
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2015 
 

 

 

 

Komimo vzw – Kasteellaan 349A, 9000 Gent 



2 |  J a a r v e r s l a g  N e t w e r k  D u u r z a m e  M o b i l i t e i t 2 0 1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon & contact 

Dit jaarverslag is een uitgave van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Kasteellaan 349A, 9000 Gent 

Ontdek meer over onze werking op www.duurzame-mobiliteit.be 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij algemeen coördinator Bert Gilté, 09 331 59 13 of 

bert(a)duurzame-mobiliteit.be  
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Inleiding 
 

 

Beste lezer, 

2015 werd opnieuw een erg boeiend mobiliteitsjaar. Met dieptepunten zoals ‘dieselgate’ 
waardoor we sjoemelsoftware helaas mogen aanstippen als één van de populairste 
woorden. Maar we merken gelukkig ook die lichtpuntjes op. Denk bijvoorbeeld aan de 
vele initiatieven in gedeelde mobiliteit die stilaan gemeengoed worden. We zagen de 
voorbije maanden ook de doorbraak van de elektrische fiets voor functioneel verkeer of 
‘leefstraten’ die internationaal worden opgepikt.  

Als mobiliteitsverenigingen hebben wij elk onze speerpunten. Maar het Netwerk 
Duurzame Mobiliteit is voor elk van ons dé plek waar we samen willen bouwen aan 
mobiliteit in balans: economisch, ecologisch én sociaal. We bundelen hier de krachten in 
campagnes zoals de Week van de Mobiliteit of SMOVE.be, het project Verenigingen voor 
Verkeersveiligheid, maar ook in beleidswerk waar de belangen mekaar vinden.  

En onze ambitie reikt verder. We willen als netwerk de hand reiken aan die vele 
mensen, organisaties, initiatieven of ondernemingen die vandaag al zeggen en tonen dat 
onze mobiliteit anders moet en kan. Duurzaam, met respect voor de toekomst. Met dit 
jaarverslag geven we u een blik op wat in 2015 in beweging werd gezet. Maar het is ook 
een uitnodiging. Om mee de coalitie voor een duurzaam mobiel Vlaanderen te 
versterken. Een uitnodiging om aansluiting te zoeken bij ons netwerk, als compagnons 
voor duurzame mobiliteit. 

Namens de raad van bestuur van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, 

Tom Dhollander, voorzitter    

 

 

 

 

 

 

[Dit jaarverslag werd voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 12 april 2016] 
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Organisatie & uitgangspunten 
 

1. De werking 

De voorbije drie jaar onderging de Koepel voor Milieu en Mobiliteit (Komimo) een transitie naar het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit. In 2015 werd in de verschillende geledingen van de organisatie tijd 

genomen voor (zelf)reflectie en het scherpstellen van de speerpunten in de werking. Het resultaat 

van dat traject is een organisatie 2.0 met een vernieuwde focus in haar identiteit (in de missie, 

strategie en actie). De klemtoon blijft liggen op de kracht van een breed en zichtbaar netwerk van 

maatschappelijke actoren die streven naar duurzame mobiliteit. Met hernieuwde kracht willen de 

mobiliteitsverenigingen ook met hun koepel inzetten op dat breed maatschappelijk draagvlak en de 

impact van hun actie in het veld. Het Netwerk Duurzame mobiliteit blijft zo trouw aan haar 

oorspronkelijke opdracht: een versterkende koepelwerking. 

Missie gedreven 

,,Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werkt in stereo aan het verduurzamen van mobiliteit in 

Vlaanderen: als koepel van mobiliteitsverenigingen en als netwerk van mensen, organisaties en 

ondernemingen.  

We verenigen, versterken en vertegenwoordigen mobiliteitsverenigingen én we nemen initiatieven 

om de coalitie van mensen, organisaties en ondernemingen voor duurzame mobiliteit te doen 

groeien en versterkt te laten klinken.  

Op die manier willen we van duurzame mobiliteit samen realiteit maken: een mobiliteit waarbij 

iedereen veilig, aan een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen 

activiteiten kan ontplooien.’’ 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is een middenveldorganisatie. We spelen dus onze rol in de 

sociale, democratische en politieke maatschappelijke opdracht van het middenveld. Wij willen op 

onze manier mensen verenigen, mensen informeren om mee te wegen op het beleid, en dat beleid 

ook effectief inspireren. 

Decretale erkenning 

Het decreet van 13 februari 2004 omschrijft de erkenningsvoorwaarden waaraan de  koepel van de 

mobiliteitsverenigingen in Vlaanderen moet voldoen. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd in 

2014 voor vier jaar (tot 2018) erkend als koepel van de mobiliteitsverenigingen. In het Besluit van 

de Vlaamse regering (28 mei 2004) worden voor de basissubsidie bovendien enkele acties als 

concrete subsidiëringsvoorwaarden voor de koepelorganisatie omschreven. 
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Het Netwerk Mobiliteit krijgt bovendien een aanvullende subsidie toegekend voor de coördinatie 

van één of meer mobiliteitscampagnes. Daarnaast ontvangt het Netwerk Duurzame Mobiliteit sinds 

2012 een projectsubsidie om de projectwerking van Verenigingen voor Verkeersveiligheid mogelijk 

te maken. 

Negen strategische doelen 

Ook in 2015 bood het jaarprogramma een kader voor de werking. Daarin incorporeert het Netwerk 

Duurzame Mobiliteit haar decretale opdracht, maar reikt de ambitie ook verder. Vanuit de missie 

werden negen strategische doelstellingen geformuleerd. Binnen mogelijkheden van de organisatie 

werd de vertaalslag gemaakt naar vooropgestelde acties (en gekoppelde indicatoren).  

Dat biedt het Netwerk Duurzame Mobiliteit, haar secretariaat en de betrokken medewerkers de 

kans om de geleverde inspanningen af te toetsen aan die vooropgestelde ambitie. Waar zijn we in 

geslaagd, wat biedt bijkomend potentieel, waar zitten onontgonnen kansen? Voor zelfreflectie en 

kritische benadering dus voor het bijstellen van ambitie waar nodig. Daaruit groeien opnieuw de 

nieuwe plannen voor 2016… 

(1) Het NDM creëert een OPTIMAAL WERKINGSKADER voor de aangesloten 

mobiliteitsverenigingen 

(2) Het NDM maakt de WAARDE, IDENTITEIT EN IMPACT van de sector actief zichtbaar. 

(3) Het NDM biedt INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING aan de aangesloten 

mobiliteitsverenigingen.  

(4) Het NDM maakt het AANBOD van de sector zichtbaar en toegankelijk voor het brede 

publiek.  

(5) Het NDM coördineert een GEDEELD PUBLIEKSMOMENT om de impact van een of meer 

actiemodellen om duurzame mobiliteit te promoten te vergroten. 

(6) Het NDM ontwikkelt met, voor en door de sector een integraal kader voor het GEDEELD 

COMMUNICATIE – EN CAMPAGNEPROGRAMMA op lange termijn.  

(7) Het NDM participeert aan of initieert een of meer PROJECTEN die de gedeelde 

doelstellingen van de sector mee bewerkstelligen. 

(8) Het NDM bouwt een NETWERK uit van initiatieven, organisaties en ondernemingen die 

duurzame mobiliteit als waarde uitdragen en mee vorm (willen) geven. 

(9) Het NDM stimuleert het netwerk op het vlak van DIALOOG EN DEBAT over duurzame 

mobiliteit, UITWISSELING en SAMENWERKING. 

Drie werkvelden 

Heel wat doelen behoren tot de globale opdracht van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, als koepel 

en als netwerk. Andere worden in de dagelijkse werking ondergebracht in drie specifieke 

werkvelden: 
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 Beleidswerking – de beleidswerking bouwt continu aan een brede visie op het complexe 

thema duurzame mobiliteit. Daarbij worden de raakvlakken met andere domeinen, denk 

onder meer aan gezondheid, wonen of fiscaliteit, telkens opgezocht. Dit werkveld wil het 

maatschappelijk debat voeden en sturen, werkt aan beleidsbeïnvloeding, -overleg en –

advisering en vormt coalitie. 

 Publiekswerking – met de publiekswerking wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit tonen 

dat het anders kan. Campagnes geven het juiste duwtje naar slim mobiliteitsgedrag. Door 

heel wat mensen, ondernemingen, maar ook scholen of gemeentebesturen in vervoering te 

brengen, wordt de publieke steun voor duurzame mobiliteit echt zichtbaar.  

 Projectwerking - Projectwerking ‘Verenigingen voor Verkeersveiligheid’ van het Netwerk 

Duurzame Mobiliteit is de GPS van het Vlaamse verenigingsleven voor hun veilig en 

duurzaam verkeer. Dit project promoot en ondersteunt het plezier van samen op weg gaan 

in verenigingsverband. Zo draagt Verenigingen voor Verkeersveiligheid op een bijzondere 

manier bij aan educatie en sensibilisering in Vlaanderen voor een veilige én duurzame 

mobiliteit.  

 

2. Het bestuur 

De leden van de algemene vergadering zijn non-profit verenigingen met als hoofddoelstelling of 

kernactiviteit het streven naar duurzame mobiliteit. Zij moeten een aanbod ontwikkelen om 

mensen en organisaties aan te zetten te kiezen voor duurzame mobiliteit. De 

lidmaatschapsvoorwaarden en procedure zijn opgenomen in de statuten van Komimo vzw onder 

Artikel 3 Sectie 1. 

