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Inhoudstafel



Sporten en bewegen, jong en oud doen het. Daar horen ook verplaatsingen bij. Deze hebben 
ook impacten op onze omgeving. Mobiliteit behoort tot de grootste uitdagingen als het gaat 
om het terugdringen van luchtvervuiling en lawaaihinder. Dat zijn volgens de WHO de twee 
grootste milieurisico’s voor onze gezondheid. Echter ook het beslag van auto’s op de openbare 
ruimte is groot. Elke auto in Vlaanderen heeft drie parkeerplaatsen ter beschikking. Daarnaast 
is verkeersveiligheid een grote uitdaging, zeker voor jeugdige sporters en hun bezorgde ouders. 

Wat je kunt doen
Ken je dat ook: die mama die belt dat ze de situatie rond het sportterrein te gevaarlijk vindt voor 
haar kind? Vraag je je ook wel eens af waarom er zo weinig sporters fietsen naar de sportclub? 
Wist je dat het vaak ontbreekt aan goede fietsinfrastructuur of veilige routes? Daar kan de ge-
meente aan werken. Als je een goede en veilige fietsenstalling vlakbij de ingang plaats, heb je 
plots een streepje voor. Of je promoot elektrisch fietsen, plaatst een laadpaal aan de sporthal, 
organiseert een leuke wedstrijd tussen sportclubs en de gemeenten, laat mensen met een 
proefrit kennis maken met elektrisch rijden, …  Het kan allemaal. 
Zowel de gemeente als sportclubs en sporters kunnen hun steentje bijdragen aan het klimaat 
en de leefbaarheid en kiezen voor duurzame verplaatsingen. De pilootgemeenten in dit project 
gaven unaniem aan dat samenwerking met collega’s van milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening, 
enz. grote meerwaarde heeft. De mogelijke acties zijn effectiever, het vergroot het draagvlak 
en de sportfunctionaris staat er niet alleen voor.

Duurzame beleidskeuzes
Met het project Sportief op weg met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft Ecolife 
vzw, de Leuvense milieuorganisatie voor footprinting en ecologische gedragsverandering vier 
gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen begeleid. Dit zijn: De Pinte, Eeklo, Erpe-Mere en 
Sint-Martens-Latem. Het project werd bijgestaan door experten inzake mobiliteit en sport: 
Netwerk Duurzame Mobiliteit, Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en Vlaams Instituut voor Sport-
beheer en Recreatiebeleid (ISB vzw).    
        
Doel was een methodiek aan te reiken, die sportfunctionarissen en collega’s in staat stelt een 
goede mix van effectieve acties uit te werken, die de mobiliteitsdoelstellingen ondersteunen. 
Zo kan een gemeente werken aan fitte burgers, die op een veilige en aangename manier naar 
de sportaccommodatie kunnen gaan. Verder dringt het de luchtvervuiling terug en kan het 
meer groene ruimtes in de gemeente scheppen waar mensen ook gezond kunnen bewegen.

De sportfunctionarissen werkten samen met collega’s van milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening 
concrete acties uit in hun pilootprojecten, die aansloten bij de mobiliteits- en klimaatactie-
plannen. 
Aan de hand van drie stappen formuleerden de piloten concrete acties om duurzamere ver- 
plaatsingen met sporters in hun gemeente te realiseren. Veel acties gaan ook na dit project 
nog verder. 

De         stappen zijn:

1. Analyse van de situatie: het identificeren van de uitdagingen

2. Afbakening: keuzes maken en een doelstelling bepalen

3. Actieplan opzetten met een goede mix van acties

Inleiding



STAP 1 > Analyse van de situatie, identificeer de uitdagingen      4

Elke stap beschrijft hoe je dat aanpakt en welke elementen van belang zijn in het proces naar 
gedragsverandering bij de doelgroepen. Bij elke stap vind je praktische tips en concrete voor-
beelden van de pilootgemeenten. 

In bijlage is een overzicht toegevoegd van handige instrumenten, campagnes, initiatieven en 
specifieke mobiliteitsexpertise, die je doorheen alle stappen kunt gebruiken. 

Voordelen van deze aanpak 
 a. De aanpak garandeert een goede onderbouwing van het beleid en het actieplan. 

 b. Het vergroot de kans van slagen. Het maakt concrete verbeteringen op het terrein beter  
  mogelijk en het voorkomt mogelijk blinde vlekken (bv. over wat de gemeente zelf kan  
  doen).

 c. Het vergroot het draagvlak voor duurzame mobiliteit, door vroegtijdige samenwerking  
  met collega’s van andere diensten, externe doelgroepen en het bestuurlijk niveau,. 

 d. Het vergemakkelijkt een heldere communicatie over doelstellingen en het beleid voor   
  Sportief op weg, zowel binnen de gemeente als naar externe doelgroepen. Dit lukt nog  
  beter als het beleid ook kadert in het ruimere klimaatverhaal.



STAP 1      
Analyse van de situatie, identificeer de uitdagingen
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STAP 1 > Analyse van de situatie, identificeer de uitdagingen

Je kunt effectieve acties opzetten als je eerst beter zicht hebt op de bestaande situatie en de 
knelpunten en uitdagingen kent. Dit helpt ook om de doelstellingen te bepalen. Dus: wat wil de 
gemeente bereiken? Daarvoor moet eerst duidelijk worden welke uitdagingen inzake sporten 
& duurzame mobiliteit de gemeente wenst aan te pakken. Dit kan sterk verschillen per gemeente 
vanwege bv. het type sportaccommodaties en de ligging,  het aantal sporters, de verkeersituatie 
en infrastructuur, zoals de aanwezigheid van fietsvoorzieningen, enz. 

1.1 Voorbereiding 
Zet interne samenwerking op 
Je kunt duurzame mobiliteit niet vanuit één beleidsdomein bekijken. Werk daarom samen met 
de collega’s van mobiliteit, milieu en/of duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Samen heb je 
meer kennis en zo vergroot je ook het interne draagvlak. Die samenwerking is mogelijk vanuit 
twee invalshoeken: 

1.  De gemeente is al bezig met mobiliteits- en/of klimaatactieplannen in het kader van het 
  burgemeestersconvenant. Dan zijn er wellicht al werkgroepen opgestart, waarbij aangesloten  
 kan worden. Ook sport kan een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Denk maar  
 aan: terugdringen van de emissies, minder luchtvervuiling, meer fietsinfrastructuur en   
 groenruimtes, ook om te sporten & bewegen.  

2.  Staat die interne klimaatdynamiek nog niet zover? Zet dan met de collega’s een pilootproject  
 op. Sportief op weg wordt dan een mooi voorbeeld van hoe je vanuit het sportbeleid aan  
 klimaatdoelstellingen in de gemeente kunt werken. 

