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Agenda sessie



• Toelichting campagne 30 
Dagen Minder Wagen

• Inzichten campagne op 
basis van huidige 
mobiliteitsuitdagingen
• Recreatieve verplaatsingen
• Publieke ruimte
• Doelgroepen
• Vervoersarmoede

• Interactieve deel: ga aan 
de slag met de resultaten



30 Dagen 
Minder Wagen 
onder de loep
Wie? Waarom? Hoe?

Esen Köse

22/09/2022





Hoe deden we 
dat nu weer?



Motiveren >< forceren

Boodschap en doelgroep

Gemotiveerd >< Niet gemotiveerd Voordelen >< Nadelen



Hoe willen we onze boodschap versterken?
Samenwerking



Hoe willen we onze boodschap overbrengen?
Deelnemers



Hoe willen we onze boodschap overbrengen?
Beleidsmakers



Openbaar vervoer

enkel voor

pendelaars en scholieren?
Uitdagingen 1 en 2

Stefan Stynen

22/09/2022



1. Uitdaging 1 titel



1. Uitdaging 1 titel



1. Uitdaging 1 titel



1. Aanbevelingen 



2. Uitdaging 2 titel



2. Uitdaging 2 titel



2. Aanbevelingen 



Diversificatie in doelgroepen en 
vervoersarmoede

Uitdagingen 3 en 4

Naomi Cambien

22/09/2022



• 59% vrouw 

• 26% heeft kinderen onder 12 jaar

• Bijna 80% is hooggeschoold

• 40% uit centrumstad, 5% woont landelijk

3. Wie deed mee aan 30 Dagen Minder Wagen?



96%

27% versus 1%!

46%

3. Wie deed mee aan 30 Dagen Minder Wagen?



3. Hoe kunnen we andere doelgroepen bereiken? 

• Voordelen van de campagne
• Inzichten en specifieke oplossingen

“Bij De Lijn kunnen kinderen gratis mee 
tot 6 jaar. Dat zou –net als bij de NMBS- 12 
jaar moeten zijn.”

“Op deelfietsen (blue-bike) heb 
je geen kinderstoeltjes”



• Autodelen: lagere drempels (smartphone, 
instapkosten)

• Kinderen: betaalbaarheid & betrouwbaarheid

• Uurrooster openbaar vervoer

3. Aanbevelingen 



4. Wat met vervoersarmoede?

“Door beperkte 
verplaatsingsmogelijkheden niet meer 
op een volwaardige manier aan het 
maatschappelijk leven kunnen 
deelnemen”

● Diverse redenen, diverse profielen
● Kan duurzame mobiliteit een 

antwoord bieden?



4. Hoe mensen in vervoersarmoede 
bereiken? 

• Voordelen van de campagne
• Inzichten en specifieke 

oplossingen
• Maar… andere zorgen, digitaal 

moeilijker te bereiken, geen 
duurzame mobiliteitsopties

“Het gratis NMBS-abonnement 
heeft mij doen deelnemen aan 
de Challenge.”

“Technologie is een drempel bij 
vele mensen. De apps zijn te 
ingewikkeld, net als de 
automaten bij de stations.”



• Belang openbaar vervoer
• Toegankelijke prijzen
• Toegankelijke haltes en stations
• Betaalbaarheid
• Banbod (tijd & locatie)

• Potentieel van de fiets
• Organisatie fietslessen
• Fietsbibliotheek

• Ruimtelijke ordening
• Nabijheid van essentiële functies
• Sociale inclusie in 15-minutenstad

3. Aanbevelingen 



Ga aan de slag 
met de 
resultaten!



MPACT GENT
K.M. Hendrikaplein 65B
9000 Gent

MPACT BRUXELLES / BRUSSEL
Rue Thérésienne 7
1000 Bruxelles
Theresianenstraat 7
1000 Brussel

MPACT
info@mpact.be
www.mpact.be

MPACT GEMBLOUX
Rue Buisson St Guibert 1B
5030 Gembloux 

@mpact @mpactbe

Thank you!
Esen Köse

+32 (0)495 89 14 14


