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(op termijn) Mobility as a Service Antwerpen 

 

Niet reizen 

 

Op een ander moment reizen 

 

Anders reizen 
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(op termijn) Mobility as a Service Antwerpen 



Test het uit met de 
Mobilotheek! 

6 



Zij doen al mee - 
WGA 



8 

Deelnameovereenkomst 
Mobiliteitsscan 
en presentatie 

Inzetten 
maatregelen 

1 2 3 



Fiets- 

service 

box 

Mobilotheek Advies en 

opleidingen 

 
fiscaal 

 

mobiliteit 

 

slim werken 

 

Proefproject 

Slim Werken 

Kortings- 

regeling (e-

)fiets 

Spitsmijden 

apps 
 

Slimspitsen.be 

 

Olympus Mobility 

Derdebetalersregeling 

Breed netwerk 

Campagne- en 

communicatiemiddelen 
website 

themacampagnes / productcampagnes 

informatie werven 

Mobiliteits

gids  
 

persoonlijk 

reisadvies 

 

 

Bijeenkomsten 
 

Netwerkevents 

Themasessies 

CEO-bijeenkomst 

 

 

  

Producten & diensten Slim naar Antwerpen 

Extra 

producten in 

ontwikkeling 
Marktplaats voor 

Mobiliteit, op vraag 



Mobilotheek 
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• Start augustus 2016 

• 21 bedrijven in 49 rondes 

• 150 vervoermiddelen 

• 1000+ testers 

• Proef eens van de trein 

• 2 weken zomer, 4 weken 

winter 

 

 

 

 

 

 

 





Proces 

1) Hoofdvervoermiddel 

2) Bereidheid overstappen 

3) Afstand woon-werk 







• Bevraging korte termijn (vlak na gebruik) 

• Bevraging lange termijn (half jaar na gebruik) 

→ Polsen naar tevredenheid, gebruikservaringen en 

overstappen? 

Evaluatie deelnemers 



Evaluatie: korte termijn 

Welk vervoermiddel heeft u uitgetest 

tijdens de Mobilotheek? 

591 deelnemers Wat is uw hoofdvervoermiddel? 

combineren met andere 

verplaatsingen: 378 



Evaluatie: korte termijn 
591 deelnemers 

Wat zijn de belangrijkste voordelen die u hebt ervaren aan het 

vervoermiddel dat u getest hebt? 

272 autobestuurders 



Evaluatie: korte termijn 
591 deelnemers 

Wat is uw algemene 

tevredenheid over het 

vervoermiddel dat u getest 

hebt? 

Zou u de geteste 

verplaatsingswijze aanraden aan 

anderen? 



Overweegt u het geteste 

vervoermiddel aan te kopen? 

Evaluatie: korte termijn 
591 deelnemers 

Zal u de komende maanden de 

auto minder gebruiken voor 

woon-werk verkeer?  

272 autobestuurders 



Evaluatie: Lange termijn 
95 deelnemers 

Hebt u sinds de testperiode de auto minder 

gebruikt voor woon-werk verkeer? 

Hebt u het geteste vervoermiddel 

aangekocht/geleased? 

68 deelnemers hebben sinds de testperiode anderen warm gemaakt om zich minder met de 

auto te verplaatsen. 



• Opmaak bestek: durf extra taken aan 

de dienstverlener vragen 

• Veel hangt af van hoe het bedrijf 

communiceert > goed begeleiden 

• Zwaar proces, onderschat de 

werklast niet 

• Leg genoeg bij het bedrijf 
 

Lessons learned 



Kortingsregeling  
(e-)fiets 
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of 

http://ppt/slides/slide4.xml


Contact 
 

 

Greet Steynen 

03 338 49 58 

greet.steynen@stad.antwerpen.be 
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(op termijn) Mobility as a Service Antwerpen 



PROBEERAANBOD  
tot 11 december 2017 
▪Bus, tram 
▪Taxi  
▪Deelfiets of deelauto extra voordelig 
uittesten 
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Lancering september 2016  
▪ Stimuleren van de (latente) vraag naar mobiliteitsdiensten 

▪ Stimuleren van het aanbod van mobiliteitsdiensten 

 

Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! 

Antwerpse Marktplaats voor Mobiliteit  

 



1. Partnership:  

‘Direct aan de slag’ 

Projectoproep 

Bestek “slimme 

mobiliteitsoplossingen” 

 

 

 

Bouw mee aan 

de Marktplaats 



  Voor wie en waarom? 

