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1// Inleiding

2// Delen gemeentelijk wagenpark

2// Avira

3// Mobiliteitsassistent

Inhoud



AUTODELEN.NET: 
VLAAMS NETWERK AUTODELEN

DOEL: de ecologische-, sociale en economische 
voordelen van autodelen te maximaliseren door: 

• belangen bundelen van autodeelgroepen en -organisaties
• Autodelen vertegenwoordigen tegenover overheden
• De uitbouw van het algemeen concept autodelen
• Innovatie en pilootprojecten



Autodelen

Meerdere personen maken om beurten 
gebruik van één of meerdere auto’s

Kernidee = Efficiëntie
- Economisch (ten volle benutten)
- Ecologisch (minder 

autokilometers, optimaal gebruik) 
- Sociaal (contact met mede-

autodelers, bereikbaarheid voor 
iedereen)



Delen gemeentelijk wagenpark

Sociale meerwaarde
- Ook wie geen (tweede) 

auto kan betalen, kan 
beroep doen op een 
wagen

- Verhogen 
basisbereikbaarheid

- Verhogen toegang 
arbeidsmarkt



Schoten: Delen dienstwagens

Hier komt jouw tekst



Delen gemeentelijk wagenpark

Rol van de lokale overheid?
- Delen eigen wagens of vervangen door deelwagens 

aanbieders
- eventueel aanbieder kiezen voor technologie
- (permanente) communicatie naar de doelgroep
- het goede voorbeeld geven



Avira

Sociale meerwaarde
- Art 19 VN conventie rechten van 

personen met een beperking en 
perspectief plan 2020 => Baas over 
eigen mobiliteit: gebruik van een 
rolstoelvriendelijke wagen (en 
vrijwilligersvervoer) op zelf gekozen 
tijdstippen. 

- sociale dynamiek: Versterken en 
bevorderen integratie met buurt

- verhogen zelfredzaamheid van 
mensen met een 
mobiliteitsbeperking 

- Sociale inclusie van mensen met een 
beperking



Edegem: Avira

Hier komt jouw tekst

Meer info: https://share-north.eu/2018/11/catch-up-on-share-norths-webinar-on-promoting-social-inclusion-through-shared-mobility/



Avira

Rol van de lokale overheid?
- Delen wagens OCMW
- Inspireren zorgvoorzieningen
- Samenwerkingsverbanden opzetten
- Permanente communicatie naar de doelgroep
- Opnemen in beleid



Autodelen met mobiliteitsassistent

Sociale meerwaarde
- Verhogen van 

basisbereikbaarheid voor 
iedereen en voor mensen 
met een 
mobiliteitsbeperling in het 
bijzonder

- Ontmoeting
- verhogen zelfredzaamheid 

en sociaal contact personen 
met een 
mobiliteitsbeperking



Autodelen incl. mobiliteitsassistent

Hier komt jouw tekst



Autodelen met mobiliteitsassistent

Rol van de lokale overheid?
- Delen eigen wagens
- Samenwerkingsverbanden opzetten
- Communicatie naar de doelgroep



7 Tips

1. Autodeelactieplan opmaken
2. Zelf vloot delen
3. promoten autodelen in het algemeen
4. Constante promotie op alle vlakken 

(website, welkomstdagen, bij werken of 
ingrepen…)

5. SAMENWERKEN
6. creatief zijn
7. geduld



CONTACT

info@autodelen.net
09 242 32 75

WWW.AUTODELEN.NET

Vragen?