Samenstelling 

In 2015 werd de Algemene Vergadering samengesteld uit 8 aangesloten organisaties, 

vertegenwoordigd door: 

 Jeffrey Matthijs (Autodelen.net) 

 Mikaël Van Eeckhoudt (Fietsersbond) 

 Andy Vandevyvere (Trage Wegen) 

 Elke Bossaert (Mobiel 21) 

 Tom Dhollander (Voetgangersbeweging) 

 Elien Raport (Bond Beter Leefmilieu) 

 Angelo Meuleman (Taxistop) 

 Stijn Lewyllie (TreinTramBus) 
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David Van Kesteren (Taxistop) en Gert Zuallaert (Mobiel 21) namen ontslag. Angelo Meuleman en 

Elke Bossaert werden formeel benoemd. Op de Algemene Vergadering van 2 april werd de raad van 

bestuur als volgt bevestigd: 

 Tom Dhollander (voorzitter) 

 Angelo Meuleman (secretaris) 

 Stijn Lewyllie (penningmeester) 

 Elke Bossaert (bestuurder) 

 Mikaël Van Eeckhoudt (bestuurder) 

Algemeen coördinator Bert Gilté is geen bestuurder maar kan de vzw wel statutair 

vertegenwoordigen via het Orgaan van Vertegenwoordiging. Ook bestuurder Stijn Lewyllie maakt 

deel uit van het Orgaan dat bevoegdheden krijgt in het dagelijkse beheer van de organisatie.  

Vergaderingen 

De Algemene Vergadering kwam samen op 2 april, 18 juni en 10 november. Het bestuur had haar 

bijeenkomsten op 13 februari, 10 maart, 18 juni en 8 september. De agenda’s van de algemene 

vergadering en de raad van bestuur werden, naast de jaarlijks terugkerende punten, in 2015 

vooral bepaald door het traject dat gelopen werd voor de herwerking van de gezamenlijke 

campagnes, het nieuwe organisatiemodel met als sluitstuk het bijgestuurde huishoudelijk 

reglement. 

 

3. Het team 

De ploeg van het Netwerk Duurzame Mobiliteit bestond in 2015 globaal uit 4,8 VTE. Miguel 

Vertriest (1 VTE) bleef in 2015 de beleidsmedewerker, Wendy Claus ( 0,3 VTE) de administratief 

medewerker. Campagnemedewerker Peter Slabbynck ging uit dienst begin mei 2015. De 

campagnewerking werd tijdelijk (februari t.e.m. juli) opgenomen door Esther Vandenbroucke (0,3 

VTE). Koen Van Overmeiren (1 VTE) ging in juni aan de slag als nieuwe campagnemedewerker.  

Projectcoördinator Bert Gilté werd op 1 januari 2015 algemeen coördinator van het Netwerk 

Duurzame Mobiliteit. Eva Germeys ging eind februari ter vervanging van Bert in dienst als 

projectmedewerker, maar verliet de organisatie opnieuw eind november. Om de 

personeelsbezetting op de projectwerking op te vangen werd Katrijn Braeckman bereid gevonden 

voltijds te werken tijdens de maanden januari, februari, maart en december. 
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 Administratieve ondersteuning: Wendy Claus 

 Beleidswerking: Miguel Vertriest 

 Publiekswerking: Koen Van Overmeiren 

 Projectwerking: Katrijn Braeckman en Sofie Van Breuseghem (aanwerving januari 2016) 

 Algemene coördinatie: Bert Gilté  

 

 

 

 

 

 

Naast de 2-wekelijkse teamvergadering werden op het team-2-daagse van 8 en 9 juni (Brugge) en 

de planningsdag op 28 oktober (Gent) in het bijzonder samen de tijd genomen voor denk- en 

planningswerk, maar ook voor teambuilding. 

Blijven leren 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit hecht veel belang aan blijvende vorming van haar medewerkers.  

 24 febr – Inspiratiemeeting ‘Mobiliteitsmanagment’ Mobiel 21 (Bert) 

 17 maart – ‘Vlaams Congres voor Verkeersveiligheid’ VSV (Katrijn, Eva en Koen) 

 30 april – Slotconferentie ‘Stop Motion – jongeren voor duurzame mobiliteit’ (Eva) 

 27 mei – ‘Strategisch inzetten van sociale media’ Talking Heads (Katrijn, Bert) 

 20 mei – ‘CIVICRM voor beginners’ Mediaraven (Wendy) 

 4 september – studiedag ‘Jongeren op het platteland’ KLJ (Bert) 

 1 oktober – symposium ‘Vertrouwen boven Verantwoording’ Verenigde Verenigingen (Bert) 

 13 oktober – ‘Fietsstad 2016, Symposium Bikenomics’ Fietsersbond NL (Koen) 

 16 oktober – ‘NISTO Evaluatie Toolkit’ Mobiel 21 en VUB (Koen) 

 19 oktober – vorming ‘Resultaatsgericht werken’ Sociare (Bert) 

 29 oktober - Trefdag ‘No voice to waste’ Socius (Koen) 

 10 december – ‘Fietsberaad pakt uit: Argumenten voor een sterk fietsbeleid’ (Koen) 
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Netwerk Duurzame Mobiliteit in 2015 
 

1. Als koepel en netwerk 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is de koepel van acht mobiliteitsverenigingen: 

 

 

 

 

 

Deze organisaties zijn ingebed in de (statutaire) organisatiestructuur. Uiteraard zijn er bovendien 

heel wat formele en informele contactmomenten (telefonisch, voor, na en tijdens vergaderingen of 

andere bijeenkomsten…). De beleidsmedewerker en de coördinator gingen in de zomer 2015 op 

een ‘NDM on tour’ langs bij alle leden voor een goed gesprek. Daarbij werd gepolst naar de 

verwachtingen en noden op het vlak van beleids- en koepelwerking. Als koepel was het Netwerk 

Duurzame Mobiliteit bovendien vertegenwoordigd op enkele belangrijke momenten van leden:  

 3 maart - Voorstelling Infopunt Publieke Ruimte 

 18 september – feest 10 jaar M21 

 20 september – Netwerkevent Autodeelsalon Autodelen.net 

 5 november - brainstorm Autodelen.net 

Naast de leden werden nog acht organisaties betrokken in de werking als netwerkleden: Fiets & 

Werk, Cambio, Blue Mobility, Fun i via (E-bike rijschool), VIGeZ, Ouders van Verongelukte Kinderen 

vzw, Drive Up Safety en OTA Keys. 

In de dagdagelijkse werking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit wordt het netwerk bovendien 

gevormd in tal van contacten en partnerschappen. Een greep uit partners binnen de concrete 

samenwerkingen 2015:  

 
Test Aankoop, Kom op Tegen Kanker, Sporta, VRP, de ‘Verenigde Verenigingen’, de Ambrassade, 

departement MOW, kabinet MOW, De Lijn, NMBS, T&E, KLJ, KSA, Scouts en Gidsen Vlaanderen, 

Vlaamse Stichting Verkeerskunde, ACV, ABVV, ACLVB, Arbeid en Milieu, TransitieNetwerk 

Middenveld, Universiteit Gent, Beweging.net, Hart Boven Hard, Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) 
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 Vlaamse Dienst Speelpleinwerking, Jeugd Rode Kruis, Fonds Emilie Leus, FOS Open Scouting, IJD 

Jongerenpastoraal, JNM, Chirojeugd Vlaanderen, Rond Punt, IEW, provincie Vlaams-Brabant, 

Fietsberaad, Danspunt, Fiets Wijs, Wielerbond Vlaanderen, Vlaamse Sportfederatie, Free-Time, 

Globelink, Kriebels en Kuren, Jeugddienst Don Bosco, Krefi, Vlaamse paardensport (LRV, VLP en 

Paardenpunt Vlaanderen, toen nog Vlaams Paardenloket), Gezinssportfederatie, Gezinsbond, vzw 

Jong, HoWest, Arteveldehogeschool, Wowow, Vlaamse Ouderenraad, Studio Brussel, VVSG. 

Traject NDM 2.0 

Eind 2014 besloot het bestuur om doorheen 2015 een traject uit te tekenen voor zelfreflectie en 

herpositionering. Als ‘transitiejaar’ werd de benodigde tijd genomen om de knelpunten in de 

werking te detecteren en daar een hernieuwd antwoord op te formuleren. Alle actoren (team, 

bestuur, leden, netwerkleden, …) werden betrokken. Het proces resulteerde finaal in een 

herformulering van de missie, identiteit en opdracht, om dan ook binnen het bestaande statutaire 

kader een bijgestuurde organisatiestructuur uit te tekenen. Op de bijkomende Algemene 

Vergadering in november 2015 werd het  proces afgesloten en ‘NDM 2.0’ formeel goedgekeurd. 

Binnen bovenstaand proces kreeg ook de ambitie om het draagvlak voor duurzame mobiliteit te 

activeren en als netwerk zichtbaar te maken een nieuwe werkvorm. De ‘Compagnons voor 

Duurzame Mobiliteit’ werden gelanceerd op het netwerkoverleg van 8 december 2015.  

 

 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit kreeg haar zichtbare vorm in de herwerking van haar webstek 

www.duurzame-mobiliteit.be en een nieuwe voorstellingsfolder: 

http://issuu.com/netwerkduurzamemobiliteit/docs/onlinefolderndm/1?e=23424133/33165095 

 

http://www.duurzame-mobiliteit.be/
http://issuu.com/netwerkduurzamemobiliteit/docs/onlinefolderndm/1?e=23424133/33165095
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Vorming & overleg 

Strategisch inzetten van sociale media 

Sociale media krijgen in de communicatiestrategie van een organisatie, campagnes en projecten 

een steeds prominentere rol. Het biedt opportuniteiten die we als sector niet altijd even optimaal 

benutten. Op 27 mei organiseerde het Netwerk Duurzame Mobiliteit daarom voor project- en 

campagnemedewerkers van de leden een vorming en werkmoment ‘Strategisch inzetten van 

sociale media’. De theorie werd er meteen toegepast op de gedeelde campagne SMOVE.be. 

 Bereik 27/05: 13 deelnemers  

Mobiliteitsgedrag veranderen door campagnes  

Op 18 juni 2015 organiseerde het Netwerk Duurzame Mobiliteit een vorming met als thema 

‘mobiliteitsgedrag veranderen door campagnes’. Gezien de vorming in een mum van tijd volzet 

was, kozen we ervoor een gelijkaardige vorming te herhalen in het najaar (20 oktober 2015). De 

inleidende spreker, Gerard Tertoolen (NL) bleef dezelfde, maar er werden telkens 2 andere cases 

uitgediept. Op 18 juni 2015 hadden we Mobiel 21 met ‘Mijn korte ritten’ en de provincie West-

Vlaanderen met ‘De testkaravaan’ te gast. Op 20 oktober 2015 ontvingen we Taxistop met ‘Car 

Free Day’ en de provincie Antwerpen met het ‘10op10-project’. 