Identificeer de mobiliteitsuitdagingen  
Door samen te overleggen krijg je al snel een beeld van de specifieke mobiliteitsuitdagingen en 
knelpunten bij sporten en sporters, of nog bij jeugd, scholen, ouderen of het eigen personeel. 
Algemene uitdagingen zijn: de wagen wordt veelvuldig gebruikt, er is soms verkeerschaos aan 
de sporthal, de route kent onveilige punten, er zijn te weinig fietsenstallingen of de sportclubs 
zijn nog weinig met milieu en duurzame mobiliteit bezig. 
Een goede analyse van de situatie helpt om goed af te bakenen (stap 2). Valkuil is nog wel eens 
dat men heel enthousiast meteen veel wil doen. Met het risico dat een duidelijke focus 
ontbreekt of er niet voldoende menskracht is om alle taken uit te voeren. Met als resultaat dat 
de doelstellingen niet gehaald worden en het enthousiasme snel omslaat in demotivatie - het 
geraakt niet meer vooruit. Onderstaande stappen helpen je vooruit.

1.2 Stel de juiste vragen 
Deel van de oplossing is eerst de juiste vragen te stellen. Sla dit zeker niet over, want het helpt 
je doorheen de verdere stappen.  

a.  Wat weten we nu over de verplaatsingen, de infrastructuren en de bevolkingsontwikkeling  
 in onze gemeente?  

b.  Wie zijn de doelgroepen die we willen bereiken? Gaat het hier om verplaatsingen naar één  
 of meerdere sportlocaties, zoals een sporthal, zwembad of naar diverse sportvelden en zijn  
 er nog andere doelgroepen?  
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c.  Wat zijn in onze gemeente de belangrijke uitdagingen rond sport & bewegen en mobiliteit?  
 Hoe zien we vanuit sportbeleid duurzame mobiliteit in de toekomst? Hoe past dit in het   
 verhaal rond de klimaatdoelstellingen in onze gemeente? Wat willen we bereiken? 
d.  Kennen we de verplaatsingsbehoeften en bezorgdheden van de sporters? Wat zijn knelpunten 
  en succesfactoren (welke goede praktijken hebben we al)?  

Deze vragen geven richting aan het gemeentebeleid en zijn deel van de dynamiek voor het 
opstellen van de klimaatactieplannen. Je staat er als sportfunctionaris niet alleen voor. Hier-
voor is zowel interne samenwerking als actieve betrokkenheid van sporters en burgers in de 
gemeente nodig.

1.3 Doe een mobiliteitsenquête 
Ga na of er informatie bestaat over verplaatsingen bij de sportaccommodaties. Is recent al een 
mobiliteitsenquête of een mobiliteitseffectenrapport, een mober uitgevoerd? Een mober 
is een onderzoek dat de effecten van mobiliteit en de toekomstige verkeersstromen in kaart 
brengt bij bv. nieuwbouwprojecten. De aanbevelingen zijn vooral verkeerstechnisch (aantal 
in- en uitritten, afslagstroken, regeling van verkeerslichten), maar kunnen ook verschuivin-
gen voorstellen. Zoals het aantal parkeerplaatsen beperken, bedrijfsvervoersplan opmaken, 
afstemming op het openbaar vervoer, fietsvergoedingen, enz.  

Wel of geen werken bij de sportaccommodatie, een eenvoudige mobiliteitsenquête bij de 
gebruikers geeft beter zicht op de startsituatie. Voordeel is dat je naast het identificeren 
van de knelpunten ook kunt peilen naar de behoeften en het draagvlak bij de gebruikers voor 
duurzame verplaatsingen. Deze kennis stelt je in staat daarna betere verbeteracties te nemen. 
Houd de enquête eenvoudig! Je kunt dit schriftelijk of via een aantal gerichte gesprekken doen. 
Kies de manier die past bij je situatie en haalbaar is.

Hoe pak je de mobiliteitsenquête aan? 
1.  Werk samen met collega’s van mobiliteit en milieu. Zij hebben hier wellicht ook al ervaring mee. 

2.  Stel de vragenlijst op rond deze drie elementen: 
 a.  De feitelijke verplaatsingen van de gebruikers: type voertuig, frequentie, afstand. 
 b.  De behoeften en ervaren knelpunten van de gebruiker. 
 c.  De aanwezige infrastructuur: fietsenstalling, parking, bushalte, elektrische laadpunten. 

3.  Informeer en betrek sportraad en sportclubs (en/of andere doelgroepen) bij de bevraging.
 Je wilt immers ook hun medewerking. Geef duidelijk aan wat het doel is. Bv. omdat de   
  gemeente samen met sporters aan een veilige, gezonde en sportieve mobiliteit wil werken.  
 Hen vroegtijdig betrekken is een belangrijke stap om draagvlak te creëren voor latere acties. 

4.  Bepaal hoe je de enquête gaat uitvoeren. Er bestaan handige, gratis online tools om dit te   
 doen, zoals google drive. Je kunt het als volgt doen:  
 a.  schriftelijk: per email de gebruikers aanschrijven en hen dat online laten invullen of via een  
  excel-vragenlijst die ze terugsturen. 
 b.  mondeling: bevraag meerdere gebruikers rechtstreeks bij de sportaccommodatie(s).  

5.  Verwerk de resultaten en bespreek die intern. Koppel deze ook terug naar de bevraagden. 
 TIPS
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Is een enquête niet direct haalbaar?
Organiseer dan zeker een overleg met de sportraad en/of de sportclubs en pols direct naar de 
behoeften, knelpunten en uitdagingen. Hier kan je hetzelfde type vragen gebruiken als bij de 
enquête. Geef ook nu goed aan waarom je dit vraagt, wat het doel is. Vraag ook of de schepen 
het gemeentebeleid hieromtrent kan komen toelichten.
Praat verder ook met andere sleutelactoren. Zoals:

	De lokale politie. Die heeft goed zicht op knelpunten bij bepaalde wegen en specifieke   
 overtredingen (te hoge snelheid, gevaarlijk oversteekpunt, …) 

	Zaalwachters en terreinbeheerders. Zij kennen de dagelijkse praktijk van de sportinfra-  
 structuur en ook de gedragingen van de sporters en bezoekers.

Mondelinge afname van de enquête of directe gesprekken hebben meerdere voordelen: 
	minder tijdverlies
	je bent zeker dat je een minimaal aantal mensen kunt bevragen  
	betere spreiding over het type sporten en leeftijdsgroepen 
	je krijgt extra informatie uit eerste hand 

Bij een schriftelijke enquête is de respons vaak laag, zelfs als je een kleine beloning geeft. Men 
vergeet de deadline of vindt het te veel werk. Bovendien zijn het vaak de gemotiveerde mensen 
die antwoorden, maar die zijn niet noodzakelijk representatief voor de hele doelgroep. 
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  OPSTELLEN VAN DE VRAGENLIJST

 TIPS
	 u	Maak zoveel mogelijk meerkeuzevragen, dus met aan te vinken opties. Dat vergemakkelijkt  
  de verwerking nadien. 

	 u	Beperk het aantal vragen tot 10 à 15 en vraag aan het eind altijd of mensen zelf nog   
  iets willen toevoegen (dat is altijd een open vraag!). 

	 u	Leg in een korte introductie bij de enquête goed uit waarom je deze enquête   
  afneemt en de medewerking vraagt. Leg onbekende begrippen goed uit, bv. het S.T.O.P.  
  - principe of duurzame mobiliteit. Zo voorkom je verkeerde interpretaties bij de vragen  
  en daarmee onbruikbare antwoorden.

	 u	Geef duidelijke instructies aan diegenen die de bevraging afnemen (bv. zaalwachters),  
  zodat die uit de voeten kunnen met de vragenlijst en het materiaal (ipad).

