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BAM - ALLRIDE APTUS - HIGH-FIVE FLOW-PILOTS - BUCK-E

BESCHRIJVING SYSTEEM
De verplaatsing van de leerlingen wordt in kaart gebracht via tracing met een 
slim fietslicht of via smartphone. 
Via een beloningssysteem en gamification waarbij challenges worden aange-
reikt door enerzijds AllRide en anderzijds school/gemeente worden punten en 
medailles toegekend of klascompetities gehouden. Punten kunnen ingeruild 
worden voor o.a. gadgets, tickets voor zwembad, of bij een lokale handelaar 
(bijkomend budget of sponsoring te voorzien).

Kinderen worden geregistreerd bij de inkom van de scholen via een polsbandje 
of een tag aan hun fiets. Aan de poort wordt een fietsenteller geïnstalleerd en op 
school en op diverse plekken op het openbaar domein worden high-five palen 
opgesteld waar de polsbandjes kunnen geregistreerd worden.
Kinderen worden gestimuleerd via gamification op individueel vlak maar zeker ook 
op klassikaal vlak met groepschallenges. 
Beloningen kunnen vrij gekozen worden maar zijn eerder gericht op alternatieven, 
gadgets en groepsuitstapjes/activiteiten....

Iedere leerling krijgt een tag aan fiets of boekentas en wordt geregistreerd bij het binnenkomen van de school 
via een scanner. Afstanden worden berekend op basis van adres. 
De kinderen kunnen zo virtuele munten verzamelen die ze via een betaalkaart kunnen besteden bij deel-
nemende handelaars (of gemeente).  
Buck-e stelt een eenvoudige app ter beschikking van de handelaar om de munten te innen en om -zonder 
administratieve rompslomp- de eventuele terugbetaling te vragen van de gemeente.

PRIJS 1 GEMEENTE/1 SCHOOL/125 LLN/3 JAAR
Totale prijs, een simulatie op basis van jaarprijs:

 ● kleine gemeente (< 10 K inwoners): € 50 175
 ● middelgrote gemeente (10-30 K inwoners): € 59 175
 ● grote gemeente (> 30 K in inwoners w): € 65 175

 ● Koopformule: € 19 193,75 voor 3 jaar  (op basis van 4 palen)
 ● Huurformule: € 22 072,71 all-in en verspreid over 3 jaar

De firma maakt contract per gemeente. Er is in de offerte een richtprijs opgegeven en een calculator 
toegevoegd. 
Om te vergelijken is een simulatie uitgerekend aan de hand van de opgegeven jaarlijkse kosten:

 ▪ basisprijs verrekend voor 3 jaar: € 13 950

KORTING
 ● 3 gemeentes/15 scholen: totaal - € 4 200/jaar
 ● 5 gemeentes/25 scholen: totaal - € 7 400/jaar of - € 8 400 bij 5 grote 

gemeentes
 ● 10 gemeentes/50 scholen: totaal - € 8 900 per jaar, of - € 9 900 bij 10 grote 

gemeentes
 ● 20 gemeentes/100 scholen: totaal - € 10 150 per jaar of - € 11 150 bij 20 grote 

gemeentes
Variabel en afhankelijk of het dezelfde scholen blijven of telkens nieuwe scholen 
zijn. 
(Dit zijn grootte-ordes opgesteld op basis van de offerte en kan in praktijk 
variëren)

 ● 1 gemeente:
 ▪   5 scholen: -10%
 ▪ 10 scholen: -15%
 ▪ 15 scholen: -20%

 ● aantal gemeentes: als groepsaankoop, wanneer WVI een inschrijfmoment 
houdt: m.a.w. 1 inschrijfmoment, effectief instappen te kiezen
 ▪ vanaf   5 gemeentes: -5%
 ▪ vanaf 10 gemeentes: -10%
 ▪ vanaf 15 gemeentes: -15%
 ▪ vanaf 20 gemeentes: -20%

De kortingen zijn cumulatief.

 ● Hoe meer scholen inschrijven, hoe meer korting er geboden wordt, los van het aantal gemeentes: 
 ▪   5 scholen: -10%
 ▪ 10 scholen: -15%
 ▪ 25 scholen: -20%
 ▪ 50 scholen: -25%

Als op een later tijdstip bijkomende scholen inschrijven, dan geldt de bijkomende korting ook voor de eerste 
inschrijvers. 