De verslagen van deze vormingen zijn na te lezen op onze website www.duurzame-mobiliteit.be: 

 18 juni 2015: http://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/verslag-

%E2%80%98mobiliteitsgedrag-veranderen-door-campagnes%E2%80%99  

 20 oktober 2015: http://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/verslag-

%E2%80%98mobiliteitsgedrag-veranderen-door-campagnes%E2%80%99-20102015  

 Bereik 18/07: 40 deelnemers 

 Bereik 20/10: 22 deelnemers 

 

 

http://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/verslag-%E2%80%98mobiliteitsgedrag-veranderen-door-campagnes%E2%80%99
http://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/verslag-%E2%80%98mobiliteitsgedrag-veranderen-door-campagnes%E2%80%99
http://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/verslag-%E2%80%98mobiliteitsgedrag-veranderen-door-campagnes%E2%80%99-20102015
http://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/verslag-%E2%80%98mobiliteitsgedrag-veranderen-door-campagnes%E2%80%99-20102015
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Netwerkoverleg ‘In vervoering voor 2016’ 

Op 8 december werden de 16 leden en netwerkleden uitgenodigd voor een netwerkoverleg.  Op de 

agenda stonden de voorstelling van het vernieuwde netwerkinitiatief, de ‘Compagnons voor 

Duurzame Mobiliteit’. Daarnaast werd tijd gemaakt voor wat verdieping in de visie op duurzame 

mobiliteit (door beleidsmedewerker Miguel), een werkmoment rond mogelijke beleidsthema’s voor 

de NDM-werking 2016 en een netwerkmoment rond de geplande initiatieven in het nieuw 

aankomende jaar.  

  Bereik 8/12: 13 deelnemers 

Communicatie 

De website van het Netwerk Duurzame Mobiliteit (www.duurzame-mobiliteit.be) werd gelanceerd in 

augustus 2012 en wordt sindsdien gebruikt als hét informatieplatform voor de leden van het 

netwerk en andere geïnteresseerden. Er worden wekelijks verschillende items gepost op deze site. 

Dit gaat van opiniestukken en persteksten over informatie over events en activiteiten uit de sector 

in een kalender naar vacatures en ledeninformatie. 

 

De site kent een sterk toenemend aantal bezoekers. In 2015 groeide het aantal unieke bezoekers 

aan tot 35.485, een stijging van 65% ten opzichte van 2014 (21.552 unieke bezoekers). 

http://www.duurzame-mobiliteit.be/
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Social media 

De facebookpagina van het Netwerk Duurzame Mobiliteit wordt actief ingezet in het delen van 

eigen informatie en dat van andere organisaties en individuen. De gedeelde informatie is specifiek 

en afgestemd op de doelstellingen van het netwerk. Er is bovendien een actieve Twitteraccount 

(NetwDuurzMobiliteit) en een LinkedIn groep (Netwerk Duurzame Mobiliteit). Alle kanalen kennen 

een stevige groei in gebruikers.  

 

 Facebook Twitter LinkedIn 

2014 973 1217 99 

2015 1105 1581 131 

 

Extern 

In de november-editie van het maandelijkse tijdschrift Samenleving en Politiek (Sampol) kreeg de 

werking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit een mooie bijdrage van twee pagina’s. 
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2. In beleidswerk 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit kent de visie van de leden en draagt die als koepel in haar 

beleidswerking verder uit. De beleidswerking stimuleert en ondersteunt daarnaast coalitievorming 

om het maatschappelijk debat te voeden en te wegen op het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit bouwt bovendien een eigen expertise uit in een globale visie op 

duurzame mobiliteit. Daarbij wordt het thema integraal benaderd met bijzondere aandacht voor de 

raakvlakken met andere beleidsdomeinen. Die expertise wordt opengesteld voor de leden en de 

inhoudelijke versterking van partnerschappen. In de specialisatie verwijst de beleidswerking door. 

Op die manier zet de beleidswerking ‘behind the scenes’ in op een voedingsbodem voor goodwill én 

samenwerking voor duurzame mobiliteit. Dat opzet streeft drie doelstellingen na: 

1. De beleidswerking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit voedt inhoudelijk het 

maatschappelijk debat over duurzame mobiliteit.  

2. De beleidswerking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit zet in op beleidsbeïnvloeding, 

overleg en advisering. 

3. De beleidswerking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit zet coalities op om duurzame 

mobiliteit een breed maatschappelijke stem te geven. 

Basisbereikbaarheid als rode draad 

In heel wat aspecten van de beleidswerking van 2015 was het nieuwe concept 

‘basisbereikbaarheid’ een thema. Zowel in de Mobiliteitsraad Vlaanderen als het TransitieNetwerk 

Middenveld werd uitgebreid gedebatteerd en gewerkt rond het thema basisbereikbaarheid. 
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Daarnaast waren er verschillende bilaterale overlegmomenten met verschillende organisaties over 

de mogelijke invulling van het concept basismobiliteit. Er werd onder andere overlegd met de 

Landelijke Gilden en de Boerenbond op 27 april 2015, met de werkgroep mobiliteit van de Vlaamse 

Ouderenraad op 21 mei 2015. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit nam ook deel aan de reflectiedag 

over de organisatie van het leerlingenvervoer op 16 oktober 2015 de open Cederwerkgroep 

mobiliteit van 8 juli 2015.  

Conferentie: van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid 

Dat de nieuwe term basisbereikbaarheid de gemoederen beroert bewees de opkomst. Op 2 oktober 

2015 vulden 150 mensen zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. Met uitzondering van het 

regeerakkoord, de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken en een meerderheidsresolutie in het 

Vlaams Parlement is nog niet veel geschreven over de term basisbereikbaarheid. Met deze 

studiedag wilde het Netwerk Duurzame Mobiliteit alvast een basis leggen.  

 

Deel 1: wat is basisbereikbaarheid? 

 Karel Martens (NL), Radboud Universiteit en Technion - Israel Institute of Technology: het 

recht op basisbereikbaarheid 

 Hans Tindemans, VRP: ruimtelijke ordening als basis voor basisbereikbaarheid 

 Els Van den broeck, Mobiel 21: Vervoersarmoede vs. Basisbereikbaarheid 

 Angelo Meuleman, Taxistop: peer to peer inzetten voor basisbereikbaarheid 

Deel 2: conceptvoorstellen basisbereikbaarheid 

 Koen De Broeck, De Lijn 

 Frans De Wachter, Landelijke gilden 

 Bert D'hondt en Greg Verhoeven, Supporters openbaar vervoer 
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Deel 3: afsluitend debat 

Met Karin Brouwers (CD&V), Annick De Ridder (N-VA), Marino Keulen (Open Vld), Björn Rzoska 

(Groen) en Joris Vandenbroucke (sp.a) waren de mobiliteitsspecialisten van elke Vlaamse partij 

vertegenwoordigd. Ook keynote speaker Karel Martens sloot aan. Daan Schalk, voorzitter van de 

Mobiliteitsraad van Vlaanderen, leidde het debat in goede banen. Geen eenvoudige opdracht, want 

net als het openbaar vervoer in Vlaanderen meanderde het debat doorheen verschillende hete 

hangijzers. 

 

Verslag op http://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/verslag-van-basismobiliteit-naar-

basisbereikbaarheid-02102015  

 Bereik 2/10: 150 deelnemers 

Supporters openbaar vervoer 

Op 6 januari 2015 kwamen de ‘supporters voor het openbaar vervoer’ voor het eerst samen, naar 

aanleiding van de beleidsvoornemens rond basisbereikbaarheid. In de loop van 2015 kwamen de 

supporters verschillende keren samen om eerst een visienota rond basisbereikbaarheid 

(gefinaliseerd eind april 2015) te schrijven en nadien een conceptnota voor de implementatie van 

basisbereikbaarheid (gefinaliseerd eind september 2015). Twee leden van het Netwerk Duurzame 

Mobiliteit maken deel uit van de supporters van het openbaar vervoer: TreinTramBus en Trage 

Wegen. 

Op 8 januari 2015 werd een delegatie van de supporters van het openbaar vervoer, met onder 

andere Miguel Vertriest van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, ontvangen door minister Ben Weyts. 

De supporters van het openbaar vervoer werden ook uitgenodigd op de hoorzittingen die het 

Vlaams Parlement organiseerde op 30 april en 7 mei 2015, waarbij Bert D’hondt (Welzijnszorg) en 

http://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/verslag-van-basismobiliteit-naar-basisbereikbaarheid-02102015
http://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/verslag-van-basismobiliteit-naar-basisbereikbaarheid-02102015
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Miguel Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit) het woord voerden voor de supporters. Ook in 2016 

hebben de supporters zich geëngageerd om de 3 geplande proefprojecten van nabij op te volgen. 

Vertegenwoordiging 

Mobiliteitsraad Vlaanderen 

Miguel Vertriest en Bert Gilté zijn respectievelijk effectief en plaatsvervangend lid van de 

Mobiliteitsraad Vlaanderen. Miguel Vertriest heeft naast een actieve opvolging van de raad, de 

bijzondere commissies personenvervoer en goederenvervoer ook diverse ad hoc werkgroepen 

opgevolgd. Bovendien vertegenwoordigt hij Komimo vzw in het Dagelijks Bestuur van de MORA. 

Komimo behartigt er de standpunten van de 8 lidorganisaties en draagt bij tot de formulering van 

de adviezen die door de MORA worden gedaan.  

In 2015 werden adviezen geformuleerd met betrekking tot onder meer:  

 Beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 

 Spontaan advies met betrekking tot basisbereikbaarheid 

 Milieuzones (Low Emission Zones) 

 Kilometerheffing vrachtwagens 

 Conceptnota ‘Clean Power for Transport’ 

Algemene Vergadering VSV 

Bert Gilté vertegenwoordigt het Netwerk Duurzame Mobiliteit in de Algemene Vergadering van de 

Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Bert was aanwezig op de vergaderingen op 30 april en 4 

december.  

