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DOEL: de ecologische-, sociale en economische voordelen van 
autodelen te maximaliseren door: 

• De belangen te bundelen van de autodeelgroepen en autodeelorganisaties

• Autodelen te vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden

• De uitbouw van het algemeen concept autodelen

• Innovatie en pilootprojecten

AUTODELEN.NET: 
VLAAMS NETWERK AUTODELEN



Wat is gedeelde mobiliteit

Gedeelde mobiliteit is het gebruik van een
voertuig door meerdere personen na of
met elkaar. Het omvat autodelen,
fietsdelen, carpoolen en het delen van
allerlei andere voertuigen zoals steps,
boten, scooters, enz.

WAT IS GEDEELDE MOBILITEIT?



IMPACT AUTO
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VOORDELEN AUTODELEN

• Minder autoritten

• Meer kwalitatieve ruimte• Minder betalen voor auto

minder uitstoot

€ 5.000/jaar

minder files



AANBIEDERS MET EIGEN VLOOT
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PARTICULIER AUTODELEN
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PRACTICE WHAT YOU PREACH!



Tips

1. Sleutelspeler: lokale overheid en bedrijven!
2. Plan it! 
3. Practice what you preach
4. Communicatie: Promoot alle vormen van autodelen
5. Onderdeel van breder mobiliteitsbeleid
6. Samenwerking: zoek de juiste partners
7. Top-down en bottom-up
8. Wees creatief en geduldig

TIPS



CONTACT

info@autodelen.net
09 242 32 75

WWW.AUTODELEN.NET

Bram Seeuws: bram@autodelen.net

Meer weten

mailto:bram@autodelen.net




Eveline Vanmassenhove
Solidariteit voor het Gezin

Mobiliteitsbeleid 



Mobiliteitsbeleid SVHG 
“Er zit (nog meer) elektriciteit in 

Solidariteit”
Vanmassenhove Eveline

HR manager compensation & benefits



Voorstelling SVHG

• Belangrijke thuiszorgspeler in Vlaanderen en Brussel

• Sinds 1976, vandaag +5800 medewerkers en +1500 vrijwilligers

• Autonome VZW, samenwerking met meerdere mutualiteiten

• Humanistische visie: de mens centraal, menselijke waardigheid en vrijheid

• “Sociale ondernemers in zorg”

• Geïntegreerde zorg op maat (vraaggestuurd)



Voorstelling SVHG

•Alle (thuis)zorgdiensten onder 1 dak = uniek in 
Vlaanderen/Brussel:
• Gezins- en bejaardenzorg (aan huis)
• Thuisverpleging
• Dienstencheques 
• WZC/Zorghotels, dienstencentrum, dagverzorgingscentrum, kortverblijf…
• Beheerder van assistentiewoningen
• Kinderdagverblijven, onthaalouders, oppas zieke kinderen, kraamzorg, CKG
• Opleidingscentrum (intern + voor VDAB)
• Zorgcentrale Z-plus
• Grootste vrijwilligersorganisatie van Vlaanderen



Mobiliteitsnoden

• Grootste deel van onze medewerkers moet dagelijks op de weg voor 
huisbezoeken aan cliënten

• Thuisverpleegkundigen (550): bedrijfsvoertuig
• Verzorgenden & poetshulpen (3500): eigen vervoermiddel, tussenkomst 

werkgever
• Leidinggevenden (200): bedrijfsvoertuig 

• Specifieke dienstverlening vereist aangepast vervoer: maaltijdbedeling, vervoer 
cliënten naar instelling, enz. 



Mobiliteitsvisie: Er zit elektriciteit in Solidariteit

• Visie uitgewerkt in 2011 onder de noemer “Er zit elektriciteit in Solidariteit”

• Onze zorg als welzijns- en gezondheidsbedrijf:
• veilige en comfortabele arbeidsomstandigheden, ook op vlak van 

bedrijfsmobiliteit
• maar ook voor alle mensen een zo gezond mogelijke leefomgeving creëren
• dat bovendien ons imago als bedrijf versterkt

• Doelstelling: schadelijke uitstoot van het wagenpark op termijn tot nul herleiden 
(door inzet elektrische voertuigen)



Elektrisch autodelen in Mesen en Heuvelland 2016

Context streek en inwoners:
• Zeer beperkt aanbod openbaar vervoer in Mesen en Heuvelland
• Voor veel voorzieningen aangewezen op Ieper en Kortrijk

Oplossing: elektrische deelwagens

• Auto’s buiten gebruikte uren ter beschikking stellen van inwoners
• Op flexibele manier, tegen beperkte vergoeding



Elektrisch autodelen in Mesen en Heuvelland 

Wagens:
• 2 Renault Kangoo ZE (5 zitplaatsen en 
ruime laadruimte voor rolstoel/rollator)

Laadinfrastructuur:
• Laadpaal (Eneco) met 2 laadpunten aan CADO (thv. Markt)
• Laadkaart (Eneco) in wagen zodat ook laden aan andere publieke laadpalen (bv. Ieper, Kortrijk) 

mogelijk is

Personeel:
• Wagen te boeken mét of zonder mobiliteitsassistent (chauffeur)



Elektrisch autodelen in Mesen en Heuvelland 

Realisatie in samenwerking met:
• Stad Mesen
• Gemeente Heuvelland
• Provinciebestuur West-Vlaanderen
• Autodelen.net
• Partago

Resultaten:  
• Enkele individuele gebruikers 
• 29-tal gebruikers met mobiliteitsassistent
• Ongeveer 30-tal ritten per maand



Nog meer elektriciteit bij Solidariteit

• Zelfde concept willen we nu doortrekken op onze administratieve afdelingen en 
operationele sites

• Aanvraag projectsubsidie i.h.k.v. Clean Power for Transport (CPT) zero-emissie 
organisaties m.i.v. de bijhorende laadinfrastructuur

• Vanaf 2020 “schakelen we een versnelling hoger” in onze eco-mobiliteitsaanpak

• We zetten in op duurzame alternatieven voor wagengebruik: (elektrische) fietsen, 
(elektrische) deelwagens, openbaar vervoer,….