 VOORBEELDVRAGEN 
1.  Met welk vervoermiddel komt u meestal naar de sporthal? Opties om aan te vinken: wagen,   
 fiets, bus, te voet, bromfiets, trein, cambio
2.  Wat is de reden dat u meestal voor die vervoerswijze kiest? Dit best een open vraag laten.
3. Welke afstand moet u afleggen tot aan de sporthal? Geef hier een vork: 0-2 km, 2-5 km,   
 5-10 km, meer dan 10 km.
4.  Hoe vindt u de mobiliteitsinfrastructuur rond de sporthal? Maak een 4-puntsschaal: heel slecht,   
 slecht, goed, heel goed. 
5.  Welke problemen ondervindt u om met de fiets of te voet naar de accommodatie te komen?  
 Of vraag specifiek naar de verkeersveiligheid rond de sporthal. Veiligheid, zo bleek bij de   
 piloten, is vaak een knelpunt.
6.  Wat zou er beter kunnen? Dit is een open vraag.
7.  Pols de mening inzake de omslag naar duurzame mobiliteit. Zo krijg je inzicht in de bereidheid   
 bij sporters om werk te maken van duurzamere verplaatsingen. Geef een aantal stellingen  
 en laat mensen daarop antwoorden met een 4-puntsschaal (helemaal mee eens, eerder mee  
 eens, eerder mee oneens, helemaal mee oneens)
8.  Wat zou u helpen om vaker de fiets te nemen? Of geef ook hier een aantal stellingen en laat   
 scoren op een 4-puntsschaal. Bv. Ik ben bereid om extra inspanningen te leveren om mij   
 duurzaam te verplaatsen. 
9.  Vraag volgende persoonlijke gegevens:
	 - Geslacht: M/V
 - Leeftijd. Geef hier een range, bv: ≤ 15, 15-25, 25-40, 40-60, 60+. (de kans op een eerlijk   
   antwoord is dan groter)
 - Van welke sportclub bent u lid? Of Welke sport beoefent u?
10. Sluit af met: Welke tips of ideeën heeft u nog inzake duurzame verplaatsingen? Of: Wat kunnen   
 we volgens u doen om meer sporters volgens het S.T.O.P. principe naar de sporthal te krijgen?
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UITKOMST STAP 1:  
Je hebt nu zicht op de uitdagingen rond de verplaatsingen, mogelijke knelpunten aan de 
infrastructuur en behoeften van de sporters (en/of andere doelgroepen). Nu volgt stap 2. 
De stap van de afbakening, het maken van keuzes en het formuleren van de doelstelling.

STAP 1 - VOORBEELDEN VAN DE PILOOTGEMEENTEN

Ò	Eeklo heeft een mober uitgevoerd in het kader van de bouw van een nieuw zwembad  
 bij de sporthal. Op de locatie ligt ook nog een school, dus dit heeft consequenties voor  
 de verkeerscirculatie, de inrichting van de ruimte en parking. Gedurende twee weken  
 is er een proefopstelling om de nieuwe verkeerssituatie voor auto’s, fietsers en voet- 
 gangers i.v.m. de bouw te kunnen testen. Begin 2017 zal tijdens de werken worden  
 geturfd hoe sporters en ouders zich dan gaan verplaatsen. 

Ò	De Pinte heeft een online enquête gedaan. Alle sportverenigingen werden persoonlijk  
 gemaild en tevens bekendmaking via de website, facebook en de krant. Een fietsher- 
 stelzet werd onder de deelnemers verloot. In totaal 28 reacties, weinig deelname van  
 jongeren. Belangrijkste uitkomsten: enkele gevaarlijke punten op de routes en slechte  
 verlichting, praktische belemmeringen, zoals te grote sporttassen voor op de fiets, of  
 in de fietsenstalling geen plaats voor fietsen met brede banden. De helft gaf aan met  
 de wagen te komen, de helft met de fiets. Het is vooral een mentaliteitskwestie. 

Ò	Sint-Martens-Latem heeft een enquête ter plaatse afgenomen. De vragenlijst was  
 aangemaakt in Google Drive en werd afgenomen met tablets door zaalwachters. Ook  
 via facebook kon men antwoorden. Doelgroep waren de gebruikers van de sporthal  
 en omgeving. In totaal 88 reacties. Belangrijkste uitkomsten: meer dan de helft komt  
 met de wagen, dit mede door de verkeers(on)veiligheid, infrastructuur, afstand of  
 geen tijd. Daarnaast kwamen signalisatie, fietsenstalling en kiss&ride als verbeterpunten  
 naar voren. Deze zijn ook opgenomen in het nieuwe mobiliteitsplan en er volgen  
 werken aan de wegen. Als die klaar zijn doet de gemeente opnieuw een bevraging bij  
 de gebruikers.

Ò	Erpe-Mere heeft geen enquête uitgevoerd, maar intern een brainstorm met collega’s  
 gedaan. De grootste uitdaging is de onveiligheid, zowel op de site zelf als de toegangs- 
 routes. Het domein ligt ingesloten tussen grote gewestwegen en is niet aangepast aan  
 fietsers. Te voet komen is geen optie wegens te ver weg.



STAP 2
Afbakening, maak keuzes en bepaal de doelstelling
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Bespreek gezamenlijk de resultaten van de interne analyse van de knelpunten en/of van de 
afgenomen enquête. Betrek ook de verantwoordelijke schepen(en). Ze leren uit eerste hand 
de uitdagingen kennen, kunnen de krijtlijnen en ambities aangeven en ook nadien het 
College overtuigen. Dit verhoogt de kans van slagen voor het latere actieplan (stap 3).

2.1 Bepaal de doelgroepen 
De uitkomsten van de bevraging en andere beschikbare informatie vormen het vertrekpunt 
voor de afbakening. Aangezien je niet alles tegelijk kunt doen (vanwege tijd, middelen, personeel), 
moet je keuzes maken en het (piloot)project afbakenen. 
Bepaal op welke locaties en met welke doelgroepen je van start wilt gaan. Ook als je Sportief 
op weg meteen voor de hele gemeente toepast is dat van belang. Kies bijvoorbeeld eerst de 
centrale sportaccommodatie (sporthal, zwembad) of locatie met meerdere sportvelden en 
start een dynamiek met de sporters en sportclubs die daar gebruik van maken. 
Zitten bij die locatie ook andere gebruikers, zoals een school, jeugdvereniging of eigen diensten? 
Neem die dan mee in je aanpak en overleg met de collega’s van betreffende beleidsdomeinen. 
Zij kunnen nagaan of er van die gebruikers (ouders, personeel) nog aanvullende informatie 
nodig is.