Vlaams Forum Verkeersveiligheid 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit vzw nam deel aan 2 bijeenkomsten van het Vlaams Forum 

Verkeersveiligheid. Op 27 maart en 16 juni moesten we ons verontschuldigen voor dit overleg. Op 

28 september vertegenwoordigde Katrijn Braeckman als projectcoördinator van Verenigingen van 

Verkeersveiligheid het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Op 8 december 2015 vertegenwoordigde 

Miguel Vertriest het Netwerk Duurzame Mobiliteit.  

Het Vlaams forum Verkeersveiligheid realiseerde in 2015 een beleidsadvies met betrekking tot 

‘snelle elektrische fietsen’. In het VFV werd telkens de terugkoppeling gemaakt van de stand van 

zaken in de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid. 2015 was een belangrijk jaar voor de 

Vlaamse verkeersveiligheid met als resultaat de oprichting van het Vlaams Huis voor de 

Verkeersveiligheid. 
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Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid 

In juli 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota voor de oprichting van het Vlaams Huis 

voor de Verkeersveiligheid goed. De ambitie van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid is 

nobel: verenigen, coördineren (een nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan), sturen 

(projectvoorstellen van het middenveld (en dus ook van ons) verzamelen en beoordelen) en 

communiceren van een verkeersveiligheidsbeleid. Het huis bestaat uit: een fundament (het Vlaams 

Forum Verkeersveiligheid), vier werkkamers (educatie + sensibilisering / infrastructuur / evaluatie 

/ handhaving) en een stuurgroep.  

Een van de leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, de Fietsersbond, is lid van de stuurgroep 

van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft ervoor 

geopteerd actief bij te dragen aan 2 kamers van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. 

Katrijn Braeckman (projectcoördinator Verenigingen van Verkeersveiligheid) vertegenwoordigt het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit in de werkkamer Educatie en Sensibilisering, die voor het eerst 

bijeenkwam op 20 november 2015. Miguel Vertriest (beleidsmedewerker) vertegenwoordigt het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit in de werkkamer Infrastructuur, die voor het eerst bijeenkwam op 17 

november 2015. 

2015 was een opstartjaar voor het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. In 2016 komt de 

werking ervan op volle toeren en dit zal resulteren in een nieuw Vlaams verkeersveiligheidsplan. 

TransitieNetwerk Middenveld 

Miguel Vertriest is voorzitter, secretaris, verslaggever en trekker van de werkgroep mobiliteit van 

het TransitieNetwerk Middenveld. TNM is een netwerk van vakbonden, de milieubeweging, Noord-

Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en wetenschappers. 

De leden van het TNM willen hun krachten bundelen om de transitie naar een duurzame 

samenleving waar te maken. 

In 2015 kwam de werkgroep mobiliteit 6 keer samen: op 16 januari, 24 februari, 25 maart, 12 

mei, 27 oktober en 15 december. Binnen deze werkgroep werd een basis ontwikkeld voor intern 

debat en standpunten over verschillende thema’s. De twee belangrijkste thema’s waar in 2015 aan 

gewerkt werd waren taks shift in de mobiliteit en het uitdiepen van het concept 

basisbereikbaarheid.  

Op 29 mei 2015 organiseerde het Transitienetwerk Middenveld haar eerste Netwerkdag, een 

ontmoetingsdag voor de netwerkleden uit de verschillende thematische werkgroepen. Het werd een 

boeiende voormiddag boordevol interessante kennismakingen, losse babbels en inhoudelijke 

discussies. 
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Samenwerking met Vlaamse kenniscentra 

Sinds 1 januari 2015 vertegenwoordigt Miguel Vertriest het Netwerk Duurzame Mobiliteit in het 

Supervisory Board van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit van de Universiteit Gent. 

Eind 2015 lanceerde het BSI (Brussels Studies Institute) de leerstoel “Companies and sustainable 

mobility” waarin het Netwerk Duurzame Mobiliteit vertegenwoordigd wordt in de klankbordgroep 

door Miguel Vertriest.  

In het brede maatschappelijk debat 

Vlaamse Ouderenraad: themaweek ‘Mobiliteit en Openbare Ruimte’ 

Het jaarthema voor de Vlaamse Ouderenweek van de Vlaamse Ouderenraad voor 2015 was 

'Mobiliteit en Openbare ruimte'. Voorafgaand aan de Ouderenweek organiseerde de Vlaamse 

Ouderenraad 5 provinciale themadagen. 

Iedereen verplaatst zich. Daarom is het belangrijk dat een omgeving aangepast is, ook aan 

mensen die zich minder vlot verplaatsen. Iedereen moet zich op een veilige en aangename manier 

kunnen bewegen in de omgeving. Een slechte toegankelijkheid werkt namelijk eenzaamheid in de 

hand. Het is om die reden dat (lokale) overheden het thema 'vergrijzing' moeten laten doorklinken 

in hun visies en plannen, want het zijn de ideeën die nu ontstaan die pas binnen tientallen jaren 

concrete waarheid kunnen worden. Ruimtelijke ordening is vooruit kijken. Omdat ouderen langer 

leven, zullen zij in de toekomst vaker, talrijker en langer deelnemen aan het verkeer. Aandacht 

hebben voor hun noden en wensen is dus essentieel. 

Tijdens de themadagen van 2015 kwamen deelnemers in de voormiddag meer te weten over het 

verplaatsingsgedrag van stappers, trappers, gebruikers van het openbaar vervoer en gebruikers 

van personenwagens. Ook de noden en wensen van ouderen in de openbare ruimte kregen een 

belangrijke plaats in het programma. Daarnaast is de toegankelijkheid van de omgeving een 

aandachtspunt en kregen mogelijke alternatieven een plaats. 

Miguel Vertriest van het Netwerk Duurzame Mobiliteit verzorgde tijdens elk van deze provinciale 

themadagen (21/9 - West-Vlaanderen (Brugge), 24/9 - Limburg (Hasselt), 6/10 - Antwerpen 

(Antwerpen), 9/10 - Vlaams-Brabant (Leuven), 15/10 - Oost-Vlaanderen (Gent)) een toelichting.  

Studiedag Instituut Duurzame Mobiliteit: ‘Future of Mobily – Mobilities of the Future’ 

De jaarlijkse studiedag van het IDM ging door op 30 november 2015 in New Zebra, Gent en was 

een succes. Onder het overkoepelende thema ‘Future of Mobility – Mobilities of the Future’ werden 

verschillende aspecten met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen in duurzame mobiliteit 

toegelicht en bediscussieerd. 
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Dirk Lauwers (UAntwerpen) en Miguel Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit) gingen er met 

elkaar en met de zaal in debat over innovatie in duurzame mobiliteit. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in België 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit sloot aan bij het samenwerkingsverband dat, onder coördinatie 

van 11.11.11, concrete pistes heeft geformuleerd voor de Belgische uitvoering van de 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen die door de landen van de Verenigde Naties werden goedgekeurd. Die 

doelstellingen moeten wereldwijd behaald worden tegen 2030. Met een dossier van pistes voor de 

uitvoering wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit en de andere ngo's het debat voeden over de 

vertaling naar het Belgische beleid. In het dossier kijken de ngo's zowel naar hoe België de 

zogenaamde 'SDGs' (sustainable development goals) binnenlands kan uitvoeren, als hoe het 

andere landen kan ondersteunen om de doelstellingen te behalen. Netwerk Duurzame Mobiliteit 

ondersteunde het samenwerkingsverband met concrete aanbevelingen over, jawel, duurzame 

mobiliteit. 

 

Hart Boven Hard: Hartslag 3 

Zaterdag 12 december hokten zowat 300 burgers samen om in meer dan 15 werkgroepen te 

bouwen aan onze alternatieven voor zowel het huidige beleid als rond de vraag wat we zelf meer in 

handen kunnen nemen. De werkgroep ‘Met zijn allen mobiel?’ werd ingeleid en gemodereerd door 

Dirk Lauwers (UAntwerpen) en Miguel Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit) – alweer die twee! 

Alliantie ‘#dieselgate’ 

In oktober 2015 stapt het Netwerk Duurzame Mobiliteit mee in een alliantie met Test-

Aankoop/Test-Achats, Bond Beter Leefmilieu/IEW en Kom op tegen Kanker om de handen ineen te 

slaan rond #dieselgate en het gemeenschappelijk streven naar eerlijke en propere wagens. Begin 

oktober werd een gezamenlijk persbericht uitgestuurd, wat door verschillende media werd 

opgepikt. Een samenwerking die ook in 2016 verder vervolg krijgt… 
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En ook in publieks- en projectwerking 

De beleidswerking sluit uiteraard ook nauw aan bij wat het Netwerk Duurzame Mobiliteit doet in 

haar publieks- en projectwerking (zie verder). Miguel ondersteunt de collega’s inhoudelijk in vele 

aspecten van het dagelijkse werk of in specifieke initiatieven (denk maar aan de Inspiratiedag). 

Maar er is ook aansluiting bij de vele partnerschappen en samenwerkingen om debat te voeden en 

het draagvlak voor duurzame mobiliteit zichtbaar te maken. 

Beleidswerk in pers en communicatie 

Komimo vzw informeert zowel de leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit als de ruimere 

doelgroepen via diverse kanalen. Via de nieuwsbrieven en de websites brengt Komimo vzw als 

Netwerk Duurzame Mobiliteit nieuws en standpunten over duurzame mobiliteit. Acties en 

activiteiten worden aangekondigd. Relevante sociale media zoals Twitter, Facebook en Linkedin 

worden eveneens ingeschakeld met dit doel.  

Website: www.duurzame-mobiliteit.be 

Via de website wordt aan informatieverspreiding gedaan over het Netwerk Duurzame Mobiliteit en 

zijn leden, maar het is ook een inhoudelijk platform met informatie en standpunten. 
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De meest populaire inhoudelijke artikels in 2015 waren: 

 Artikel  Unieke 
paginaweergaves 

1 Kilometerheffing vrachtwagens en wegenvignet komen eraan 

(in 2016) 

6.193 

2 VAB-studie: "Kiezen tussen benzine en diesel" 4.371 

3 De zelfrijdende auto 1.465 

4 Nieuwe dieselauto’s vervuilen drie keer meer dan de norm 1.041 

5 Nieuwe verkeersregels voor fietsers: fietsstraat en fietsers 
rechtsaf door rood 

1.004 

6 STOP in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid 943 

7 Steeds meer stemmen voor een kilometerheffing 
personenwagens 

538 

8 Dieselwagens onder vuur 486 

9 Dossier milieuzones 436 

10 Fietshelm verplichten voor kinderen onder de 12? 373 

 

In 2015 werd ook een samenwerking met de blog community zeronaut.be gelanceerd. Via het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit werden in 2015 2 blogs gepubliceerd via zeronaut.be. 

Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit 

De Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit wordt sinds 2012 digitaal verspreid. De nieuwsbrief Duurzame 

Mobiliteit bevat een opiniestuk, aankondiging van de initiatieven van leden en andere actoren rond 

het thema duurzame mobiliteit (kalender) en relevante verwijzingen naar actualiteit over duurzame 

mobiliteit (Mobilactua). Alle nieuwsbrieven van het voorbije werkingsjaar zijn gepubliceerd op 

http://www.duurzame-mobiliteit.be/publicaties/nieuwsbrief-duurzame-mobiliteit. 

De nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit wordt met een maandelijkse frequentie verspreid naar 850 

abonnees (eind 2015 – eind 2014 waren dat er nog 781). Nieuwsbrieven en persartikels worden 

bovendien gepubliceerd op de website van het netwerk. Opiniestukken uit de nieuwsbrieven 

worden eveneens gedeeld via de digitale en sociale media van het netwerk en haar project- en 

campagnegroepen waar dat relevant is. Op die manier wordt de informatieverspreiding 

gemaximaliseerd via verschillende digitale kanalen. 

NDM 
nr NDM datum oplage 

geregistreerde 
openingen bereik Kliks +lezers klik/lezer opzegging 

42 5/01/2015 781 253 32% 324 6 1,28 3 

43 2/02/2015 761 224 29% 205 -20 0,92 3 

44 2/03/2015 766 247 32% 217 5 0,88 1 

45 1/04/2015 783 236 30% 188 17 0,80 3 

46 4/05/2015 800 232 29% 130 17 0,56 1 

47 1/06/2015 791 265 34% 119 -9 0,45 1 

48 7/09/2015 838 235 28% 232 47 0,99 1 

49 5/10/2015 822 287 35% 253 -16 0,88 1 

50 30/10/2015 840 277 33% 322 18 1,16 1 

51 7/12/2015 850 306 36% 159 10 0,52 2 

http://www.duurzame-mobiliteit.be/publicaties/nieuwsbrief-duurzame-mobiliteit
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Pers 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd vermeld in een aantal artikels: 

 7 januari 2015 - ‘Het recht op mobiliteit is niet langer gegarandeerd’ – De Standaard - 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150107_01461609 

 

 7 januari 2015 – ‘Middenveldorganisaties betogen morgen tegen besparingen De Lijn’ - 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2201674   

 

 7 januari 2015 – ‘Supporters van het openbaar vervoer’ betogen tegen besparingen De Lijn 

- http://www.gva.be/cnt/dmf20150107_01461503/supporters-van-het-openbaar-vervoer-

betogen-tegen-besparingen-de-lijn  

 

 29 januari 2015 – ‘Een ludieke fietswedstrijd was leuker geweest’ - Het 

Nieuwsblad/Vlaamse Ardennen - Gentse Rand (p.23) 

 

 April 2015 - Duizend-en-één verplaatsingen in de stad – Knack bijlage ‘Moderne stad’ - 

http://fokusmodernestad.be/duizend-en-een-verplaatsingen-in-de-stad/  

 

 30 april 2015 - Symbolisch touwtrekprotest voor laatste belbus - 

http://www.gva.be/cnt/blkma_01657500/symbolisch-touwtrekprotest-voor-laatste-belbus  

 

 18 september 2015 - De fiets: goedkoper, gezonder en sneller? – Visie - 

http://issuu.com/cm-ledenbladen/docs/vs17_18.09.2015?e=3074407/30125185  

 

 25 september 2015 - ‘België moet wetgeving aanpassen om ontwikkelingsdoelen te 

bereiken’ – MO - http://www.mo.be/nieuws/middenveld-belgie-moet-wetgeving-

aanpassen-om-ontwikkelingsdoelen-te-bereiken  

 

 28 oktober 2015 – Dieselauto’s mogen vanaf 2017 twee keer zoveel uitstoten - Het Laatste 

Nieuws - 

http://www.hln.be/hln/nl/1316/Autobedrijven/article/detail/2506084/2015/10/28/Dieselau

to-s-mogen-vanaf-2017-twee-keer-zoveel-uitstoten.dhtml  

 

 28 oktober 2015 - 'Autolobby haalt het van burger' – De Standaard - 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151028_01943369  

 

 19 november 2015 - "Haal auto uit sociaal overleg" – Het Laatste Nieuws - 

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2530119/2015/11/19/Haal-auto-

uit-sociaal-overleg.dhtml  

 

3. In publiekswerking 

De publiekswerking bundelt de krachten om duurzame mobiliteit naar alle Vlamingen te promoten. 

We willen de publieke opinie overtuigen van het belang van de transitie naar een duurzaam mobiel 

Vlaanderen. Deze werking richt zich bij maatschappelijke actoren en het brede publiek vooral op 

‘ambassadeurs’, die mensen, organisaties of ondernemingen die de campagnes verder uitdragen. 

De publiekswerking wil: 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150107_01461609
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2201674
http://www.gva.be/cnt/dmf20150107_01461503/supporters-van-het-openbaar-vervoer-betogen-tegen-besparingen-de-lijn
http://www.gva.be/cnt/dmf20150107_01461503/supporters-van-het-openbaar-vervoer-betogen-tegen-besparingen-de-lijn
http://fokusmodernestad.be/duizend-en-een-verplaatsingen-in-de-stad/
http://www.gva.be/cnt/blkma_01657500/symbolisch-touwtrekprotest-voor-laatste-belbus
http://issuu.com/cm-ledenbladen/docs/vs17_18.09.2015?e=3074407/30125185
http://www.mo.be/nieuws/middenveld-belgie-moet-wetgeving-aanpassen-om-ontwikkelingsdoelen-te-bereiken
http://www.mo.be/nieuws/middenveld-belgie-moet-wetgeving-aanpassen-om-ontwikkelingsdoelen-te-bereiken
http://www.hln.be/hln/nl/1316/Autobedrijven/article/detail/2506084/2015/10/28/Dieselauto-s-mogen-vanaf-2017-twee-keer-zoveel-uitstoten.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1316/Autobedrijven/article/detail/2506084/2015/10/28/Dieselauto-s-mogen-vanaf-2017-twee-keer-zoveel-uitstoten.dhtml
http://www.standaard.be/cnt/dmf20151028_01943369
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2530119/2015/11/19/Haal-auto-uit-sociaal-overleg.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2530119/2015/11/19/Haal-auto-uit-sociaal-overleg.dhtml
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1. Wegwijs maken in het aanbod van alternatieven voor individueel autogebruik (+ nieuw 

initiatief stimuleren). 

2. Zichtbaar maken van publieke steun voor duurzame mobiliteit. 

3. Mensen laten proeven van duurzame mobiliteit. 

4. Inspirerend informeren met argumenten voor de stap naar duurzame mobiliteit.  

De publiekswerking is een samenwerkingsverband van aangesloten mobiliteitsverenigingen. Het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit coördineert de campagnes dat gezamenlijke verhaal als koepel. Zo 

krijgen de campagnes meer zichtbaarheid en vergroot de impact. Om die rol te optimaliseren zoekt 

de publiekswerking aansluiting bij de faciliteiten, kennis, kunde en ervaring binnen haar netwerk.  

Acties en resultaten 
 

Voor de uitvoering van de mobiliteitscampagne 2015 werd een subsidie toegekend door de 

Vlaamse Overheid van 270.000€. De mobiliteitscampagne 2015 bestond uit twee grote onderdelen: 

1. Het centraal gecoördineerd, permanent actief campagneonderdeel SMOVE.be 

2. De Week van de Mobiliteit als bundeling van bestaande activiteiten met een overkoepelend 

communicatieplan en –beleid.  

Deze twee grote onderdelen weden verder vertaald in 14 acties, gedragen door de partners: het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit en haar leden. 

 SMOVE.be Verantwoordelijke partners 

01 Onderhoud SMOVE.be web platform Netwerk Duurzame Mobiliteit 

02 Lancering van de nieuwe SMOVE.be website Trein Tram Bus 

03 Redactie SMOVE.be Autodelen.net + Mobiel 21 + Taxistop + 
Voetgangersbeweging + Trage Wegen 

04 Gezamenlijke communicatie en sociale media 
strategie 

Netwerk Duurzame Mobiliteit 

05 SMOVE-publicatie lokale initiatieven Bond Beter Leefmilieu 

06 Inspiratiedag Netwerk Duurzame Mobiliteit + Fietsersbond  

 Week van de Mobiliteit 2015 Verantwoordelijke partners 

07 Evaluatie Autovrije Zondag Trein Tram Bus 

08 Onderzoek communicatie Week van de 

Mobiliteit 

Fietsersbond 

09 Communicatie en verspreiding 
campagnemateriaal 

Netwerk Duurzame Mobiliteit 

10 Persactie Week van de Mobiliteit 2015 Bond Beter Leefmilieu 

11 Car Free Day Taxistop 

12 STRAPdag Voetgangersbeweging 

13 Autodeelsalon + mini-autodeelsalons Autodelen.net 

14 Autovrije Zondag Mobiel 21 

 

Onderhoud SMOVE.be web-platform 

De originele SMOVE.be website dateert van 2012 en werd in de eerste maanden van 2015 

herwerkt, zowel technisch als grafisch. Naast de technische opwaardering van de website werd een 

strategie 2.0 uitgewerkt voor SMOVE.be, waarbij gekozen werd om te werken rond drie pijlers: 
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1. De website SMOVE.be als centraal platform 

2. Sociale media bouwen aan ‘community’ 

3. SMOVE-ambassadeurs  

De vernieuwde SMOVE.be website maakt zijn ambitie waar, het aantal bezoekers is meer dan 

verdubbeld in 2015 ten opzichte van 2014.  

