook 

vertraging. De uitwisseling tussen de verschillende stuurgroepleden verliep hierdoor ook niet 

optimaal.  

Maaike, projectleider bij NDM stopte in augustus en ging een nieuwe uitdaging aan. Haar 

taken werden overgenomen door Bernard Govaert. 

Er is heel veel en uitstekend materiaal opgemaakt. Ook de basis om Buurtpunt als concept 

uit te dragen ligt op tafel. Na een tussentijdse evaluatie met de stuurgroep en met een 

update van het praktijkhandboek en een lichte inhoudelijke bijsturing van de sessies en de 

website, in samenhang met  een doordachte recrutering en communicatiestrategie is het 

opportuun om het tweede lerend netwerk op een efficiënte en impactvolle manier uit te 

rollen, in lijn met de vooropgestelde projectdoelstellingen. 

● Website project: www.onsbuurtpunt.be 

● Facebook project: Facebook/onsbuurtpunt 

LaMA  

LaMA staat voor Laboratoria Mobiele Alternatieven. Het is een 

uitgewerkte en geteste methode om met lokale mensen nieuwe 

oplossingen te bedenken voor vastgeroeste problemen. Kers op 

de taart: die oplossingen worden ook écht getest, geëvalueerd 

en bijgestuurd.  in 2021 ging NDM samen met IDM - Ugent 

samenwerken. Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM – UGent) en het Netwerk voor 

Duurzame Mobiliteit (NDM) tekenen als één team in op het bestek van de Provincie Oost-

Vlaanderen met als ref. “fietsroutekaart 2021”.  

LaMA is een ideaal middel om onpartijdig overleg te creëren met inwoners en behelst een 

leertraject. Veel uitdagingen situeren zich rond visievorming en het zoeken naar consensus 

tussen verschillende stakeholders, vaak rond schoolomgevingen en autoluwe centra. De 

begeleiding wordt als een meerwaarde gezien door het externe standpunt dat kan ingenomen 

worden; We zijn geen betrokken partij, maar willen enkel een goede participatie zien tot stand 

komen. De begeleiding in een lerend netwerk wordt best zo concreet en ervaringsgericht 

mogelijk georganiseerd.  

● We brengen één zone in kaart waarbinnen we werken en testen 

● We gaan participatief aan de slag met alle belanghebbenden 

● We brengen de kennis en ervaring van een hele sector mee naar de ontwerptafel 

http://www.onsbuurtpunt.be/
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In kader van deze samenwerkingsovereenkomst ging NDM aan de Slag in Dendermonde en 

Zottegem om de LaMa methodiek lost te laten op fietsrouteknelpunten. 

Samenwerkingsverbanden 

TransitieNetwerk Middenveld 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft een actieve rol in de werkgroep mobiliteit van het 

TransitieNetwerk Middenveld. TNM is een netwerk van vakbonden, de milieubeweging, 

Noord-Zuidorganisaties, 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 2020 kwam de werkgroep mobiliteit niet 

fysiek samen. In 2021 gaat het TransitieNetwerk Middenveld en Arbeid&Milieu samen en zal 

de werking onder een nieuwe naam verder gezet worden.  

Klimaatcoalitie 

Netwerk Duurzame Mobiliteit maakt deel uit van De Klimaatcoalitie, een nationale vzw die 

meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-

zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond 

klimaatrechtvaardigheid.  

Gemeente voor de Toekomst 

Netwerk Duurzame Mobiliteit is een vaste partners van het samenwerkingsverband 

Gemeente voor de Toekomst, een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. 21 organisaties uit 

het netwerk van Bond Beter Leefmilieu bundelden hun kracht en werkten een aanbod uit 

waarmee de lokale besturen hun doelstellingen mee waar kunnen maken. 