 

▪ Bestaande leveranciers of aanbieders 

van producten, diensten of projecten die 

meer zichtbaarheid en (h)erkenning willen  

 

▪ Ondernemingen die een partnerschap aangaan  

▪ hebben recht op het gebruik van het logo Slim naar Antwerpen 

▪ worden vernoemd in de communicatie van Slim naar Antwerpen 
 

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/marktplaats/partnerschap/mobiliteitsaanbieders 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Direct aan de slag 

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/marktplaats/partnerschap/mobiliteitsaanbieders
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/marktplaats/partnerschap/mobiliteitsaanbieders


Reeds meer dan 20 aanbieders gepubliceerd en opgenomen in de 

marktplaats! 

 

HOE? 
 

Vul het aanvraagformulier in! 

www.slimnaarantwerpen.be/nl/marktplaats 

 

▪ heldere beschrijving van de te leveren diensten of producten 

▪ een realistische en op korte termijn uit te voeren actie 

▪ spitsmijdend effect 

▪ eigen website 

 

 
 

 

 

1. Direct aan de slag 

http://www.slimnaarantwerpen.be/nl/marktplaats
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1. Partnership: direct aan de slag 



Partnership:  

‘Direct aan de slag’ 

2. Projectoproep 

Bestek “slimme 

mobiliteitsoplossingen” 

 

 

 

Bouw mee aan 

de Marktplaats 



▪ ‘momentum’ creëren voor het lanceren van slimme 

mobiliteitsoplossingen, die op korte termijn & 

aantoonbaar bijdragen aan vlot, efficiënt en betrouwbaar 

verkeer van personen en goederen 
 

▪ aanbod van mobiliteitsdiensten in Antwerpen verbreden: 

▪ Kwaliteitsvolle oplossingen 

▪ Diversiteit in oplossingen 

▪ Meer oplossingen 
 

▪ zakelijke partnerships tussen Stad en Ondernemer sluiten 

▪ financieel en inhoudelijk projecten ondersteunen 

▪ totaalbudget projectenpool = 500.000 euro 
 

De projectoproep verbreedt het 

mobiliteitsaanbod in Antwerpen 

Wat? 

Hoe? 

Waarom? 



Voorstellen konden worden ingediend tot 1 november 2016 

 8  logistieke voorstellen 

 14   gericht op personen vervoer  

 

Ondersteuning van de stad  
▪ welke ondersteuning wanneer? (plan van aanpak) 

▪ Informatiedeling 

▪ (tijdelijke) aanpassing van de huidige regels 

▪ Specifiek expertise of projectmanagement (personeelsuren van het 

stadspersoneel) 

▪ Gebruik van bestaande infrastructuur 

▪ Financiële ondersteuning… 

 
 

 

 

 

Start uw project samen met Slim naar 

Antwerpen, 1ste oproep 2016 

 



Voorwaarden bij financiële ondersteuning van de stad 
 

▪ Ondersteuning van de stad bedraagt maximaal 50% van de 

projectgebonden kosten met een plafond van 50.000 euro als eenmalige 

bijdrage 

 

▪ Inzicht op een rendabel businessmodel  

 

▪ Financiële ondersteuning is prestatievergoeding en rechtstreeks 

vertaald in een korting naar eindgebruiker/klant 

 

▪ Mogelijkheid tot 25% voorschot (met terugvorderafspraken bij uitblijven 

prestatie) 

 
 

 

Start uw project samen met Slim naar 

Antwerpen 



 

Beoordeling door onpartijdige jury aan de hand van 

selectiekader met drie selectiecriteria  

 

1. Impact, met de volgende subcriteria 

 Effectiviteit  

 Implementatiesnelheid  

 Duurzaamheid 

2. Kwaliteit, met de volgende subcriteria 

 Haalbaarheid 

 Aantoonbaarheid 

 Ervaring en expertise van de partners 

 Engagement van de betrokken actoren 

 Relevantie 

3. Ondersteuning vanuit de Stad 

 

 

Start uw project samen met Slim naar 

Antwerpen 



 

 

Goedkeuring door het college van 13/01. 
 

▪ Uitrol vanaf januari  2017  

▪ 4 logistieke projecten  

▪ 6 personenvervoer 

▪ Intensieve begeleiding en opvolging van de geselecteerde projecten.  

▪ Aantal projecten reeds operationeel deze zomer 

 

 

 

Start uw project samen met Slim naar 

Antwerpen 

 

 



1. Avantida - Depot X  

Efficiëntieslag, gecreëerd 

dankzij het vermijden van 

het transport van lege 

zeecontainers, door een 

op het internet-

gebaseerde oplossing om 

alternatieve drop-off/pick-

up locaties buiten 

Antwerpen aan te vragen 

voor lege zeecontainers. 