 

Lancering van de vernieuwde SMOVE.be website (TreinTramBus) 

Het doel van de lanceeractie was dus dat mensen de weg naar de SMOVE.be leerden vinden en dat  

‘SMOVE’ bekend gemaakt werd bij het grote publiek. De eerste lanceringsactie vond plaats in juni 

2015 en was een groot succes: alle FB pagina’s, de Twitter accounts, nieuwsbrieven en de websites 

van de leden van het netwerk werden ingezet, bovenop de communicatiekanalen van het Netwerk 

Duurzame Mobiliteit zelf. Zo’n 1079 personen registreerden zich.  

Tijdens de tweede lanceringsactie naar het grote publiek werden in 5 grote stations 5.000 

ontbijtkoeken uitgedeeld waarbij de reizigers bedankt werden om ‘mee(r) te autominderen’ én 

waarbij we hen aanspoorden om SMOVE.be te bezoeken. Naar media-aandacht was dit een groot 

succes: we haalden zelf de nationale pers (het Eén-journaal) en ook verschillende radiozenders 

(Radio 2, Radio 1) en kranten (Het Laatste Nieuws, Metro, Nieuwsblad). Deze actie kon op heel 

veel bijval rekenen  van de reizigers. 
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Redactie SMOVE.be (Autodelen.net, Mobiel21, Taxistop, Voetgangersbeweging, Trage 

Wegen vzw) 

Een vernieuwde SMOVE.be website en een lanceeractie om deze bekend te maken bij het publiek is 

één ding, er interessante content opzetten iets anders. We kozen er voor om 5 van de 8 leden van 

het Netwerk Duurzame Mobiliteit aan de slag te laten gaan, artikels te laten aanleveren. De 

contentontwikkeling spitste zich onder meer toe op volgende vragen. Welke soort bijdragen 

moeten er op SMOVE.be komen? Welke variatie in formats, verhalen, doelgroepen, … is wenselijk? 

Welke samenhang is er tussen de bijdragen op SMOVE.be doorheen het jaar en hoe verhouden de 

bijdragen zich specifiek van seizoen tot seizoen? Daarnaast werden ook 10-tal concrete 

redactionele bijdragen geleverd. 

SMOVE-publicatie lokale initiatieven (Bond Beter Leefmilieu) 

Via SMOVE.be willen we ook ontluikende lokale initiatieven aandacht en ondersteuning bieden. Er 

werd een shortlist opgemaakt van die initiatieven die in aanmerking zouden komen als case, 

waaruit finaal twee cases werden uitgewerkt: Fietskeuken Antwerpen en Bakfietsdelen Rabot. De 

verspreiding gebeurde in de vorm van twee interviews met bijhorende actiefiche en werd positief 

onthaald (piek in het bezoekersaantal op SMOVE.be). 

Inspiratiedag (19 november - Netwerk Duurzame Mobiliteit, Fietsersbond) 

Voor de organisatie van de Inspiratiedag werkte het Netwerk Duurzame Mobiliteit samen met de 

Fietsersbond om te komen tot een interessant programma. Het samenwerkingsverband werd 

uitgebreid met de Provincie Vlaams-Brabant, zowel inhoudelijk als logistiek/faciliterend. Het 

evenement had plaats op donderdag 19 november in het Provinciehuis van de provincie Vlaams-

Brabant in Leuven. De vooropgestelde doelstelling om minstens 120 mensen bij elkaar te brengen 

rond het thema werd ruimschoots over schreven met 193 aanwezigen. 

 

In het voormiddagprogramma werd plenair gekeken naar de toekomst van onze mobiliteit vanuit 

drie verschillende oogpunten: technologisch, ruimtelijk en maatschappelijk. Voor elk van die 

thema’s werden de bakens uitgezet door een academicus, respectievelijk Sidharta Gautama 

(UGent), Kobe Boussauw (VUB) en Stijn Oosterlynck (UA). In de namiddag kregen alle bezoekers 
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de mogelijkheid om twee maal te kiezen uit vier workshops. Tijdens deze workshops werden de 

raakvlaak van de thematieken opgezocht. 

Voor het video-verslag, de diverse bijdragen en de recap-tekst van Max Greyson: 

http://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/dit-was-de-inspiratiedag-2015. 

 Bereik 19/11: 193 deelnemers 

Evaluatie Autovrije Zondag (TreinTramBus) 

De Autovrije Zondag is een van de grote publiekstrekkers van de Week van de Mobiliteit. Het 

huidige concept staat de laatste jaren wat onder druk. Aan de hand van een grondige evaluatie 

bekijken we of het aangepast moet worden en hoe we de Autovrije Zondag kunnen versterken.  

TreinTramBus was nog nooit eerder actief betrokken bij de organisatie van Autovrije Zondag, 

vandaar dat zij met een neutrale blik konden kijken naar het concept. De evaluatie gebeurde via 

gesprekken met betrokkenen en een online bevraging. 

Onderzoek communicatie Week van de Mobiliteit (Fietsersbond) 

In de aanloop van de Week van de Mobiliteit in 2015 onderzochten we het concept en vooral de 

communicatiekanalen van de campagne in de twee voorgaande jaren: De focus lag oorspronkelijk 

op papieren communicatiemateriaal, maar gaandeweg verruimden we dit, om toch ook aandacht te 

schenken aan digitale media. Naast het onderzoek bevatte deze actie ook een uitvoerend 

onderdeel. Uit het onderzoek bleek o.a. dat we meer moeten inzetten op internet en onze eigen 

achterban meer als intermediairen kunnen inzetten. Daarom kozen we om videoverslagen te laten 

maken van elk van de hoofdactiviteiten in de Week van de Mobiliteit en die op sociale media te 

laten verspreiden. Bovendien werden alle filmpjes nadien licht aangepast om ze in 2016 te kunnen 

hergebruiken om de Week van de Mobiliteit en haar afzonderlijke activiteiten aan te kondigen. 

Communicatie en verspreiding campagnemateriaal Week van de Mobiliteit (Netwerk 

Duurzame Mobiliteit) 

De overkoepelende communicatie rond de Week van de Mobiliteit werd opgenomen door het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit. Om het geheel der activiteiten met elkaar te verbinden en onder één 

boodschap de wereld in te sturen werd gekozen voor onderstaande kanalen.  

Centraal affichebeeld en folder 

Voor de editie 2015 werd het bestaande beeld behouden, maar grafisch in een fris jasje gestoken. 

Grafisch designbureau Blauwe Peer stond in voor die opdracht. Er werden bij benadering 8.000 

folder/affiches verspreid in aanloop naar de Week. 

Sedert enkele jaren verschuift het zwaartepunt van de communicatie van analoge dragers in de 

richting van digitale dragers. Een tendens die wij vanuit het duurzaamheidsperspectief graag 

ondersteunen. Om die reden werd op de website van de Week van de Mobiliteit de mogelijkheid 

geboden om zelf affiches te maken via een template.  

http://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/dit-was-de-inspiratiedag-2015
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Raamkaarten 

Naast de eerder traditionele folder/affiche werd ook een raamkaart uitgewerkt. De raamkaart bood 

de mogelijkheid aan mensen om hun betrokkenheid met de Week van de Mobiliteit zichtbaar te 

maken door deze kaart aan hun raam te hangen. In het totaal verspreidden we zo’n 35.000 

exemplaren van deze kaart. Om zo’n brede spreiding te garanderen deden we beroep op ons brede 

netwerk partners.  

 

 

Website, sociale media en nieuwsbrief 

Op www.weekvandemobiliteit.be komen alle activiteiten rond de Week van de Mobiliteit samen. 

Zowel organisatoren als bezoekers vinden er informatie op terug. Via een online registratiesysteem 

kunnen scholen inschrijven voor de Strapdag, bedrijven voor de Car Free Day, steden en gemeenten 

kunnen er aangeven dat ze een autovrije zondag organiseren,… Als bezoekers kan je dan weer op je 

eigen stad of gemeente inzoomen en de activiteiten in je buurt opzoeken. Wanneer we kijken naar 

de bezoekerscijfers van www.weekvandemobiliteit.be zien we volgende positieve tendens.  

 2014 2015  

Sessies 53.463 94.348 +76.47% 

Gebruikers 44.079 80.154 +81.84% 

Paginaweergaven 168.574 241.081 +43.01% 

 

De Facebook pagina voor de Week van de Mobiliteit begon 2015 met 792 volgers en sloot het jaar af 

met 999 volgers. Op Twitter stegen we van zo’n 400 volgers naar 614 tegen het einde van 2015. In 

het kader van de Week van de Mobiliteit zelf werden 2 nieuwsbrieven uitgestuurd naar zo’n 8.000 

abonnees. Ook in de nieuwsbrieven van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, SMOVE.be en 

Verenigingen voor Verkeersveiligheid kwam het programma van de Week van de Mobiliteit sterk aan 

bod.  

Partnerschappen 

In het voorjaar van 2015 werden zowel De Lijn als de NMBS benaderd met een uitgebreide aanvraag 

tot sponsoring. De NMBS steunde de campagne met talrijke passen en tickets, deze werden gebruikt 

als prijzen bij activerende wedstrijden. De Lijn steunde van haar kant in de vorm van een advertentie 

in Metro voor de Week van de Mobiliteit. Beide organisaties hadden ook elke een specifiek aanbod 

naar klanten toe tijdens de Week van de Mobiliteit. Ook Fietsberaad was tijdens de editie 2015 een 

belangrijke versterkende partner. De communicatieve inspanningen van de Week van de Mobiliteit 

en de Fietstelweek werden op elkaar afgestemd en complementair ingezet. 

 

 

http://www.weekvandemobiliteit.be/
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Free publicity 

Tot slot zetten we in op free publicity door middel van het aanreiken van interessante 

informatie/inspiratie rond duurzame mobiliteit in het algemeen, rond de Week van de Mobiliteit 

specifiek. In 2015 deden we dit door het verspreiden van een artikel met 10 gouden tips voor de 

Week van de Mobiliteit.  

