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Mobiel 21

Wie zijn we en wat beweegt ons?



- Wij zetten mensen letterlijk en figuurlijk in beweging 

- Als social profit organisatie voor duurzame mobiliteit

- Focus: onderzoek, kennisuitwisseling, burgerparticipatie en actie

- Actief in projecten op Europees, Belgisch, Vlaams en lokaal niveau

- Multidisciplinair team van 21 experten

Dit zijn wij!



Een mobiliteitssysteem is duurzaam

als het …

– Werkt

– Veilig

– Ecologisch

– Betaalbaar

– Toegankelijk

– Rechtvaardig is

Duurzame mobiliteit?
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Wat is vervoersarmoede?



Vervoers- of mobiliteitsarmoede

Vervoersarmoede = 

Wanneer iemand op meerdere 

domeinen van het maatschappelijk leven 

wordt uitgesloten door een beperkte 

mobiliteit



Waarom geraken mensen er niet?

• Vervoer

o Geen aanbod

o Gebrek aan financiële draagkracht

• Mobiliteit

o Fysieke beperkingen

o Gebrek aan vaardigheden (fietsen, 
autorijden,…)

o Psychologische barrière

o Cognitieve barrières (kunnen lezen, … )

o Gebrek aan sociaal netwerk

o Gebrek aan informatie

o Gebrek aan aangepaste infrastructuur

o Discriminatie



Waar geraken mensen niet?

1. Werk

2. Familie en vrienden

3. Ontspanning

4. Gezondheidszorg

5. Combinaties van bestemmingen

6. Onderwijs en opleiding



Op het werk of een sollicitatie geraken: locatie, vaardigheden én impact

Fransen, K., Neutens, T., Farber, S., Maeyer, P., Deruyter, G., & Witlox, F. (2015). Identifying public transport 

gaps using time-dependent accessibility levels. Journal of Transport Geography, 48, 176-187.



Digitaal is het nieuwe normaal



Maar niet iedereen kan mee



Wie valt er uit de boot?
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Uitsluitend een

probleem voor

de kwetsbare

groepen?

Koning Boudewijnstichting (2020) “Barometer Digitale Inclusie
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Fout!

Koning Boudewijnstichting (2020) “Barometer Digitale Inclusie



Digitale uitsluiting is véél meer dan 

geen toegang hebben tot internet

• Gebrek aan financiële draagkracht

• Gebrek aan infrastructuur

• Gebrek aan motivatie

• Gebrek aan hulp (sociaal netwerk)

• Gebrek aan zelfvertrouwen

• Gebrek aan vaardigheden

Iedereen, ongeacht zijn 

sociaaleconomische situatie, kan 

digitaal uitgesloten zijn.

Mariën, I. (2018) “Inclusief digitaal is het nieuwe normaal”



MOBILITEIT

SYSTEEM

AANBOD

VAARDIG-
HEDEN

KOST

INFOR-
MATIE

Digitalisering versterkt vaak sociale uitsluiting, ook inzake mobiliteit

Gebruik maken van het aanbod kan vaak 

enkel via een digitale weg (vooral in opkomst 

deelmobiliteit, betalen parking, …)

Om gebruik te maken van het 

mobiliteitssysteem zijn digitale 

vaardigheden stilaan onmisbaar

Kost van internet, kost van 

infrastructuur, Kost van tickets 

(digitale tickets worden goedkoper 

dan fysieke)

Informatie vaak enkel nog online te 

vinden (denk aan de sluiting van 

loketten, het verdwijnen van de fysieke 

‘kaart’, …)
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Hoe bijdragen aan een oplossing?



