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Inhoud

1. Gedeelde mobiliteit
• Autodelen
• Fietsdelen
• Rittendelen 

2. Brainstorm agenda (20’)
3. Keuze twee prioriteiten voor eerste jaar (20’)
4. Onderzoeksvragen (10’)
5. Varia (BMA, terugkomdag; nieuwsbrief, quotes) (10’)
6. Datum volgend overleg



Autodelen.net

heeft als doel de ecologische-, sociale en 
economische voordelen van autodelen te 
maximaliseren door: 

• De belangen te bundelen van de particuliere 
autodeelgroepen en autodeelorganisaties

• Autodelen te vertegenwoordigen tegenover 
(lokale) overheden

• De uitbouw van het algemeen concept 
autodelen

• Innovatie en pilootprojecten
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Individuele/maatschappelijke 
voordelen



Gedeelde mobiliteit

“Shared mobility – the shared use
of a vehicle, bicycle, or other
mode – is an innovative
transportation strategy that
enables users to gain short-term
access to transportation modes
on an “as-needed” basis.”

Susan Shaheen

Director, Innovative Mobility 
Research, university Berkely



Autodeelaanbieders eigen vloot
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Autodelen met privé wagens

Kostendelend 
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Tegen 
kostprijs

Éénmalig 
contract

Groep 
bepaalt 

afspraken

P2P 
autodelen

Tegen 
marktprijs

Altijd contract 
tussen 

autodelers

Platform 
bepaalt 

afspraken



Fietsdelen



Ritten delen



Wat kunnen jullie samen doen

1. (Gemeente overschrijdend) actieplan Gedeelde mobiliteit

2. Innovatieve pilots (+ verspreiding good practises)

3. Mobipunten

4. Gezamenlijke promocampagne



ACTIEPLAN GEDEELDE MOBILITEIT

1. Beleidsintegratie
2. Communicatie
3. Bijkomende incentives
4. Innovatie in jouw gemeente

Vastleggen in actieplan gedeelde mobiliteit!

Beginsituatie => doelstelling op 5 jaar => concrete acties per jaar

Gemeente overschrijdend => inzetten op gezamenlijke 
doelstelling en communicatie



Beleidsintegratie
1. Parkeerbeleid
2. Co-modaliteit
3. Rapportering/transparante data 
4. Stadsontwikkeling
5. Inzetten op duurzame (gedeelde) mobiliteit
6. Inzetten op autodelen en bedrijven
7. De autodeelambtenaar

Gemeenschappelijke doelstellingen: 
 zelfde manier van erkenning providers en daaraan 

gekoppelde voorwaarden (bv. delen van data)
 Lokale mobipunten
gelijklopende reglementen nieuwbouwprojecten 




Communicatie

Essentieel
• Duidelijke, gediversifieerde en permanente communicatie
• Kan worden bijgestuurd, opgedreven, jaarlijks geëvalueerd

De ideale communicatiemix
• Permanente versus communicatie op bepaalde tijdstippen
• Specifieke versus algemene communicatie
• Communicatie aan alle inwoners versus buurtgericht

Gemeenschappelijke doelstellingen: 
Opmaak gemeente overschrijdend communicatieplan
Gezamenlijk promotiecampagne gedeelde mobiliteit



Bijkomende incentives

• Voordelen in natura door bv. een (korting op) 
jaarabonnement op het OV, korting bij taxigebruik, korting 
op culturele activiteiten, korting voor het gebruik van 
fietsdeelsystemen, jaarlijkse receptie voor de niet auto-
bezitters en autodelers ...

• Financiële ondersteuning bieden voor (startende) 
autodelers, bijv. terugbetaling instapkosten voor 
autodeelinitiatieven

• Voor autodeelaanbieders is het noodzakelijk dat een 
deelwagen beschikt over een voldoende hoge 
bezettingsgraad: gebruik van gedeelde auto's verhogen via 
lidmaatschap van de stadsdiensten bij diverse 
autodeelaanbieders.



Innovatie

AVIRA
Delen gemeentelijk wagenpark



Innovatie



CONTACT

info@autodelen.net
09 242 32 75

WWW.AUTODELEN.NET

Jeffrey Matthijs

jeffrey@autodelen.net

0495/88.34.98

Meer weten

www.linkedin.com/in/jeffreymatthijsTwitter: @Autodelen_net
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