Supporters openbaar vervoer 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit speelt een centrale rol in het platform ‘supporters 

openbaar vervoer’.  In de loop van 2020 werd regelmatig via mail een update verspreid 

onder de supporters openbaar vervoer. In 2020 wordt de werking van de supporters 

verdergezet als forum om kennis te delen over de verwezenlijkingen binnen het decreet 

basisbereikbaarheid. Op die manier konden we een aantal organisaties ondersteunen bij de 

verschillende stakeholders momenten doorheen 2020. 

We zetten iedereen #goedopweg   

We inspireren iedereen in Vlaanderen om #goedopweg te gaan. De #goedopweg campagne 

bundelt de krachten binnen het Netwerk om duurzame mobiliteit finaal naar alle Vlamingen 

te promoten.   
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Dit jaar is op vlak van campagne een overgangsjaar. Vanaf dit jaar werken we gerichte 

projecten uit per doelgroep (bedrijven, lokale overheden, breed publiek, jeugd en mensen in 

maatschappelijk kwetsbare positie). Zo tillen we de samenwerking tussen de acht leden naar 

een hoger niveau én kunnen we een activerend en minder vrijblijvend programma uitrollen. 

Aangezien publieke ruimte duidelijk op de voorgrond is getreden, nemen we dit ook mee in 

ons programma. 

De campagne is het resultaat van de samenwerking tussen onze leden en krijgen de steun 

van de Vlaamse overheid. Door de eigenheid en expertise binnen elk van onze leden 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 co-creatief proces van het 

samenwerkingsverband aan. Maandelijks kwamen alle leden samen in de SMOG-werkgroep 

om de campagne samen vorm te geven en verder uit te werken. Dit jaar bouwden we de 

campagne organisch verder op het verhaal van ‘Verover de Ruimte’ en werkten we dit 

verder uit in onze brede communicatiestrategie richting de Week van de Mobiliteit. Beide 

communicatielijnen werden op elkaar afgestemd.   

We werkten dit jaar met vijf werkgroepen op basis van vijf doelgroepen. In elke werkgroep 

werkten meerdere lidorganisaties samen om de noden van de doelgroep te begrijpen en te 

beantwoorden met de gepaste projecten.  

De vijf doelgroepen zijn:  

1. Bedrijven 

2. Lokale besturen 

3. Breed publiek 

4. Mensen in maatschappelijk kwetsbare positie 

5. Jeugd  

Deze werkwijze had meerdere grote voordelen. Een eerste was dat er bij een aantal groepen 

belangrijke vragen aan het licht kwamen door de focus op doelgroepen. We kregen de kans 

om stil te staan bij de noden van de doelgroepen, zodat we hier vervolgens nog beter op te 

kunnen inspelen als netwerk en met de mobiliteitscampagne. Dit maakte dit campagnejaar 

zeer leerzaam. Met name binnen de werkgroep ‘bedrijven’ en de werkgroep ‘mensen in een 

maatschappelijk kwetsbare positie’ leerden we na bevragingen veel bij. Hierover volgt meer 

informatie in het verslag per werkgroep hieronder.  

Een tweede voordeel van deze werkwijze met werkgroepen was dat het de samenwerking 

tussen de leden stimuleerde. Daar waar de lidorganisaties vroeger elk hun eigen projecten 

en evenementen organiseerden, konden ze nu hun krachten bundelen. Op deze manier 

fungeerde de campagne dan ook nog meer dan hiervoor als een medium om de 

mobiliteitsverenigingen kennis en expertise te laten uitwisselen. Over het algemeen werd de 

toegenomen samenwerking als een grote meerwaarde ervaren door zowel de 
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koepelorganisatie als de lidorganisaties en kijken we uit naar nog meer samenwerking in het 

volgende campagnejaar. 

Experimenten en klassiekers 

Naast de nieuwe interne werking experimenteerden we dit jaar ook met nieuwe 

actiemodellen. Zo lanceerden we een parklet die steden en gemeenten in hun straten 

konden plaatsen als groene ontmoetingsplek. En we organiseerden een reisbeurs in het 

groen van de Brielmeersen om het brede publiek te inspireren over duurzame recreatieve 

verplaatsing. Met deze projecten wisten we weer nieuwe kanten van duurzame mobiliteit te 

belichten.  