Acties tijdens de Week van de Mobiliteit  

Pers- en publieksactie (Bond Beter Leefmilieu en Netwerk Duurzame Mobiliteit) 

De ambitie van de persactie Week van de Mobiliteit 2015 is veelzijdig. Er werd vooropgesteld dat 

ze de week lanceert, het brede publiek bewust maakt van de Week en zijn boodschap en stimuleert 

tot deelname aan de verschillende activiteiten. De inhoudelijke boodschap die de Week via de pers-

/en publieksactie zou meekrijgen werd gefocust rond het effect van duurzame mobiliteit op 

luchtkwaliteit. De actie bestond uit een zuurstofbar  die de verschillende activiteiten tijdens de 

week, verspreid over heel Vlaanderen, ging bezoeken om deelnemers te bedanken voor hun 

inspanningen om zich op een duurzame manier te verplaatsen. 

 

Car Free Festival (17 september, Taxistop) 

De jaarlijkse organisatie van Car Free Day kent een ruime belangstelling die stelselmatig stijgt. Er 

schreven 235 werkgevers in voor Car Free Day en 117 werknemers namen deel aan de Car Free 

Day wedstrijd. Na een eerste samenwerking in 2014, gingen we in 2015 terug in zee met Studio 

Brussel voor een tweede editie van hun zogenaamde Car Free Festival. Naar publieksbereik is dit 

een heuse opsteker. 
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Strapdag (18 september, Voetgangersbeweging) 

Met de Strapdag wil het Octopusteam zoveel mogelijk kinderen en ouders stimuleren om te voet of 

met de fiets naar school te komen. De editie 2015 kende een recordaantal deelnemers met 1.050 

ingeschreven scholen. Aangezien de scholen allemaal een bijdrage betalen voor de Strapkit, en de 

actie dus niet zomaar gratis is, is dit een opmerkelijk aantal. 62 gemeentebesturen ondersteunden 

de actie van de scholen op hun grondgebied. In totaal bereikte de Strapdag in Vlaanderen ruim 

300.000 kinderen rechtstreeks. 

Autodeelsalon (20 september) en mini-autodeelsalons (Autodelen.net) 

Voor de 5de maal werd er tijdens de Week van de Mobiliteit een Autodeelsalon gehouden, 

aangestuurd door Autodelen.net, het vroegere Autopia vzw. De feesteditie van het Autodeelsalon 

ging door in Kortrijk. Autodelen.net , het Vlaams Netwerk Autodelen, kon er ook het nieuwe logo en 

het Vlaams Netwerk Autodelen aan het grote publiek voorstellen. Alle vormen van autodelen 

kwamen aan bod op het Autodeelsalon. Dertien steden/gemeenten organiseerden op een autovrije 

zondag/zaterdag een mini-autodeelsalon. 

Autovrije Zondag (20 september, Mobiel 21) 

In 2015 werd de doelstelling om minstens voor 50 initiatiefnemers te zorgen in verschillende steden 

en gemeenten in Vlaanderen met zevenenveertig deelnemers niet gehaald. Toch werd de Autovrije 

Zondag 205 een recordeditie. Vooral in West-Vlaanderen lijkt er een groter doorbraak te komen in 

het aantal deelnemende steden en gemeenten. Er werden voor het eerst steden en gemeenten 

warm gemaakt voor Autovrije Zaterdagen, omdat die op zich een grotere impact hebben op de 

manier hoe burgers over hun mobiliteit moeten nadenken. 

 

4. In projectwerking 
 

Met het huidige project Verenigingen voor Verkeersveiligheid wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit 

het Vlaamse verenigingsleven inspireren en activeren om ook binnen hun specifieke werking 

aandacht te hebben voor mobiliteit. De focus ligt daarbij op verkeersveiligheid en de ‘modal shift’ 

binnen de vereniging. Het project ontwikkelt, in partnerschap met organisaties in de bovenbouw 

van het Vlaamse verenigingsleven, maatwerk om in hun specifieke werking de eigen achterban te 

inspireren en activeren. 

 

In december 2014 werd opnieuw een projectsubsidie toegekend aan de vzw Komimo voor het 

uitvoeren van het project “Verenigingen voor Verkeersveiligheid’’ in 2015. Het project 2015 heeft 

een werkingsperiode van twaalf maand (1 januari 2015 – 31 december 2015). De projectwerking 

Verenigingen voor Verkeersveiligheid kan zo, binnen de schoot van het Netwerk Duurzame 

Mobiliteit, haar werking sinds 2010 bestendigen.  



32 |  J a a r v e r s l a g  N e t w e r k  D u u r z a m e  M o b i l i t e i t 2 0 1 5

 

Acties en resultaten 
 

Het potentieel van de sectoren jeugd, ouderen en sport werd ook in 2015 meer dan bevestigd en 

blijft groeipotentieel vertonen. Bovendien tonen nieuwe partnerschappen aan dat er nog heel  wat 

potentieel buiten deze sectoren te vinden is.       

Bestendigen en versterken van bestaande partnerschappen 

Veilig op stap in het jeugdwerk 

In samenspraak met heel wat partners werd het aanbod van ‘Veilig op stap’ de voorbije jaren 

uitgewerkt op maat van die vele duizenden jonge mensen die zich engageren in de jeugdbeweging 

en andere jeugdwerkingen. De stuurgroep van het project, met vertegenwoordiging van de acht 

grote jeugdbewegingen in Vlaanderen, koos voor een integrale aanpak, voortbouwend op 2014: 

informatie op maat van de doelgroep, bewustmaking en ondersteuningsaanbod. 

 

 

 

Centraal in het project staat de website www.veiligopstap.be (10.500 bezoekers in 2015). VVV 

werkte in 2015 ondersteunend materiaal uit in de vorm van een bundel met tips “Speels Veilig 

Onderweg” en een bundel info en materiaal voor kadervormingsploegen in het jeugdwerk. Een 

belangrijk moment in 2015 was de verdeling van 5500 capes naar lokale groepen en werkingen 

van Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD, JNM, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSJ-KSA-VKSJ, 

Scouts & Gidsen Vlaanderen, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk met bijgesloten folder met uitleg. 

Gesprekken met nieuwe partners zorgden voor verdere verspreiding van de boodschap en heel wat 

communicatie- en kadervormingsmateriaal: bij Kazou, Jeugddienst Don Bosco, Crefi, Activak, 

Kriebels en Kuren, Tumult vzw. 

 

Sport & Verkeer 

 

De website Sport & Verkeer (www.sportenverkeer.be met 5.500 bezoekers in 2015) blijft hét 

portaal voor sporters en sportclubverantwoordelijken om in eerste lijn alle nodige info te 

verzamelen, zowel rond veilig sporten op de openbare weg als over inspanningen die clubs kunnen 

http://www.veiligopstap.be/
http://www.sportenverkeer.be/
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leveren om hun leden aan te zetten tot veiliger en duurzamer verplaatsingsgedrag. In overleg met 

de Vlaamse Sportfederatie (koepel van 83 sportfederaties) werd het voorbije jaar ingezet op het 

blijvend in de kijker zetten van Sport & Verkeer als ondersteuningstool (o.a. door gerichte 

promotie-acties  met de Vlaamse Atletiekliga, Vlaamse Liga Paardensport, Landelijke Rijvereniging 

vzw en Paardenpunt Vlaanderen), een info- en actiefolder gericht op sportclubbestuurders en de 

opstart van een onderzoek naar gebruikersconflicten op trage en andere wegen i.s.m. Trage Wegen 

vzw. 

Ik Wandel Veilig 

 

VVV werkt al sinds 2012 samen met Aktivia, de wandelsportfederatie en nu Wandelsport 

Vlaanderen, het project ‘Ik Wandel Veilig’ uit. Aktivia bleef doorheen het jaar communiceren naar 

lokale clubs en leden.  

 

 

 

 

 

Jeugdeducatie Wielerbond Vlaanderen 

Vele jonge wielrenners (8–14 jaar) worden via de educatieve pakketten die door VVV op maat van 

de Wielerbond Vlaanderen werden ontwikkeld jaarlijks nauw bij hun leefwereld aangesproken op 

verkeersveilig gedrag in de wielersport. In maart 2015 werd deze samenwerking tussen VVV en 

WBV opgepikt op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid en in de pers: ‘Fietseducatie voor jonge 

wielrenners’. 

Project ‘Veilig op stap’ in Kijk Uit!: https://youtu.be/rA-g2Iz8HeY 

Gezinssportfederatie ‘Veilig op weg’ 

GSF ondersteunt haar lokale clubs via het project ‘Veilig Op Weg’ om in de eigen club en bij het 

organiseren van tochten en evenementen stevig in te zetten op verkeersveiligheid. Ook lokale 

afdelingen van de zusterorganisatie Gezinsbond krijgen toegang tot dit aanbod en maken daar 

gebruik van. De campagne kreeg een structurele plek op de website van de organisatie: 

www.gsf.be/veilig-op-weg. De infofolder voor lokale clubs met stappenplan over een 

verkeersveilige aanpak voor hun eigen activiteiten ging in 2015 in herdruk op 1000 exemplaren. 

 

https://youtu.be/rA-g2Iz8HeY
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Vormingsaanbod voor ouderenverenigingen 

De campagne ‘Doe meer met Verkeer’ biedt verenigingen al sinds 2012 een aanbod van 

verkeersveilige workshops (in 2015 acht vormingen door Mobiel 21, TreinTramBus, VSV en 

Autodelen.net). Dat aanbod is op maat, wordt ter plaatse uitgevoerd en financieel ondersteund. Zo 

wordt de drempel erg verlaagd. De campagne groeide dit vierde jaar 2015 duidelijk nog in 

naamsbekendheid. Na zo’n vier maand tijd werd het doel van 50 uitvoeringen al behaald. Doe Meer 

met Verkeer resulteerde uiteindelijk in 2015 in 117 aanvragen waarvan 88 workshops effectief 

werden uitgevoerd. Het aanbod ‘Veilig Verkeer’ van het VSV wordt bovendien mee gepromoot met 

als resultaat 22 aanvragen via onze campagne. 