2.2 Afbakenen en doelstelling formuleren 
In deze stap wordt duidelijk welke problemen inzake sport & duurzame mobiliteit de gemeente 
wenst aan te pakken. Duurzame mobiliteit betekent onder meer dat het STOP-principe wordt 
toegepast. Hoe beter je afbakent, hoe duidelijker de mogelijke oplossingen en acties worden 
(stap 3) en het helpt een duidelijke beleidsdoelstelling te formuleren. Ook hier geldt: stel de 
juiste vragen. Bij de mobiliteitsuitdagingen spelen  naast knelpunten inzake de infrastructuur, 
zoals een onveilige route of geen goede fietsenstalling, ook het gedrag van de gebruikers een 
cruciale rol. Stap 3 gaat daar verder op in. 

Stel volgende vragen voor de afbakening 
en het formuleren van de doelstelling: 
1.  Wat is het (mobiliteits)probleem dat de gemeente wil aanpakken en bij wie (welke doel- 
 groepen)?
2.  Waarom is dat een probleem? Geef een feitelijke onderbouwing.
3.  Waardoor wordt het probleem veroorzaakt? Welke factoren vanuit de omgeving of welk   
 (ongewenst) gedrag spelen hier een rol? Denk bv. ook aan allerlei beleidsmaatregelen die  
 het onduurzame mobiliteitsgedrag (deels) versterken of in stand houden.
4.  Welk observeerbaar (ongewenst) gedrag speelt een rol bij het probleem? Het gaat hier niet 
  om intenties van mensen (‘ja, ik zou wel met de fiets komen als …’), maar om het daad- 
 werkelijke en zichtbare gedrag.
5.  Wat wordt de doelstelling? Wat wil de gemeente bereiken? En tot welk concreet gedrag   
 moet het beleid voor Sportief op weg leiden? 

STAP 2 > Afbakening, maak keuzes en bepaal de doelstelling
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 TIPS
	 u	Geef zo concreet mogelijk antwoord. Hoe concreter je hier bent, hoe gerichter de   
  oplossingen die je kunt uitwerken in stap 3.

 u Formuleer een duidelijke en concrete doelstelling. Bv. tegen 2018 willen we alle wegen  
  fietsveilig/vriendelijk hebben, of, alle clubs voeren in 2017 minimaal één Sportief op weg- 
  actie uit met hun leden. Vorm een beeld van hoe succes eruit ziet en geef aan welk   
  gewenst gedrag daarbij hoort. Als je niet weet wat je wilt bereiken of veranderen, dan  
  weet je ook niet of de acties het probleem zullen oplossen en of er daadwerkelijk verbe- 
  tering op treedt. Een duidelijke visie op duurzame mobiliteit kun je ook goed in een   
  verhaal overbrengen. 

 u	Krijg je in dit stadium de doelstelling nog niet helemaal concreet? Geen punt, ga door  
  naar stap 3. Zodra je mogelijke acties identificeert wordt de doelstelling vaak ook helderder.  
  Die kun je dan nog bijstellen. 
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 VRAGEN VOOR DE PROBLEEMAFBAKENING 
 + ANTWOORDEN VAN DE PILOTEN

Probleemafbakening Voorbeeldantwoorden van de piloten

1. Wat is het probleem dat de gemeente   
 wil aanpakken? 

Teveel autoverkeer met bestemming sport 
 hal en school.

Probleem van veiligheid (onoverzichtelijke  
 situatie, geen aparte fiets-, voetgangers- 
 stroken op de locatie 

Sporters komen veel met de auto naar de  
 sporthal.

Infrastructuur rond sporthal nodigt niet uit  
 tot gebruik van de fiets.

2. Waarom is het een probleem? Gevaar in de straat en te veel mensen die  
 met de auto naar de sporthal komen.

Onveilig gevoel (slechte verlichting langs  
 de weg, onveilige oversteek).

We willen het fietsen naar onze sporthal en  
 evenementen meer promoten.

3. Waardoor wordt het probleem veroor-  
 zaakt?  

Geen optimaal gebruik van de ruimte of  
 een tekort aan infrastructuur voor fietsen,  
 de auto is de baas.

Gewoontes van de gebruikers: ze komen met  
 de wagen naar de sporthal uit gewoonte

De eigenheid van de inwoners: auto- 
 gebruik is zeer ingeburgerd.

Overgangssituatie verkeer i.v.m. de werken:  
 autogebruik alvast terugdringen en stappen  
 en fietsen bevorderen. 

De perceptie leeft bij sporters en het per- 
 soneel dat de locatie te ‘ver weg’ is, hoewel  
 de meeste verplaatsingen minder dan 5 km  
 bedragen.

4. Welk observeerbaar (ongewenst) gedrag  
 speelt een rol bij het probleem? 

Mensen die met de auto komen.

Mentaliteit om met de wagen zo dicht   
 mogelijk bij sporthal/zwembad/school enz.  
 te geraken.

Auto’s houden onvoldoende rekening met  
 fietsers (onveiligheid en onoverzichtelijkheid  
 bij de accommodatie).
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STAP 2 - VOORBEELDEN VAN DE PILOOTGEMEENTEN

Ò	De Pinte richt zich op sport- en jeugdverenigingen met focus op het volledige grond- 
 gebied. Doelstellingen: het wegwerken van de gevaarlijke verkeerssituaties (ook i.h.k.v.  
 het mobiliteitsplan) en duidelijke link met het klimaatactieplan maken. Tevens werken  
 aan mentaliteitswijziging door acties rond gedragsverandering te gaan realiseren. 

Ò	Stad Eeklo richt zich op de sporters en ouders van de vlakbij gelegen school.  
 Het betreft de zone sporthal-nieuw zwembad-nieuwe BKO + school. De sporthal en  
 het  nieuwe zwembad hebben ook een bovenregionale functie. Doelstellingen: het  
 verminderen van het gebruik van de wagen naar de zone, stimuleren voet- en fiets- 
 verkeer via fysieke ingrepen en sensibilisering.

Ò	Erpe-Mere richt zich op het eigen gemeentepersoneel en op de sporters. Op de site  
 van het recreatie- en natuurdomein Steenberg zijn meerdere functies gecentreerd:  
 sporthal & sportvelden, bibliotheek en het gemeentehuis. In 2017 komt er ook een  
 cultuurhuis bij. Dit brengt veel verplaatsingen met zich mee. Doelstellingen: fietsgebruik  
 met 40% doen stijgen tegen eind 2017. Tevens verbeteringen aanbrengen aan de 
 infrastructuur ten gunste van fietsgebruik

Ò	Sint-Martens-Latem richt zich op de gebruikers van de sporthal. Doelstelling:  
 de gemeente wil o.a. via de fietscampagne ‘LAtemFietstDeurneFietst’ meer mensen  
 op de fiets naar de sporthal krijgen.

UITKOMST STAP 2: 
Je kent nu de concrete problemen en knelpunten waaraan gewerkt kan worden. De doelgroepen 
en locaties waarop men zich wil richten, zijn duidelijk. Er is zicht op de koers die de gemeente wil 
varen inzake duurzame mobiliteit en de doelstelling(en) die het wenst te bereiken. 
Dan op naar stap 3: concrete en effectieve acties uitwerken. 



STAP 3 
Actieplan, werk een effectieve mix van acties uit
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Welke maatregelen en acties kun je nemen om de beleidsdoelen te bereiken. Met andere 
woorden: met welk soort maatregelen kan de gemeente sporters (en/of andere gebruikers) 
Sportief op Weg krijgen? Hiervoor is een mix van acties op diverse niveaus het meest effectief.