Toch konden de grote klassiekers van de Week van de Mobiliteit ook zeker niet ontbreken.  

De autovrije zondag was een groot succes. 37 steden en gemeenten bliezen hun straten 

nieuw leven in en toonden hun bewoners hoe de publieke ruimte anders kan worden 

ingevuld. Ook met de Strapdag wisten we wederom duizenden kinderen te bereiken en het 

het plezier van duurzame mobiliteit te tonen. 1450 scholen schreven zich dit jaar in voor de 

geliefde actiedag.  

De inspiratiedag (F)Aces of the Future (zie boven) blijft ook hangen als een sterk moment in 

de campagne. Het had duidelijk een meerwaarde om dit te gebruiken als het startschot van 

de Week van de Mobiliteit, ook om politici mee te krijgen in het verhaal van de campagne. 

Met ons programma stuwden we de duurzame mobiliteitssector via onze 150 deelnemers 

richting een betere toekomst. Veel van onze lidorganisaties kwamen hun expertise delen in 

een sessie of aan de standen tijdens de receptie. Het was dan ook een zegen dat dit 

evenement fysiek kon doorgaan en zo het netwerken tussen onze lidorganisaties en andere 

collega’s in de mobiliteitssector toeliet.  

Toch heeft de pandemie uiteraard ook dit jaar af en toe parten gespeeld aan het 

programma. Niet alle evenementen konden doorgaan, en we veelal werden gedwongen om 

digitaal te werk te gaan. Toch vonden we ook daar in veel gevallen een waardig alternatief 

door voldoende op voorhand de plannen over een andere boeg te gooien. Zo lieten we de 

Inspiratiedag Duurzame Bedrijfsmobiliteit online doorgaan, maar zorgden we dat dit uiterst 

professioneel en interactief verliep door met een studio en organisatie partner samen te 

werken.  

Geregistreerde acties 

Na afloop van de Week van de Mobiliteit stuurden we een survey uit naar de organisatoren 

die een actie hadden geregistreerd op onze website. Daarin vroegen we naar het succes van 

de actie en naar feedback over onze begeleiding. Er stonden dit jaar 1703 acties 

geregistreerd op de website. Een groot deel daarvan waren echter georganiseerd door onze 

lidorganisaties (denk aan Strapdagen en Autovrije Zondagen) en worden hieronder reeds 
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uitgebreid door hen geëvalueerd. Er bleven dus nog 107 organisatoren over, en onder hen 

stuurden we de survey enkel naar de organisatoren die toestemming gaven om 

gecontacteerd te worden. We kregen twaalf uitgebreide reacties.  

Deze relatief beperkte respons is te verklaren doordat de acties vaak erg zelfstandig 

georganiseerd worden, waarbij onze werking vooral dient ter bekendmaking van de acties 

via de website en andere communicatie. Dit werd ook bevestigd in de vragenlijst, waarin de 

respondenten op vlak van ondersteuning enkel vroegen om promotie en promotiemateriaal.  

De invullers van de enquête waren voornamelijk organisatoren van eigen actiemodellen, 

zoals Speelpret op de Met, een Fiets Check in scholen of een tijdelijke herinrichting van 

autoparkeerplaatsen met fietsenstallingen. Van de respondenten waren er dus minder 

organisatoren die zich hadden laten inspireren door actiemodellen die wij zelf aanbieden 

zoals de Car Free Workday en de Sportief naar de Sportclub acties.  

Opgeteld waren er zo’n 1940 deelnemers aan de twaalf acties acties samen. Over de impact 

van de actie werd van de vijf opties ‘plezier met duurzame mobiliteit’ het meeste 

aangevinkt, en op de tweede plaats ‘reflectie over duurzame mobiliteit’. 

‘Gedragsverandering’ werd slechts éénmaal aangevinkt, evenals ‘Politiek statement’. ‘Anders 

(vul aan)’ werd ook eenmaal aangevinkt, maar zonder aanvulling. Alle respondenten waren 

van plan volgend jaar opnieuw een actie te organiseren.  