Elektrische deelwagens op afdelingen 

• Tegen eind 2019 realiseren we op zowat alle afdelingen laadinfrastructuur en 
komt er min. 1 elektrische deelwagen per afdeling/vestiging

• Hiervoor sloten we een exclusieve overeenkomst met CAMBIO en BLUE 
CORNER

• E-wagens: RENAULT ZOE (of Renault KANGOO) – range 270 km



Elektrische deelwagens op afdelingen 

• Wagen staat tussen 7 en 18u gratis ter beschikking voor dienstverplaatsingen 
voor medewerkers van de afdeling

• Dienstverplaatsingen verplicht via elektrische deelwagens
• Na deze uren + weekend: wagen te boeken voor privé gebruik via CAMBIO

• Door eigen medewerkers

• Door buurtbewoners (gebruikers Cambio)

• Eigen medewerkers kunnen ook gebruik maken van de volledige Cambio-vloot



Ruil je bedrijfswagen in 

FIETSLEASEBUDGET + ABO DEELWAGENS

Vrij te besteden maandelijks fietsbudget van 100 €/maand voor bedrijfsfiets via leasing 

+

Gratis abonnement op CAMBIO Autodelen, met een maandelijks krediet van 60 € voor privé-
boekingen 

+

Gratis gebruik elektrische Cambio-deelwagens op afdelingen voor dienstverplaatsingen

Voorwaarde: 

40% fietsgebruik op jaarbasis
Bijdrage: 0 €

(GRATIS)



De toekomst…

• Bij elke toekomstige vervanging wordt steeds gestreefd naar een maximale 
omschakeling naar wagens met nuluitstoot, voor zover financieel en logistiek 
haalbaar

• Eind 2019 lancering project voor (elektrische) fietsen voor alle medewerkers

• Verdere uitrol van het “nieuwe werken” in al onze afdelingen (voor 
kantoormedewerkers)





Robert  de L’Escaille
Deloitte 

Mobiliteitsbeleid 
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Future of Mobility
June 11th, 2019
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What does the Future of Mobility look like?

2©2019 Deloitte Belgium
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One out of 
three people who 

use ride-hailing, 

question the need 

to own a vehicle

From car centric

…to user-centric
Source: Deloitte (2019), Global Automotive Consumer Survey 3©2019 Deloitte Belgium
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From personally 
owned

…to shared

31% of people 

kilometers in Belgium 

will be shared in 

2030

Source: Deloitte BE, Future of Mobility analysis, 2019 4©2019 Deloitte Belgium
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One in five 
Belgians travel 

multimodal at 

least once a week

From single mode

…to multi mode
Source: Deloitte (2019), Global Automotive Consumer Survey 5©2019 Deloitte Belgium
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From physical…

…to digital

In 2030 

40% of population 

will be ‘digital 
generation’ 
and 100% of 

vehicles will be 

connected

Source: Deloitte eMobility model (2017); ‘Automotive Value 
Chain 2025’

6©2019 Deloitte Belgium
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Nearly 20% of all 

passenger cars in 
Belgium are expected 

to be electric in 

2030

From diesel & petrol

…to electric

Source: Deloitte BE Analysis, EAFO, EV includes BEV and PHEV 7©2019 Deloitte Belgium
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Belgium underperforms its peers in Europe
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We need a new deal for mobility in Belgium

Increase the 
attractiveness 
of alternatives

Change mobility 
behaviour

If you drive, 
drive green

9©2019 Deloitte Belgium
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It’s not about making everyone use MaaS, electric 
vehicles, multi-modal transport, etc.

It’s about making an impact

10©2019 Deloitte Belgium
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10% less cars …

…is 40% less congestion
11©2019 Deloitte Belgium
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Our ask

• Invest in infrastructure

• Shift mobility behaviour 
by fiscal incentives 

• Create awareness and 
encourage people to make 
conscious mobility choices

Government

• Collaborate with other 
mobility providers to 
enable an integrated 
journey from A to B

Mobility providers

• Provide employees with 
different mobility 
options beyond the 
company car

• Use the right fiscal 
incentives to encourage 
alternative mobility 
choices

• Create awareness on 
employees’ mobility 
choices

CEO’s

• Step away from a car-
centric, owning 
oriented mind-set 

• Make conscious mobility 
choices

Public
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Mobility@Deloitte

13©2019 Deloitte Belgium Mobility@Deloitte
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Mobility as part of our Sustainability ambition 

In 2017, the partner group 

decided to aim to cut Deloitte 

Belgium’s CO2 emissions by 

25% by 2021.
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It’s the right thing to do. 

At Deloitte we are taking a stand for a better 
environment. We owe it to our future.

Recently scientific research shows that we need to 
consider emissions beyond CO2. In our efforts to 
pollute less, we will also be taking the effects of 
NOx (diesel) into account.



© 2019 Deloitte Belgium 16

Mobility as part of our sustainability ambition

Business 
travel

22%

Mobility

69%

Buildings

9%
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A new approach based on four pillars

Mobility@Deloitte

P
17©2019 Deloitte Belgium Mobility@Deloitte



Optimizing and further greening our 
fleet
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Is limitless sustainable? 
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How can parking enable 
sustainability?

20©2019 Deloitte Belgium Mobility@Deloitte



Mobility@Deloitte at your 
service !

21©2019 Deloitte Belgium Mobility@Deloitte
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Making an Impact that Matters
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