Hoe kom je tot een goede mix van acties? 
Werken aan verandering naar, in dit geval, meer duurzame mobiliteit is mensenwerk. Het vraagt 
aanpassingen in ons dagelijks gedrag en handelen, zowel van de doelgroepen als binnen de 
eigen organisatie. Het succes van verandering wordt door diverse factoren bepaald. Zoals onze 
gewoontes, attitudes, persoonlijke voorkeuren, of de mate waarin duurzame alternatieven voor-
handen zijn. De overheid heeft daarvoor een heel scala aan mogelijkheden om te stimuleren, te 
ondersteunen en te sturen. Dat lukt niet met één type maatregel. 

Neem bij het brainstormen over mogelijke acties volgende twee aspecten in rekening:
1.  De rollen van de overheid.
2.  De dimensies bij gedragsverandering.

3.1 De vier rollen van de overheid 
Het zogenaamde 4E model is door het Engelse ministerie DEFRA ontwikkeld. Dit model staat voor de 
manieren waarop beleid kan worden vormgegeven vanuit de verschillende rollen van de overheid. 
De 4E’s staan voor: 
  Enable - maak het mogelijk, gemakkelijk en eenvoudig
  Engage - krijg mensen mee en laat hen zelf actor worden
  Encourage - stimuleer, moedig aan en geef de juiste signalen
  Exemplify - geef zelf het goede voorbeeld

  VOORBEELDEN VAN ACTIES BIJ DE 4E’S

ENABLE – Maak het mogelijk, gemakkelijk en eenvoudig
Verwijder drempels en obstakels zodat mensen gemakkelijk duurzame actie kunnen nemen  
 en verander de spelregels. Zoals: meer en betere fietsenstallingen, veilige wegen, lockers,   
 financiële prikkels aan clubs (bv. via subsidiebesluiten). 
Ga als het gemeentebestuur het engagement aan de infrastructuren steeds af te stemmen  
 op het zachte weggebruik (volgens het STOP-principe).
Vergroot het begrip: geef duidelijke informatie en toon zoveel mogelijk goede voorbeelden.
Vergroot de kennis en het kunnen: geef vorming, doe een actie met korting of geef een   
 proefperiode om te kunnen oefenen met bv. elektrisch fietsen.

ENGAGE – Krijg mensen mee en laat hen zelf actor worden
Werk samen met doelgroepen en laat hen zelf met oplossingen komen.  
 Gebruik de sociale netwerken van de doelgroepen.
Mobiliseer sportclubs en de teams, jeugdbewegingen, creëer een Sportief of  
 weg-campagne, die meer is dan alleen affiches ophangen.
Ondersteun uitwisseling, persoonlijke contacten, creëer enthousiasme: Sportief op weg is fun!

STAP 3 >  Actieplan, werk een effectieve mix van acties uit

http://http://www.wrap.org.uk/content/defra-4es-model
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ENCOURAGE – Stimuleer, moedig aan en geef de juiste signalen
Stimuleer het positieve en gewenste gedrag en ontmoedig tegelijk het oude, ongewenste  
 gedrag d.m.v. (financiële) prikkels, naleving, sancties, en een duwtje in de rug en in de juiste  
 richting.
Werk aan beloningssystemen: publieke erkenning, een prijs, sociale druk, met elkaar vergelijken. 
Laat mensen oefenen: testritjes (elektrische fietsen), uitleen, huren, een 30-dagen actie.
Visualiseer met handige hulpmiddelen. Bv. voetjes op het wegdek voor de veilige looproute,   
 de afstand weergeven in zoveel stappen, het aantal verbruikte calorieën of aantal minuten.  
 Of toon (elektronisch, in real time) hoeveel fietsers er langs een bepaald punt rijden op die dag. 

EXEMPLIFY – Geef zelf ook het goede voorbeeld
Wees consequent en maak zelf ook werk van duurzame mobiliteit.
Zet vergelijkbare acties op bij de eigen diensten en met het personeel.
Integreer duurzame mobiliteit, Sportief op weg in alle beleidsdomeinen; stedelijke planning,   
 sport, jeugd, enz.

3.2 De drie dimensies bij gedragsverandering 
Acties hebben een grotere kans van slagen als we beter begrijpen hoe ons gedrag werkt. 
Iedereen kent dat: als we iets nieuws willen aanleren of bepaalde zaken in ons leven willen  
veranderen dan gaat dat niet vanzelf. Het vraagt wat tijd en we hebben de juiste hulpmiddelen  
en stimulansen nodig. Wetenschappelijk onderzoek toont het belang van ons gedrag bij 
verandering naar duurzaamheid. Het zijn immers mensen die daarvoor in actie moeten komen.
Met betere kennis over hoe je die gedragsveranderingen kunt ondersteunen, kan je ook een 
betere mix van maatregelen uitwerken om de doelstellingen te behalen. Dat maakt het beleid 
effectiever. 

Het A,B,C van ons gedrag Wat dit betekent voor mogelijke acties

A.  Ons gedrag is grotendeels onbewust  
 en we zijn echte gewoontedieren.  
 En daar zijn goede redenen voor:
 Gewoontes maken het (over)leven namelijk  
 gemakkelijk. Veranderen vinden we lastig,  
 want dat vraagt in het begin bewust   
 nadenken en dat kost energie en moeite. 
 Veel van onze verplaatsingen (naar het  
 werk, de sportclub, de winkel, …) zijn  
 gewoontegedrag (dezelfde route en   
 volgorde van handelingen).

 Stel mensen in staat het gewenste gedrag  
 te tonen. Geef ze de kans te het nieuwe  
 gedrag aan te leren. We moeten oefenen  
 en vaker herhalen om het tot (nieuwe)   
 gewoonte te maken. Dan gaat het   
 vanzelf.
 Maak het ze daarbij zo gemakkelijk  
 mogelijk, zodat het niet teveel energie kost. 
 Laat mensen de voordelen zelf ervaren.  
 Bv. gratis proefrijden met een elektrische fiets.

HANDIGE WEETJES OVER GEDRAG
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Werk aan gedragsverandering vanuit drie dimensies
Gedragsonderzoek toont dat ons gedrag niet alleen grotendeels onbewust is. We zijn bepaald 
géén ‘homo economicus’, maar er zijn ook vele factoren die ons gedrag beïnvloeden. Daarom 
is het wenselijk een mix van maatregelen te nemen, die elkaar versterken en ook inspelen 
op de verschillende dimensies bij gedrag. Internationaal onderzoek toont, dat beleid dat ook 
gedragskennis meeneemt liefst twee keer zo effectief is.

CONTEXT

u fysiek
u techniek
u materialen, object
u economisch
u sociaal
u cultureel 

KENNIS  
& KUNDE

u herkennen
u weten
u in staat zijn  
  (vaardigheden)

PERSOONLIJKE 
DRIJFVEREN

u waarden
u (mis!)percepties
u voorkeuren
u motieven
u emotie

B.  We zijn echte sociale wezens en ge- 
 voelig voor de druk van de groep en  
 de sociale norm. 
 We horen allemaal graag ergens bij   
 en willen niet buiten de groep vallen.  
 We vergelijken ons daarom ook graag   
 met anderen - hoe goed doe ik het t.o.v.  
 mijn buur, clubgenoot, collega? Ben ik   
 nog wel mee?