Nieuwe wegen bewandelen in nieuwe partnerschappen 

‘Groeien op de fiets’ i.s.m Gezinsbond en Gezinssportfederatie 

Met de Gezinssportfederatie en zusterorganisatie Gezinsbond werd een traject opgestart om via 

een gezamenlijk project naar nieuwe manieren te zoeken om jonge gezinnen aan het bewegen te 

krijgen. Het uiteindelijke opzet ‘Groeien op de fiets’ wil via de loopfiets de motorische- en 

verkeersvaardigheid versterken bij kinderen. Ook de KULeuven (Faber) werd betrokken voor het 

luik rond motorische ontwikkeling op de loopfiets. VVV nam in 2015 een voortrekkersrol om naar 

een eerste pilootproject (2017) toe te werken: 

 Inlezen en verkennen van de thematiek 

 Verkennen van bestaande acties en educatieve pakketten 

 Gesprekken met potentiële partners: VZW Jong (kinder- en jongerenwerking voor 

kansengroepen in Gent), Ledeberg Leeft (burgerinitiatief) en de Brede School-werking van 

Stad Gent. 

Sporta 

Met Sporta, één de federaties voor recreatieve sporten, werd voor hun werkjaar 2015-2016 een 

project opzet in twee sporen: enerzijds focus op de monitoren van de jeugdkampen tijdens de 

zomervakantie, anderzijds op een actie naar lokale clubs. Het concept voor de zomersportkampen 

‘Wordt jouw groep SportaKAMPioen?’ werd meteen ook concreet uitgewerkt voor gebruik tijdens de 

zomer 2015. Het actiemodel naar clubs ‘SPORTA daagt uit: 100% klikvast, 3 x zichtbaar en 

autogebruik halveren’ werd verder uitgewerkt in het najaar van 2015 zodat clubs er begin 2016 

concreet mee aan de slag kunnen. 

Steunpunt voor Amateurkunsten Danspunt 

Na een korte actie in september 2014, uitgewerkt samen met en op vraag van Danspunt in het 

kader van de Week van de Mobiliteit, bleek deze partner geïnteresseerd om meer te gaan 

samenwerken rond het thema mobiliteit. Danspunt ziet hierin een kans om als steunpunt voor 

amateurkunsten haar maatschappelijke rol op te nemen en de eigen leden en dansscholen aan het 
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denken te zetten rond hun mobiliteitsgedrag. Al die duizenden dansers verplaatsen zich minstens 

één keer per week, meestal met de wagen, naar de dansschool en terug naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het opzet werd drieledig door VVV uitgewerkt: 

1. Danswedstrijd voor groepen  dansers met als thema “So you think you can STOP”: oktober 

2015 – april 2016 

2. Actie “So we think you can STOP!” voor lokale dansscholen : april-mei 2016 

3. Flankerende info en communicatie rond veilig en duurzaam verkeer op maat van 

dansscholen en dansers in de diverse kanalen van Danspunt. 

Positieve bekrachtiging 

De samenwerking met Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK vzw) en hun project SAVE 

waarmee zij zich richten op Vlaamse steden en gemeenten krijgt ook zijn vertaling in de 

waardering van partners die samen met VVV een integrale samenwerking wilden opzetten.  

Om die inzet werden volgende organisaties begin 2015 beloond met een SAVE-label op 

koepelniveau: 

 Vlaamse Wandelfederatie: uitreiking tijdens de nieuwjaarsreceptie op 16 januari 2015 in 

Lummen. 

 Wielerbond Vlaanderen: uitreiking tijdens jongerenkampioenschap tijdrijden in het Vlaams 

Wielercentrum Eddy Merckx in Gent op 17 januari 2015. 

 Vlaamse Sportfederatie: uitreiking tijdens Algemene Vergadering in Gent op 26 maart 

2015. 
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Als info- en aanspreekpunt 
 

De website www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be wil blijven fungeren als portaal voor al 

wie binnen het brede Vlaamse verenigingsleven op zoek is naar info en/of inspiratie rond 

verkeersveiligheid in de context van de vereniging en het uitwerken van zinvolle projecten 

daaromtrent. 

Heel wat mensen blijven de weg vinden naar de website. Dat blijkt uit de bezoekerscijfers voor de 

website. Die leunden halfweg 2015 al tegen het streefbereik van 10.000 unieke bezoekers aan voor 

2015. Eind 2015 halen we maar liefst 15.295 unieke bezoekers. Er komen via het online 

infoformulier ook heel wat informatieve vragen van verenigingen (en anderen) binnen.  

De website van VVV moet echter meer de focus op het verenigingsleven uitstralen om zo de 

doelgroep te bereiken die we voor ogen hebben. Die doelgroep willen we informeren over veiligheid 

op de weg, tijdens de activiteiten, en op de weg van en naar. Nog meer dan in 2015 willen we die 

doelgroep inspireren met alle acties, modellen, methodieken en projecten die VVV de voorbije jaren 

kon opzetten in diverse sectoren. Eind 2015 werd de website www.verenigingen-voor-

verkeersveiligheid.be dan ook grondige herwerkt. 

 

 

 

http://www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be/
http://www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be/
http://www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be/
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VVV blijft zich profileren als aanspreekpunt rond verenigingen voor organisaties uit het 

mobiliteitsveld en als aanspreekpunt rond verkeer en mobiliteit voor het brede Vlaamse 

verenigingsleven en diverse doelgroepen.  

 

5. Financieel 
 

Het werkjaar 2015 van het Netwerk Duurzame Mobiliteit is met een batig resultaat ook financieel 

positief afgesloten. De begroting, goedgekeurd voor de Algemene Vergadering van april 2014, 

werd globaal sluitend uitgevoerd. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit kan haar opdracht hoofdzakelijk 

waar maken met de steun van de Vlaamse overheid, aangevuld met eigen inkomsten. De 

personeelskosten bedragen zowat 40% van de totale uitgaven, wat lager dan begroot door het 

personeelsverloop in 2015. Een gelijkaardig percentage wordt besteed aan ‘vergoedingen aan 

derden’, wat hoofdzakelijk bestaat uit de prestaties van de partners binnen de uitvoering van de 

campagnes 2015. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit deelt haar kantoor met Trage Wegen vzw, ook 

administratieve kracht Wendy werkt voor beide organisaties. Een keuze die toelaat de vaste kosten 

beheersbaar te houden.    

 

 

Blik op de toekomst 
 

In een jaarprogramma 2016 werden acht strategische doelen vooropgesteld. Elke van die 

doelstellingen werd vertaald naar verschillende acties of resultaten. Dit jaarprogramma biedt het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit, haar secretariaat en de betrokken medewerkers de kans om de 

geleverde inspanningen af te toetsen aan de vooropgestelde ambitie. Maar ook voor zelfreflectie, 

kritische benadering en het bijstellen van ambitie. Op die manier kunnen we nieuwe plannen gaan 

maken voor 2017… het Netwerk Duurzame Mobiliteit start in 2016 bovendien het traject op naar 

een meerjarenplan 2018 – 2021. Concrete werkpunten voor 2016 zijn de optimalisering van het 

contactbeheer en de implementatie van het vernieuwde communicatieplan.  

Als koepel en netwerk 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit blijft inzetten op de verdere kwalitatieve uitbouw van haar 

koepelwerking. Een aandachtspunt binnen die rol is en blijft het stimuleren van samenhang en –

werking tussen de aangesloten verenigingen. Als netwerk is de blijvende inzet op versterkende 

samenwerkingen binnen het geheel van de werking een belangrijk aandachtspunt. Ook de 

‘Compagnons voor Duurzame Mobiliteit’ worden verder uitgebouwd.  
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In de beleidswerking 

De beleidswerking zet verdere stappen op het bekende pad. Het Netwerk Duurzame Mobilieit 

versterkt haar integrale visie, geruggesteund door de leden en compagnons, op duurzame 

mobiliteit. Een aandachtspunt voor 2016 is daarbij de centrale positie van het ‘Inhoudelijk kompas 

duurzame mobiliteit’ als richtinggevend instrument voor die visie. De beleidswerking wil ook in 

2016 het maatschappelijke debat over het verduurzamen van de mobiliteit voeden en sturen en 

zoekt daarbij vanuit de netwerkgedachte steeds de constructieve coalitie met betrokken partijen 

op.   

In de publiekwerking 

In 2016 staat voor het Netwerk Duurzame Mobiliteit en het collectief van de betrokken 

mobiliteitsverenigingen opnieuw een ambitieuze mobiliteitscampagne op stapel. Rode draad 

doorheen de acties is de focus op het lokale initiatief. De campagne evolueert van een 2-delige 

naar een 3-delige structuur. Naast de Week van de Mobiliteit en SMOVE.be, komt er een nieuwe 

gezamenlijk campagneonderdeel, LaMA – Laboratoria voor Mobiele Alternatieven. Met een meer 

gedifferentieerd doelgroepenbeleid wil SMOVE.be via gerichte acties in 2016 nog gerichter tot 

verbreding van het bereik komen. Parallel wordt met de betrokken partners opnieuw gesleuteld 

aan de campagnes 2017…  

In de projectwerking 

In november 2015 werd de Vlaamse overheid gevraagd om de nodige steun om de voorbije zes 

jaar ‘Verenigingen voor Verkeersveiligheid’ te continueren. In maart 2016 kwam, tegen alle 

verwachtingen in, het bericht dat de gevraagde subsidie niet wordt toegekend. Niet de kwaliteit 

van de werking wordt in vraag gesteld, wel een overheidsbeleid met versnipperde inzet van 

inspanningen en middelen. Nochtans wist Verenigingen voor Verkeersveiligheid de inspanningen 

van heel wat organisaties voor veiliger verkeer net te kanaliseren en centraal te omkaderen. Het 

geloof in dat opzet blijft rechtop. De nieuwe realiteit vraagt het Netwerk Duurzame Mobiliteit echter 

haar projectwerking te herdenken.       

 

 

 

*** 

Meer weten of kon dit jaarverslag u inspireren tot een initiatief waarin het Netwerk 

Duurzame Mobiliteit een rol kan spelen?  

Laat niet na ons te contacteren: info@duurzame-mobiliteit.be of 09 331 59 10 

mailto:info@duurzame-mobiliteit.be