De organisaties deelden zelf ook testimonials op sociale media. Op dit beeld is een 

voorbeeld te zien van een bedrijf dat een Car Free Workday organiseerde, waarop 

werknemers worden gestimuleerd om niet met de eigen auto maar met een duurzaam 

vervoersmiddel naar het werk te komen.  
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Strapdag (XL): Leerlingen van 1400 scholen 'stappen en trappen' 

De 15de verjaardag van de Strapdag vroegen scholen in 162 gemeenten aandacht voor voor 

een veilige openbare ruimte, zodat hun leerlingen vlot en gezond kunnen verplaatsen. 

 

Reisbeurs De Uitstap: De Uitstap biedt verfrissende kijk op duurzaam reizen 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/leerlingen-van-1400-scholen-stappen-en-trappen
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/de-uitstap-biedt-verfrissende-kijk-op-duurzaam-reizen
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Talrijke mensen maakten kennis met alternatieve reisvormen tijdens een interactieve 

reisbeurs met workshops en verhalen van ervaringsdeskundigen in een zonovergoten 

Brielmeersen. 

 

Autovrije Zondag: Autovrij maakt blij op kleurrijke zondag 

Ruim 2 miljoen Vlamingen genoten van straten vol activiteiten met ruimte voor mensen in de 

36 deelnemende gemeenten op Autovrije Zondag. Zelfs koning Filip sprong samen met zijn 

gezin op de fiets. 

 

Financieel 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wist bovenstaand resultaten te realiseren met de 

beschikbare middelen. 2021 werd financieel afgesloten met een overschot van 4801,05 

euro, in lijn met de begroting die in maart 2020 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 stijgen ietwat ten opzichte voorbije jaren: ongeveer 45% van de totale 

uitgaven. Voornamelijk door de aanwerving van een extra projectmedewerker. Een 40% 

wordt besteed aan ‘vergoedingen aan derden’. In grootteorde gaat dat om de vergoeding 

van de prestaties van de leden voor de uitvoering van de mobiliteitscampagnes 2021. De 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/autovrij-maakt-blij-op-kleurrijke-zondag
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vaste kosten zijn stabiel. Door het kantoor te delen met Trage Wegen vzw blijven die kosten 

ook beheersbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

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 Bernard Govaert, 09 331 59 11 of bernard@duurzame-

mobiliteit.be  
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Bijlagen 

Blogs & columns 

Miguel Vertriest is een van de 6 huiscolumnisten van de Verkeersspecialist (naast Cathy 

Macharis, Joris Willems, Kris Peeters, Werner De Dobbeleer en Freya De Muynck). In 2021 

resulteerde dit in 2 columns: De valse pendel – VSP 273, maart 2021 en  Geen paaltjes, geen 

gras – VSP 278, september 2021  

Pers en media 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd in 2021 vermeld in een aantal artikels: 

Reset Vlaanderen https://reset.vlaanderen/2021/04/01/welke-toekomst-voor-onze-

mobiliteit/ 

WELKE TOEKOMST VOOR ONZE MOBILITEIT? interview met het magazine van 

Reset.Vlaanderen 

Sampol https://www.sampol.be/2021/12/de-lijn-kroniek-van-een-aangekondigde-

privatisering 

STEFAN STYNEN - TreinTramBus en MIGUEL VERTRIEST - Netwerk Duurzame Mobiliteit 

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10 (december), pagina 44 tot 45 

Data-Date: Sharing is caring? Bevoegdheidsverdelingen, mobiliteit en data 

9-6-21 

Er is veel mobiliteitsdata in Vlaanderen en België, maar waarom lijkt het alsof er we er zo 

weinig mee doen? Er zijn gegevens van wagens, vrachtwagens, ANPR-camera's, 

voertuigregistraties, tellussen enzovoort. Ondanks al die data is er niemand die weet 

hoeveel sluipverkeer er nu werkelijk is, welk mobiliteitsplan werkt of wat de 

omgevingsimpact is van verkeer in het algemeen. Het probleem is niet de data, maar de 

manier waarop we die wel of niet mogen gebruiken. 