HARDWARE

 ● slimme fietslichtjes of eigen smartphone  ● high-five palen en polsbandjes voor stappers
 ● fietsenteller aan de schoolpoort (beperkte omvang) en tags voor de fietsers 

(afstand berekend op basis adres)

 ● kast met teller aan alle ingangen van de school
 ● tags (voetgangers en fietsers)
 ● betaalkaartje

SOFTWARE NAAR GEBRUIK
 ● gebruiker: via app of web

 ▪ digitale “mobiliteitscoach”
 ▪ actieve motivatie
 ▪ individuele data en overzicht, incl. op kaart
 ▪ veiligheidsadvies, incl. op kaart
 ▪ meldpunt (on)veilige punten
 ▪ ook collectief overzicht
 ▪ CO2 verbruik/besparing

 ● gemeenschappen: enkel via web-”mobiliteitsexpert”
 ▪ overzichten van alles, incl. op kaart: routes, knelpunten, CO2 besparing,...
 ▪ alle privacy is afgeschermd en resultaten enkel algemeen

 ● platform voor de kinderen
 ▪ overzicht van resultaten
 ▪ spelletjes en oefeningen
 ▪ pop-ups met nieuwe uitdagingen
 ▪ beloning dagelijkse log-in, eigen avatar, groeiboom, badges, scorebord klas/

school, gespaarde punten, beloningen,....

 ● campagnepagina voor burgers/ouders
 ▪ toegang tot software voor kinderen (login)
 ▪ kaart van gemeente met gegevens high-five palen
 ▪ berekeningsmogelijkheid slimme routes

 ● beheersplatform: gemeente en school: back-office
 ▪ met rechten en rollen voor elk
 ▪ data wordt eigendom van de gemeente en kan geëxporteerd worden naar 

excel of andere. Kan ook geanonimiseerd doorgestuurd worden naar derden.

Het systeem werkt met 4 platformen die gebouwd worden op basis van de bestaande software en de noden 
van de gemeente die bij de kick-off gesteld worden. 
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IMPLEMENTATIE
 ● identificatie lokale behoeften, definitie campagne & co-creatie
 ● ontwikkeling, test & start communicatie campagne
 ● performantie testen
 ● implementatie & run campagne (sept-dec of jan/feb - mei/juni)

 ▪ via infomomenten op school en digitale communicatie toolkit
 ▪ via de applicatie continu toegang tot extra info
 ▪ leerlingen registreren zichzelf, op de website
 ▪ een lanceringsmoment wordt ondersteund door een standaard communi-

catie toolkit (o.a. flyers, affiches, standaard teksten etc.) en de campagne-
managers van AllRide, in samenwerking met het schoolteam.

 ● evaluatie van campagne

 ● voorstelling aan de scholen indien de gemeente nog geen selectie heeft ge-
maakt (anders direct kick-off overleg)

 ● kick-off overleg voor de gemeentes:
 ● briefing van de scholen
 ● opmaak campagne-pagina
 ● samenstelling en bezorgen kick-off boxen voor de leerkrachten
 ● hardware installeren door high-five
 ● kick-off evenement in de school: community manager komt ter plaatse en orga-

niseert evenement (schoolfeest allures) waar kinderen worden gestimuleerd en 
aangeleerd hoe te gebruiken

 ● 2 maandelijks bezoek aan scholen door community manager voor opvolging en 
uitreiking wisselbeker

 ● kick-off: projectmanager organiseert een vergadering met het projectteam. Overhandiging draaiboek, 
project plan en de modeldocumenten worden overhandigd. Aftoetsen van parameters voor installatie en set-
up - inrichten software.  Software wordt eerst getest in testomgeving.

 ● campagne: De communicatiedienst van de gemeente staat in voor informeren van ouders, project aan-
kondigen kanalen gemeente, persvoorstelling en -artikels, communicatie met de middenstand, organisatie 
infomoment. 

 ● plaatsbezoek Flow-Pilots om plaatsing tellers te bepalen. Gemeente/school voorziet stroom en toegankelijk-
heid. Flow-Pilot installeert de hardware.

 ● de gemeente krijgt per leerling een pakket met tag, betaalkaart en de nodige documentatie. De gemeente 
staat in voor de verdeling.