Op Europees niveau werken aan 

een inclusief mobiliteit systeem

H2020 onderzoeksproject met één missie: 

het wegwerken van de digitale barrière



In 4 pilootregio’s



Op drie verschillende niveau’s

Beleidsmakers                                   Aanbieders                                    Eindgebruikers



Op drie verschillende niveau’s

Beleidsmakers                                   Aanbieders                                    Eindgebruikers

Macro                                               Meso Micro



Richting de “Dignity approach”

Nationale enquête

Digitale kloof self-assessment

Customer journey mapping

Focusgroepen met kwetsbare groepen
‘Inclusive design wheel’ proces

Scenario building traject

Beleidsaanbevelingen en lokale strategieën

Handboek voor het ontwerpen van 

inclusieve digitale vervoersecosystemen

NU



Pilootgebied Vlaanderen

Uitdagingen Decreet Basisbereikbaarheid:

• het toegankelijk maken van belangrijke maatschappelijke functies (bundelen, 

integreren en vereenvoudigen gebruiksgemak van OV en last mile vervoer);

• het faciliteren van een naadloze aansluiting tussen verschillende 

vervoersmogelijkheden in Vlaanderen (combimobiliteit);

• het creëren van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de verschillende actoren.



Pilootgebied Vlaanderen

Nationale enquête

Digitale kloof self-assessment

Customer journey mapping

Focusgroepen met kwetsbare groepen
‘Inclusive design wheel’ proces

Scenario building traject

Beleidsaanbevelingen en lokale strategieën

Handboek voor het ontwerpen van 

inclusieve digitale vervoersecosystemen

Nulmeting en kwantificering digitale

kloof in mobiliteit per doelgroep



Pilootgebied Vlaanderen

Nationale enquête

Digitale kloof self-assessment

Customer journey mapping

Focusgroepen met kwetsbare groepen

Beleidsaanbevelingen en lokale strategieën

Handboek voor het ontwerpen van 

inclusieve digitale vervoersecosystemen

‘Inclusive design wheel’ proces

Scenario building traject

implementatie van 

de Mobiliteitscentrale



Pilootgebied Vlaanderen

Nationale enquête

Digitale kloof self-assessment

Customer journey mapping

Focusgroepen met kwetsbare groepen
‘Inclusive design wheel’ proces

Scenario building traject

Beleidsaanbevelingen en lokale strategieën

Handboek voor het ontwerpen van 

inclusieve digitale vervoersecosystemen

Vlaamse beleidsstrategie digitale

inclusie in mobiliteit



Pilootgebied Vlaanderen

Digitale kloof self-assessment: Wat weten we al?

Toegankelijkheid? Non digitale alternatieven?

0% 20% 40% 60% 80%

Inhabitants with low (or no) digital skills

Inhabitants with at least basic level of

digital skills

Migrants

People with low education levels

People with low income

Woman

Older people

All inhabitants (Flanders)

0% 20% 40% 60%

Households who don’t have access to 

internet

Inhabitants who don't have a smartphone

Inhabitants who don’t have access to 

computer, laptop and tablet

People with low education levels

People with low income

Women

Inhabitants of rural areas

Older people

All inhabitants (Flanders)

Access to digital products

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Inhabitants who use internet less than once a

week

Inhabitants that use smartphone less than once

a week

Inhabitants that use computer, laptop and/or

tablets less than once a week
People with low education levels

People with low income

Women

Inhabitants of rural areas

Older people

All inhabitants (Flanders)

Skills of digital products

Use of digital products



Inclusieve digitale mobiliteit

• Link tussen mobiliteit en digitale ongelijkheid mist in veel onderzoek, en veel onderzoek 
wordt bovendien uitsluitend digitaal georganiseerd.

• Als we vervoersarmoede willen oplossen, zullen we ook hier aandacht voor moeten 
hebben. 

• Werken aan structurele oplossingen vanuit elk niveau: beleid, aanbieders en 
eindgebruikers.

• Neem zeker een kijkje op https://www.dignity-project.eu/

• Eerste reacties?

https://www.dignity-project.eu/


Dankjewel!

Sam Delespaul

Anke Bracke


