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Wij zijn Werkmmaat. 

Een gewoon bedrijf met bewonderenswaardige medewerkers. Mensen die al lang werk 
zoeken en met ondersteuning de baan van hun leven vinden. Samen met lokale besturen, 
bedrijven en organisaties in het Antwerpse maken we werk van sociaal ondernemen. Zo 
maken we de lokale economie 100% sociaal. En leveren we meer waarde met fiere mensen.

We zijn actief in de regio Antwerpen, Antwerpse Zuidrand en Lier. Doelstelling is om onze 
collega’s te laten doorstromen naar een job in het gewone bedrijfsleven.

https://www.werkmmaat.be
 



De meerwaarde van cyclo-logistiek

Bij ‘cyclo-logistiek’ gebeuren logistieke leveringen uitsluitend door 
‘koeriers op (elektrische) fietsen’ en dat heeft heel wat voordelen: 

• Zendingen worden al fietsend veel vlotter verwerkt in 
stedelijke gebieden.

• De bezorgtijd is korter omdat we sneller, flexibeler en mobieler 
zijn in het verkeer. Zeker als we onze elektrische hulp inschakelen. 

• Vermindering van de carbon footprint en creatie van een 
duurzaam imago voor iedereen die ons inschakelt.

• Steden slagen erin om de binnenstad ‘verkeersvrij’ te houden 
en ‘fijne en veilige fietszones’ te creëren . 

• Op het einde van de rit is het een financieel interessante optie. 



De Stad Lier heeft uitgesproken ambities rond mobiliteit

De Stad Lier richtte begin november 2021 de hele binnenstad in 
als ‘fietszone’ en dit om volgende impact te realiseren:  

o Verbetering van het fietscomfort voor alle fietsers (groot & 
klein) door fietsvriendelijk gebied te creëren. 

o De verkeersveiligheid verhogen door auto’s in de 
binnenstand nog toe te staan en welkom te heten, maar 
eerder als gast (max 30 km/u)..

o De CO2 uitstoot te verminderen door bewoners, pendelaars 
en bezoekers van de binnenstad te enthousiasmeren om de 
fiets te nemen. 



Om aan deze doelstelling bij te dragen neemt de FietskoerierLier 
de opstart van een project rond cyclo-logistiek voor haar 
rekening. 

Dit doen we door: 

▪ (Thuis)leveringen aan te bieden voor lokale ondernemers om in 
concurrentie te kunnen treden met grote webshopspelers 
(bol.com, Zalando, …) 

▪ (Thuis)leveringen over de middag aan te bieden voor 
horecazaken. 

▪ Cyclo-logistieke ondersteuning op maat uit te werken voor de 
bevoorrading, ophaaldiensten of leveringen van zendingen voor 
handelaars tijdens straatwerken en/of evenementen. 

▪ Stadsdistritbutie met de fiets te organiseren voor de stedelijke 
diensten, (logistieke) bedrijven, lokale handelaars,… 

Slim samen werken met Stad Lier



- Sociaal:  we realiseren tewerkstelling van werkzoekenden (met een 
afstand tot de arbeidsmarkt) die met veel goesting en talent door 
weer en wind fietsen, hartelijk met de klanten en vlot met de 
verzendingen omgaan. 

- Duurzaam: 
o al fietsend hebben we een minimale carbon footprint 
o de sociale component (diversiteit & inclusie) is een essentieel 

onderdeel van ons businessmodel
o we zijn financieel een interessant alternatief 

- Lokaal: De korte keten economie kent haar opmars. De 
FietskoerierLier zet in op lokale tewerkstelling en maakt een vlotte 
distrubitie van goederen en producten tussen lokale handelaars op 
een efficiënte en ecologische manier mogelijk. 

- Snel: Onze fietskoeriers trappen met hun stalen ros in een mum 
van tijd de stad (en omliggende gemeenten) rond om pakjes netjes 
af te leveren.  

De FietskoerierLier creëert relevante meerwaarde 



Werkwijze FietskoerierLier

▪ We werken in 2 zones:
o Zone 1: Lier & Koningshooikt (2050)
o Zone 2: Omliggende gemeenten

▪ Gewone leveringen (binnen 24u) & express leveringen 

▪ Eenmalige ophalingen, leveringen & abonnementen

▪ Uitbating parcelshop

▪ Naambekendheid via advertising

▪ We staan paraat van 8u tot 18u, van maandag tot en met vrijdag

▪ Eenvoudig inschakelen van onze fietskoerier via website 
www.FietskoerierLier.be

 



Professionele uitrusting 

▪Cargo-fietsen (elektrisch)
▪ Bicylift (aanhangwagen)
▪ E-bikes
▪Website 
▪ ICT platform ifv interne werking 
▪ Track & Trace 
▪ Parcelshop
▪Magazijn 
▪ Professionele werkkledij 



Startschot …januari 2022
▪ 2021- jan 2022:  Stad Lier huurt de fietskoerier in voor 

bepaalde periodes. Op die momenten reden we op dinsdag 
en vrijdag gratis voor de handelaars (bijvoorbeeld in de week 
voor moederdag, kerst, solden, ..),

▪ Website en ICT platform klaar,

▪ Parcel shop en samenwerkingen met verschillende logistieke 
spelers afgerond. Zo kunnen we pakjes sturen over de hele 
wereld.

▪ Innovatiedossier bij WSE ter ondersteuning van de verdere 
uitbouw van de professionele fietskoerier in samenwerking 
met het Brusselse Urbike (https://urbike.be/nl/ )



Info & vragen

Erwin Lauriks
Coördinator Werkmmaat

0476 86 00 32 | erwin.lauriks@werkmmaat.be