 Maak duurzame mobiliteit tot de nieuwe  
 sociale norm, zodat het als normaal wordt  
 gezien.
 Gebruik wedstrijdelementen; een prijs   
 voor het sportteam, club dat het meest  
 Sportief op weg is, ...
 Communiceer en geef regelmatig feedback  
 op de voortgang en vergelijk deelnemers  
 met de groep. Bv. Al 45% van jouw sportclub  
 gaat op de fiets - doe je ook mee?! 

C.  De omgeving is bepalend voor hoe we  
 ons (kunnen) gedragen.  
 De signalen die we uit de ons omringende  
 context krijgen spelen een grote rol bij wat we  
 doen of juist nalaten.
 Die context bestaat uit meerdere facetten:
  Fysieke infrastructuur
  Technologische opties
  Economisch/Financieel
  Sociaal en cultureel
  Institutioneel

 Goed ontwerp van de omgeving is zoals   
 verleiden. Maak die omgeving zo dat die  
 mensen uitnodigt het gewenste duurzame  
 gedrag te vertonen. Maak het gemakkelijk,  
 bereikbaar, veilig, goedkoop, plezierig en  
 vooral ook fun!
 Creëer juiste randvoorwaarden op de   
 verschillende facetten. Bv. zorg voor  
 veilige fietsroutes naar sporthal, een   
 goede fietsenstalling, stimuleer (financieel)  
 de huur van elektrische fietsen, maak het  
 betaalbaar, zorg dat mensen kunnen   
 fietsen (vaardigheid & kennis).



STAP 3 > Actieplan, werk een effectieve mix van acties uit      20

Als je acties bedenkt, bekijk steeds of die ook iets kunnen veranderen op deze drie dimensies. 
Stel je bij elke gedragsdimensie enkele eenvoudige vragen:

1. Kennis & Kunde: 
Stelt de actie mensen in staat om het duurzame gedrag te vertonen? Hebben ze daarvoor de juiste 
kennis en vaardigheden? Zijn de uitdagingen rond mobiliteit voldoende bekend bij de doelgroepen?

2. Context: 
Neemt de actie de mogelijke obstakels (fysiek, economisch, technisch, enz.) voor het gewenste 
duurzame gedrag weg?

3. Persoonlijke drijfveren:
Sluit de actie aan bij de emoties, voorkeuren, waarden en percepties van de doelgroep(en)? 

Niet elke actie moet/kan elke dimensie afdekken. Maar het geheel van acties en maatregelen 
moet wel op alle drie gedragsdimensies inwerken. 

VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN BIJ ELKE GEDRAGSDIMENSIE

1. Kennis & kunde: 
Zorg dat de sporters de verkeersregels goed kennen. Recent onderzoek van VAB toont dat  
 37% van de weggebruikers de verkeerregels rond fietsen amper kent. 
Niet iedereen heeft leren fietsen (sociaal-cultureel). Cursussen en laagdrempelige manieren  
 om eens wat vaker te oefenen helpen.
Geef juiste feiten en informatie over (de voordelen van) duurzame mobiliteit; niet iedereen  
 is daarvan op de hoogte.

2. Context:
Benut alle beleidsinstrumenten die het duurzaam gedrag ondersteunen (financieel,  
 infrastructuur, handhaving, techniek, enz.).
Maak de routes naar de sporthal veilig om te fietsen, te voet te gaan.
Zorg dat sporters snel kunnen zien welke routes geschikt zijn om te fietsen. Plaats een   
 groene (school)routekaart op de gemeentelijke website. Help sportclubs met concrete  
 info (een kort tekstje) dat ze op hun website kunnen zetten. Maak informatie toegankelijk.

3. Persoonlijke drijfveren:
We nemen de wereld allemaal anders waar, vanuit andere waarden en persoonlijke  
 voorkeuren. Houd in je communicatie rekening met die emoties, waarden en motieven.   
 Daarom is het van belang je doelgroepen goed te kennen. Wil je sporters meer op de   
 fiets krijgen? Zeg dan niet dat dat goed is voor het milieu (dat doet mensen niet bewegen!),   
 maar gebruik woorden die aansluiten bij de emoties die hen daarin drijven. Zoals: veiligheid   
 (vooral belangrijk voor ouders), gezondheid, schone lucht inademen, lekker snel naar  
 de sportclub komen, meer groene beweegruimte in de gemeente, fit en jong blijven, ... 
Pak ook mogelijke mispercepties aan en geef juiste informatie. Zo denken autogebruikers  
 vaak dat de wagen sneller is dan de fiets. Of maak duidelijk dat elke auto veel meer   
 beslag op de ruimte maakt dan een fiets. 
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3.3 De brainstorm voor acties 
Ieder doet een brainstorm anders. Er is niet één juiste methode en ieder heeft zijn voorkeuren. 
Het is ook een creatief proces. Kies de invalshoek die het beste past en doe het samen met de 
collega’s. 

 a. Bedenk eerst zoveel mogelijk acties en lijst die op. Bekijk daarna bij elke actie welke 
  rollen en gedragsdimensies daar van toepassing zijn. Voor de rollen en dimensies die   
  nog niet zijn afgedekt bedenk je dan nog passende acties.
 b.  Vertrek vanuit de vier rollen van de overheid en bedenk bij elke rol mogelijke acties.   
 c. Start vanuit de drie gedragsdimensies en bedenkt daarvoor acties.

Belangrijk is dat je de acties toetst aan de vier rollen en de drie gedragsdimensies en vice versa.  
Zo voorkom je blinde vlekken of te éénzijdige acties. 
Dit kan heel praktisch. Neem een groot blad, bv. de achterkant van een oude poster en maak 
drie kolommen met acties, rollen en dimensies. Of teken alles in een mindmap.

 TIPS

 u Zorg dat de acties mensen daadwerkelijk aanzetten tot en ondersteunen bij de  
  gedragsverandering naar duurzame mobiliteit. Hier enkele manieren die het eerder  
  genoemde A,B,C van ons gedrag ondersteunen: 

 Pas de infrastructuren en wegen aan waar nodig (veiligheid, toegankelijkheid).
 Geef mensen de kans het concreet te ervaren, te doen en te oefenen. 
 Maak het gemakkelijk en aantrekkelijk; gebruik ook humor en verrassing.
 Creëer duidelijkheid: in taalgebruik, de fysieke inrichting, de regels, de doelstellingen,…
 Geef regelmatig feedback en vergelijk de voortgang met anderen uit de groep of de  
   gemeente. Bv. “Al 60% van onze sporters komt op de fiets. Doe jij ook mee?”
 Verander kosten & baten: maak de gewenste opties toegankelijk, mogelijk en betaalbaar.

 u Veel mobiliteitsgedrag is gewoontegedrag. Duurzaam verplaatsen aanleren gaat gemak- 
 kelijker als mensen net zelf in een verandering zitten, dan pik je dat sneller op. Informeer   
 elke nieuwe burger in je gemeente over de mogelijkheden om met de fiets te gaan.   
 Geef ouders en kinderen gerichte informatie zodra ze naar het middelbaar gaan.  
 (vaak het moment dat ze zelfstandig naar school gaan). 
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Prioriteer de acties
Je hebt nu mogelijke acties geïdentificeerd. Ga nog eens terug naar de in stap 2 geformuleerde 
doelstelling. Is die duidelijk genoeg? Indien gewenst, kun je die nu nog aanscherpen. 
Alle acties (tegelijk) uitvoeren is niet haalbaar. Gebruik dit kwadrant om de acties te prioriteren. 
Zo zie je beter wat eerst kan en wat voor later is.