 ● onboarding
 ▪ gemeente: Buck-e initieert de gemeente op het platform via mail. 
 ▪ scholen: Buck-e definieert de scholen. Zij krijgen via mail de linken om toegang te krijgen tot de 

platformen. 
 ▪ partners: Ze worden door de gemeente uitgenodigd per mail met de vraag een app te installeren via de 

“store”. Via de app dienen ze te registeren en kan aanvraag tot uitbetaling munten gebeuren.
 ▪ leerlingen: ouders dienen kinderen zelf toe te voegen volgens geleverde documentatie. Scholen nemen 

enkel kennis. 
 ● lancering: 

 ▪ verdeling: gemeente staat in voor verdeling pakketten
 ▪ registratie leerlingen: ouders dienen zelf te registreren
 ▪ lanceringsevenement: dient door gemeente en/of school georganiseerd te worden

 ● Buck-e voorziet tijdens dit proces 3 digitale overlegmomenten
 ● er worden 2 follow-up vergaderingen ingepland per videocall.

AARD VAN BELONING
De aard van beloning is door de gemeente te bepalen en kan een combinatie 
zijn van meerdere:

 ▪ individueel puntensysteem  -  beloningen eraan gekoppeld als zwembad-
ticket, gadget

 ▪ te behalen ‘medailles’ 
 ▪ klascompetities 

Er kunnen beloningen naar wens aan gekoppeld worden. Door school/gemeentes 
via beheersplatform zelf in te vullen:

 ▪ individueel: catalogus (tickets, gadgets,...) (via school/gemeente wordt aan-
koop geregeld niet rechtstreeks derden)

 ▪ groepsbeloningen: vb uitstapje, klasfuif,..

Virtuele munten worden verzameld op basis van afgelegde kilometers. Deze kunnen ingewisseld worden bij 
aangesloten handelaars. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
 ● geen hardware op openbaar domein of aan school
 ● vlug uit te rollen
 ● gamification met mogelijkheid tot bijkomende challenges en divers 

beloningssysteem
 ● uitbreidbaar naar andere vervoersmodi
 ● gedetailleerde informatie routes, veilige punten, besparing CO2-uitstoot, etc.. 
 ● campagnes duren slechts een semester
 ● voor stappers is een smartphone noodzakelijk voor tracing
 ● doelgroep: in hoofdzaak middelbare scholen

 ● groot educatief luik
 ● face 2 face begeleiding - community manager
 ● geen extra administratie scholen, enkel aanleveren info
 ● grote zichtbaarheid en toegankelijkheid
 ● meer hardware noodzakelijk, ook op openbaar domein, dus visueel aanwezig
 ● doelgroepen: gericht op lagere scholen, doelgroep 6-12 jarigen, niet gericht op 

secundair, andere doelgroepen worden nog onderzocht

 ● weinig hardware noodzakelijk
 ● tags zijn eenvoudig in gebruik, dienen niet opgeladen te worden
 ● Flow-Pilots levert enkel de software en de hardware. Implementatie ligt grotendeels bij de gemeente en de 

scholen.
 ● geen spel- of educatief element aangegeven in basisconcept.
 ● beloning is beperkt tot virtuele munten verzamelen in te wisselen via handelaars of eventueel bij gemeente-

lijke diensten (zwembad,e.d.)
 ● doelgroepn: gericht op lagere schoolkinderen en leerlingen tweede en derde graad secundair onderwijs, 

woon/werk verkeer, e.d.

WAT BIJ PROBLEMEN ?
 ● voor diensten: telefoon/mail/elektronisch platform, respons afhankelijk van 

prioriteit
 ● voor gebruiker: e-mail/elektronisch platform, respons min. 16 kantooruren

 ● beschikbaarheid van de community manager telefonisch (kantooruren) en 
digitaal (24/7)

 ● behandeling van een vraag: gemiddeld 5 uur
 ● support van software: 

 ▪ niet kritisch: 5 dagen
 ▪ kritisch: reactie binnen de werkdag, resolve 2 ASAP 
 ▪ support hardware: de volgende werkdag.

Er wordt een tweedelijns helpdesk opgezet dat voor alle actoren toegankelijk is binnen de verlengde 
kantooruren.

fietsregistratietool - WVI - juni 2020