 

 

Projecten- Logistiek 



2. Blue Line Logistics – Binnenvaart   

Impact door in te zetten op een modal shift door het (verder) implementeren 

van een innovatieve binnenvaartoplossing (Pallet Shuttle Barges) en het 

gebruik van (tijdelijk) onbenutte capaciteit op overslagkades in de stad. 

 

 

 

Projecten - Logistiek 



 

Plastiek Van Wauwe  

Handelaar in kunststof materialen voor bouw en industrie 

 

3. Afhaalpunt Merksem: Met dit project wordt ingezet op een efficiëntieslag, 

door middel van het creëren van een extra afhaalpunt in Merksem. Op deze 

manier kunnen klanten de knelpuntzone Deurne vermijden, in het bijzonder 

de oversteek van het Albertkanaal. 

4. Afhaalpunt Aartselaar: Ook in Aartselaar plant PvW een extra afhaalpunt 

om de klanten die het zuiden efficiënter te bedienen. 

Projecten - Logistiek 



1. Cloudbike – Bikesharing on a cloud (deelfiets-systeem) 

Mits goed afgestemd op het huidige Velo-aanbod kan er via de Cloudbike-

vloot van 300 deelfietsen een extra modal shift gestimuleerd worden. 

     

 

 

Projecten - Personen 



Projecten - Personen 

 

2. Jobruil.be 

Jobruil is een uniek platform om interne en externe jobrotaties te 

vergemakkelijken en te versnellen. Een geavanceerde database linkt 

werknemers met dezelfde vaardigheden en interesses aan elkaar. 

Werknemers ruilen hun job ook op basis van hun woonplaats om dichter bij 

huis te werken. 

Jobruil kan per succesvolle ruil vier spitsmijdingen per dag realiseren die 

door de aard van het project per definitie erg duurzaam zijn. 

 



Projecten - Personen & Logistiek 

 

3. Mellowcabs 

De compacte elektrisch (LEV) aangedreven voertuigen kunnen op 

strategische plaatsen worden ingezet om de first of last mile van 

pendelaars, bezoekers of goederen  op te vangen. Het project creëert een 

modal shift   

Consortium: Mellowcabs Plc, Blue Sky City Transports & Bubble Post 

 



Projectvoorstellen - Personen 

4. Taxistop  

Taxistop wil een uitbreiding van het carpool.be platform uitrollen in vijf 

pilootbedrijven in de Antwerpse haven. Dankzij deze uitbreiding krijgt de 

databank veel meer input waardoor een groot aantal extra carpoolmatches 

gemaakt kunnen worden met spitsmijdingen tot gevolg. 

 



Projectvoorstellen - Personen 

5. BAAV – De Kantoorbus 

De beroepsvereniging BAAV (Beroepsvereniging van Autobus- en 

Autocarondernemers)  gaat met dit project op zoek naar bedrijven die 

bereid zijn een kantoorbus in te zetten als pendelbus. Wanneer hun 

medewerkers hun woon-werkverplaatsing maken met de kantoorbus kan de 

pendeltijd gerekend worden als werktijd. Hierdoor brengt het project zowel 

een modal shift als een time shift tot stand. 



Projectvoorstellen - Personen 

6. B2Bike – Bike2Go: een laagdrempelig 

systeem voor bedrijven om elektrische 

dienstfietsen aan te bieden aan hun 

werknemers. Dit werkt een modal shift in 

de hand onder andere doordat de 

medewerkers minder afhankelijk zijn van 

hun eigen wagen voor 

dienstverplaatsingen. 

 

 



met steun van 



Bike2Go: een laagdrempelige deelfiets-oplossing voor werkgevers 

Ironie: Onze 

overtuiging 

gaat verder 

dan Bike2Go  



Wegwijs en 

formulekeuze 

Modelkeuze & -

advies 

Onderhoud & 

herstellingen 

Kickoff & 

beleving 

Verzekering & 

bijstand 

Integrale dienstverlening voor een fietsvriendelijke bedrijfscultuur 





De fiets verhoudt zich  
tot de auto, zoals… 





Fietsplan? 

Budgetneutraal of: 



Behandeling On-Top 
Fiets bovenop de verloning 

Retentie en remuneratie 

Parkeer- en 

infrastructuurkosten 

Autokosten 

Milieu 

Fitheid van de werknemers 

Bedrijfsimago Fietsvergoeding 

Fietsinfrastructuur 

Bedrijfsfietsen 

F
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Vele werkgevers lanceerden 
al een prachtig fietsplan 



Maar nog véél meer werkgevers 
aarzelen en beslissen niets... 