Hiermee kun je nu een actieplan opmaken met bijhorende timing, budget, taakverdelingen 
en wie waarbij betrokken moet worden. Afhankelijk van de omvang van het project, budget 
en werkwijze in het kader van de klimaatactieplannen, zal dit ook aan het Schepencollege 
worden voorgelegd. 

 TIP

 u Wees realistisch - kies liever een paar duidelijke acties waar je echt aan kunt werken  
  en die je kunt opvolgen, dan een hele lijst met goede plannen, die niet haalbaar zijn.   

NIET!
u verspilde tijd

u (eventueel piloot)

NU!
u op korte termijn
  laag risico

u meteen effect

WAUW!
u innovatief

u haalbaar

u betaalbaar

HOE?
u zeker interessant

u mogelijk effectief
  maar verder onderzoeken

GEWOON

EEN
V

O
U

D
IG

LA
STIG

ORIGINEEL
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STAP 3 - VOORBEELDEN VAN DE PILOOTGEMEENTEN

Acties 4 E’s 3 gedragsdimensies

Sint-Martens-Latem

1. Met fietscampagne promotie maken voor de  
 fiets naar de sporthal, waarbij ook het ge meen 
 tebestuur met de fiets naar evenementen komt.  

Encourage
Exemplify

Kennis & Kunde

2.  Kiss & Ride maken, overdekte fietsenstalling,  
 bandenspanner/fietspomp aan de sporthal,  
 toegangsstraat veiliger maken.

Enable Context & drijfveren

Erpe-Mere

1.  Bestaande alternatieve routes (Trage Wegen)  
 veilig maken voor fietsers

Enable Context

2.  Brainstorm met Sportraad ivm acties i.h.k.v.  
 de Ronde van Vlaanderen, bv. actie ‘260 km  
 fietsen van en naar jouw sportclub in 2017’   
 en acties vanuit de club belonen. Tevens   
 acties naar personeel: douchen in de sporthal,  
 verhuur elektrische fietsen, plek voorzien  
 om regenkleding te drogen hangen

Engage, 
Encourage 
Exemplify

Drijfveren & context

De Pinte
Schoolroutefietskaart en fietsbereikbaar- 

 heid van sportlocaties op gemeentewebsite  
 plaatsen + informatie waarom fietsen beter is  
 (gezondheid, enz.)

Enable Kennis

2.  Wedstrijd naar inwoners en engagement van  
 het gemeentebestuur tegenoverstellen. Bv.  
 indien ..% van de sportclubs … km aflegt, dan  
 gaat de gemeente … doen. Dit eventueel  
 samen met de buurgemeenten.

Engage
Encourage
Exemplify

Drijfveren & Kunde

Eeklo

1.  Tijdens de bouwwerken turven hoe de sporters  
 naar de sporthal komen (verkeerssituatie is al  
 fietsgunstiger gemaakt)

Encourage 
(analyse)

Kennis & Context

2.  Zodra de accommodatie klaar is, wachtende 
 ouders laten meesporten, aangename   
 wachtruimte maken (wifi, leeshoek, ..).  
 Dit om onnodig pendelen te voorkomen.

Enable
Encourage

Drijfveren
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3.4 De voortgang meten en resultaten communiceren 
Succes is meer dan droge cijfers. Wat je erover vertelt hangt ook af van hoe je succes benoemt, 
hoe het eruit ziet. (Zie ook stap 2, de doelstelling) Als dat beeld duidelijk is kun je nagaan hoe 
je kunt meten en de resultaten zichtbaar kunt maken. Meten is een verhaal op zich, maar ook 
hier geldt: houd het eenvoudig!

Een handige manier om na te gaan of de doelstelling duidelijk genoeg is, is na te gaan hoe je 
die kunt meten. Bij meten spelen zowel ‘harde als zachte’ gegevens een rol. Gebruik beiden. 
Ze maken het Sportief op weg beleid duidelijk en de behaalde resultaten zichtbaar. Tevens 
stimuleert en versterkt het een verdere duurzaamheidsdynamiek in de gemeente. 

MAAK RESULTATEN ZICHTBAAR MET HARDE EN ZACHTE GEGEVENS

1. Harde gegevens: geef data over resultaten waar het kan en als die relevant zijn   
 voor het veranderingsproces en de verbeteringen, zoals:
  Toename van de verplaatsingen volgens het STOP principe (in percentage of aantallen).
  Verschuiving in het gebruik van type vervoersmiddelen (van auto naar meer fiets,  
   openbaar vervoer).
  De hoogte van de reductie van de CO2-uitstoot in de gemeente.
  Benoem de concrete veranderingen in de (inrichting van de) ruimte (percentage, aantal):  
   bv. meer groene ruimtes, minder parkings, gebruik van Trage Wegen, groene routes, …). 
   Het aantal fietsenstallingen, vervoers-deelsystemen, fietsreparatiepunten, …

2.  Zachte gegevens: geef aan hoe de ervaringen van de mensen zijn zoals:
  Laat gebruikers zelf vertellen over hun (nieuwe) ervaringen. Wat waarderen ze daarin?  
  Bv. meer frisse lucht, gezondheid, minder kosten, fitter, goedkoper, … 
  Laat zien (bv. foto’s) hoe de toegankelijkheid tot duurzame verplaatsingsopties  
  vergroot is (dankzij ingrepen in de ruimte door de gemeente). 
  Geef aan wat de uitstraling, het effect van deze positieve ervaringen op andere  
  duurzame maatregelen in de gemeente is.

Communicatie

Goede communicatie is het halve werk. Communiceer de resultaten en uitkomsten aan de hand 
van beide type gegevens. Overleg met de collega’s van communicatie hoe je dit het beste doet.

Communiceer ook regelmatig over de voortgang en geef tussentijdse mijlpalen of resultaten 
aan de doelgroepen. Dat is tegelijk een vorm van feedback naar mensen en stimuleert om 
door te gaan met het Sportief op weg gedrag en acties. 