Tijdens de Data-Date “Sharing is caring? Bevoegdheidsverdelingen, data en mobiliteit” 

gingen we dieper in op de gemiste opportuniteiten voor data in duurzame mobiliteit. 

De volgende experten schoven mee aan tafel: Julie Mariën (Beleidsmedewerker intelligente 

transportsystemen, Departement Mobiliteit en Openbare Werken), Bart De Proost 

(Coördinator Data-Strategie, Departement Mobiliteit en Openbare Werken), Steven Logghe 

(Chief traffic, Be-Mobile) Miguel Vertriest (Beleidsmedewerker, Netwerk Duurzame 

Mobiliteit) en Bert Peeters (Onderzoeker, Centre for IT & IP Law - KU Leuven). 

https://reset.vlaanderen/2021/04/01/welke-toekomst-voor-onze-mobiliteit/
https://reset.vlaanderen/2021/04/01/welke-toekomst-voor-onze-mobiliteit/
https://www.sampol.be/2021/12/de-lijn-kroniek-van-een-aangekondigde-privatisering
https://www.sampol.be/2021/12/de-lijn-kroniek-van-een-aangekondigde-privatisering
https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl
https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl
https://be-mobile.com/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/
https://www.law.kuleuven.be/citip/en
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Werknemersmobiliteit: Belgische en regionale context 

17/06/2021 the shift 

Werknemersmobiliteit is een hot topic: tussen nieuwe regelgeving en de toename van 

telewerken stellen wij voor om samen de balans op te maken van de huidige context en de 

regionale bijzonderheden. Met inspirerende getuigenissen van Telenet, CHR La Citadelle, 

Province du Brabant-Wallon. Per regio werden daarna discussiegroepen georganiseerd: 

Vlaanderen: Netwerk Duurzame Mobiliteit (Miguel Vertriest), Brussel: Traject (Dorothée 

Bernier) en Wallonië: UWE Cellule Mobilité (Béatrice Schobbens) . 

Huiskamerdebat basisbereikbaarheid  

24/6/21 

Het ACV organiseert op 24 juni een digitaal huiskamergesprek, waar drie experten zich 

buigen over de nieuwe visie van de Vlaamse overheid. Een gemoedelijk gesprek over 

mobiliteit en de toekomst van Vlaanderen met Dimitris Bousoulas (ACV) moderator, Miguel 

Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit), Sofie Neyens (Beweging.net) en Frank Leys 

(Vervoerregioraad Kempen-Mechelen). 

Kenniscentrum Kinderrechten - Research on stage: Kinderen en ruimte 

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) geeft tijdens de research on stage een podium aan 

actueel onderzoek over kinderrechten. Dit jaar geen fysieke studiedag, wel een duik in de 

opnamestudio en een resultaat om te delen met iedereen. 

Eén centraal thema: de openbare ruimte, welke weg slaan we in? Met drie panels: openbare 

ruimte, mobiliteit, woonomgeving. 

Acht panelleden: Caroline Vrijens (Kinderrechtencommissaris), Lieve Snoeckx (Octopusplan), 

Céline Ramioul (KU Leuven & OSAR Architecten), Davy Janssens (UHasselt), Sien Benoit 

(UGent), Miguel Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit), Sven De Visscher (HoGent), Lien 

De Saegher (KU Leuven & OMGEVING). • Eén moderator: Bieke Purnelle (Directeur Rosa 

vzw, Kenniscentrum voor gender, feminisme en gelijke kansen & freelance journaliste). 

Het resultaat: drie boeiende panelgesprekken in podcastformaat, online te beluisteren waar 

en wanneer het voor jou past: https://www.keki.be/nl/research-stage   

 

http://www.keki.be/
https://www.keki.be/nl/research-stage