Meer dan 500 klantbezoeken waar NIETS uitkwam 

Ondanks alle logica en goede bedoelingen…. 

Beslissing wordt vaak uitgesteld 

geen plaats 

geen tijd 

geen geld 

geen toelating 

geen noodzaak 

geen geïnteresseerde werknemers 

… 

 



Basisidee: een fietsproject(je) met zonder drempel 

 

● Kleinschalig 

● Comfortabel 

● Plaatsbesparend 

● Eenvoudig 

● 0€ investering 

● Onmiddellijk opzegbaar 

http://www.biketogo.be/


Dankzij Slim naar Antwerpen: 

● pitch die hielp het concept scherp te krijgen 

● extra drempelverlaging via 50% tussenkomst voor de 

gebruiker 

● waardevolle media aandacht (kranten, ATV…) 

● leads en tips 

● coaching en opvolging 

 

 



Drempelverlagende 
financiële bijdrage 





2de Projectoproep 2017 

Deze tijdslijn is nog niet definitief. Blijf op de hoogte via SNA !  

Informe-
ren 

Project 
vormgeven 

Aanvraag 
opstellen 

Samenwerking 
op punt stellen 

Project
uitrol 

Evaluatie 
Evalu
atie 

Officiële 
goedkeuring 

Go! 

Eerste 
prestaties 

Infosessies 
Infosessies 

19/11 
26/11 

Deadline  
37 voorstellen 

ingediend 

Lancerings- 
event 

reglement 
 

template 
 



Partnership:  

‘Direct aan de slag’ 

Projectoproep 

3. Slimme mobiliteits-

oplossingen 

 

 

 

Bouw mee aan 

de Marktplaats 



Wijze van gunnen 

▪ Europese onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

Doel 

▪ Met meerdere dienstverleners een raamovereenkomst afsluiten om een 

groot aantal duurzame spitsmijdingen te realiseren  
 

3. Schrijf in op het bestek “slimme 

mobiliteitsoplossingen” 

 

 



 Procedure in twee fasen 

  

• Selectiefase algemene oproep tot kandidaten, met beoordeling op  

• betrouwbaarheid (uitsluitings-gronden, attesten en uittreksel)  

• bekwaamheid (selectiecriteria, ervaring-referenties) 

• 10 november 2016 , 7 kandidaten geselecteerd door schepencollege 

 

• Offertefase de geselecteerde kandidaten ontvangen het bestek met 

kwalitatieve en kwantitatieve selectiecriteria 

 

• Volgende mijlpalen:  

4 januari 2017  uiterste inschrijvingsdatum offertes 

10 maart goedkeuring CBS 

begin april start 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

3. Bestek “slimme 

mobiliteitsoplossingen” 



 

 

▪Innovactory International 

▪Olympus Mobility 

▪Belfius Auto Lease 

▪Advier B.V.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

“slimme mobiliteitsoplossingen” 



 

Innovatory International 

TimesUpp ga Slimspitsen 

 

➢gratis app, pre- en posttrip ondersteuning 

➢persoonlijke reisassistent 

➢smart planning 

 

➢in samenwerking met navigatieapps, vanuit TimesUpp direct te starten 

➢Intenties beïnvloeden via  o.a. beloningsytseem i.s.m. lokale handelaars 

1ste mijlpaal: 3747 spitsmijdingen (83 structurele) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

“slimme mobiliteitsoplossingen” 



 

Olympus Mobility 

Olympus ‘light’ 

1ste mijlpaal 923 spitsmijdingen (21 structurele) 

➢B2B plaform, auto lease bedrijven 

➢totale mobiliteitsservice provider 

➢menuoptie Slim naar Antwerpen 

➢intenties beïnvloeden  

➢b.v. bonussytseem werkgever 

 

Belfius Auto Lease 

 KBC Auto Lease 

 ALD Automotive 

 Volkswagen D’Ieteren Finance 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

“slimme mobiliteitsoplossingen” 



 

Advier B.V 

SNAPP ‘Slim Naar Antwerpen aPP’ 

 

➢reisassistent voor automobilist 

 in combinatie met  

➢een beheerstool voor de locatiebeheerder 

➢B2B instrumenten voor eigenaren en beheerders van 

locatiebestemmingen 

▪vastgoedeigenaren, bedrijfsverzamelgebouwen, bedrijvenparken 

▪evenementenlocaties 

▪scholen en ziekenhuizen  

▪grote werkgevers  

➢intenties reizigers  beïnvloeden  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

“slimme mobiliteitsoplossingen” 
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(op termijn) Mobility as a Service Antwerpen 