Deel de verhalen van mensen via verschillende kanalen en platformen, zowel online, schriftelijk 
als in evenementen. Bekijk samen met de sportclubs, de school of jeugdverenigingen hoe zij zelf 
de vorderingen in beeld willen brengen. Een jaarlijkse prijs uitreiken voor het mooiste initiatief of 
de strafste resultaten, enz. maakt het zichtbaarheid en het stimuleert ook anderen om mee te 
doen.
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3.5 Leerervaringen van de vier pilootgemeenten 
De leerervaringen van de piloten in het pilootproject Sportief op Weg waren legio. 
Alle vier gemeenten gaven aan dat de samenwerking met collega’s van andere diensten van 
grote meerwaarde was in het proces. Dat geeft meerdere invalshoeken, kennis en informatie 
voor het vinden van concrete oplossingen, het vergroot het interne draagvlak voor duurzame 
mobiliteit en maakt goede afstemming mogelijk.

Hier een greep uit wat zij nog deelden
	“We hebben ook als sportdienst nu input op het mobiliteitsbeleid kunnen geven”.
	“Ook zelf, als gemeente, het goede voorbeeld geven (exemplify) is heel zinvol om te doen.”
	“Die mobiliteitsenquête via zo’n tablet en mensen rechtstreeks aanspreken was heel gemak- 
 kelijk te doen en levert goede inzichten op”.
	“Ik heb nu meer inzicht in hoe je gedragsverandering kunt aanpakken. Dit kan naar alle   
 acties en campagnes binnen de gemeente worden doorgetrokken.”
	“Hoe je sportclubs beter warm kunt maken en meer betrokken krijgt. Het moet echt ook   
 doorsijpelen tot de leden.”
	“We weten nu dat infrastructurele veranderingen een belangrijke rol spelen voor  
 effectieve gedragsverandering naar duurzame mobiliteit.”
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EXPERTISE

Initiatief Actor

Fietsberaad: alles over fietsgebruik bevorderen en kennisbank met 
rapporten en informatie over projecten in gemeenten.

VVSG 

Mobiel 21: beweging voor duurzame mobiliteit die de leefomgeving 
op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en leef-
baar wil maken. Met projecten, instrumenten en begeleiding op maat. 

Mobiel 21 vzw

Sport en Verkeer: helpt sportclubs met tips bij duurzaam verplaatsen 
+ checklist voor organiseren sportwedstrijden.

Verenigingen voor Verkeers- 
veiligheid, VSF

Verenigingen voor Verkeersveiligheid: informeert, inspireert en 
activeert het Vlaamse verenigingsleven om in de eigen werking in te 
zetten op veilig en duurzaam verkeer. O.a. het veilig op stap spel.  
Begeleiding op maat en workshops voor verenigingen.

Verenigingen voor Verkeers- 
veiligheid is een initiatief van 
Netwerk Duurzame Mobiliteit

Netwerk Duurzame Mobiliteit: neemt en ondersteunt initiatieven 
om het draagvlak voor duurzame mobiliteit zichtbaar te maken en te 
versterken d.m.v. campagnes en beleidswerk.

Het is de koepel van mobili- 
teitsverenigingen en een 
netwerk

IMOB, Instituut voor Mobiliteit: doet onderzoek naar verplaatsings- 
gedrag van mensen en verkeersveiligheid. Ze kunnen ook gemeenten 
bijstaan bij vragen. 

Universiteit Hasselt

Trage Wegen: zijn paden of wegen bestemd voor niet-gemotoriseerd 
verkeer. De vereniging biedt vormingen, advies en ondersteunt 
multi-actor samenwerkingen

Trage Wegen vzw

De provincie: biedt expertise en onder- steuning bij:
u aanleg fietssnelwegen
u opmaak lokale functionele fietsverbindingen
u uitbouw van een tragewegenbeleid waarbij (Oost-Vlaamse)  
 gemeenten, ism onze partners: Trage wegen vzw en de regionale  
 landschappen, ondersteund worden bij de uitbouw en realisatie   
 van een tragewegennetwerk
u opmaak van gemeentelijke schoolroutekaarten, i.s.m. gemeenten,  
 scholen, Abeona en Mobiel 21
u ondersteuning van scholen bij de inrichting van Fietspoolen (i.s.m.  
 Mobiel 21)

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectenfonds Duurzame Mobiliteit: gemeenten kunnen project 
indienen (voor 1 april) 

Provincie Oost-Vlaanderen

http://www.fietsberaad.be/Paginas/Home.aspx
http://www.mobiel21.be/nl
http://www.sportenverkeer.be/
http://verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be/
http://www.duurzame-mobiliteit.be/
http://www.uhasselt.be/imob
http://www.tragewegen.be/
http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/mobiliteit/index.cfm
http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/mobiliteit/educatie_sensibilisatie/projectenfonds/index.cfm
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CAMPAGNES
Initiatief Actor

Week van de mobiliteit van 16 - 22 september  
+ Jaarlijkse fietstelling van 19 – 26 september

Fietsberaad Vlaanderen

Dag van de Trage Weg, 15 en 16 oktober: campagneweekend rond 
veilige en aangename paadjes.

Trage wegen vzw

Mijn korte ritten, van 1 tot 30 juni:  
Campagne die het stappen en fietsen voor korte afstanden tot 5 
kilometer stimuleert.

Mobiel 21 

Auto- en fietsdelen initiatieven Netwerk Bewust Verbruiken 
vzw

Start to S.T.O.P.: duurzame verplaatsingen van en naar sportclubs en 
ook links naar diverse calculators

Provincie Vlaams-Brabant i.s.m. 
Vlaamse Stichting Verkeers- 
kunde en Verenigingen voor 
Verkeersveiligheid

Fiets Wijs: sensibiliseringscampagne die de actieve fietser wil  
aansporen om milieuvriendelijk, veilig en hoffelijk te fietsen.

Grinta!, Wielerbond Vlaanderen 
en Vlaamse Wielrijdersbond

Sport & Verkeer: campagne met draaiboek en tips voor sportclubs 
over verkeersveiligheid, milieu- en verkeersbewust sporten.  
Ook voorbeelden van goede praktijken bij sportclubs

Sporta federatie vzw en  
Verenigingen voor Verkeers- 
veiligheid

Route2school: analyseert knelpunten op schoolroutes en brengt het 
verplaatsingsgedrag van leerlingen in kaart. Dus verkeer bekeken door 
de ogen van de leerlingen. Vervolgens wordt een digitale school-
routekaart gemaakt met een actieplan om de verkeersveiligheid op 
schoolroutes te verbeteren. Ook speelpleinwerkingen kunnen gebruik 
maken van Route2school. 

IMOB, universiteit Hasselt en de 
spin-off ABEONA.

Garage Swap: Parkeerplaatsen ‘schrappen& swappen’: efficiënter 
gebruik van parkeerplaatsen. Co-creatieproces met planners, lokale 
overheid, gebruikers parkings, enz. 

Klimaatproject in provincie 
Vlaams-Brabant

http://www.weekvandemobiliteit.be/
http://fietstelweek.be/
http://www.tragewegen.be/dtw2016
http://www.mijnkorteritten.be/
https://www.bewustverbruiken.be/artikel/gedeelde-mobiliteit-een-overzicht
http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/verkeersveiligheid/start-to-stop/index.jsp
http://www.fietswijs.be/laatste-nieuws
http://www.sportafederatie.be/sportprojecten/sportenverkeer%2520en%2520http:/www.sportenverkeer.be/
http://www.route2school.info/
http://www.garage-swap.be/
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INSTRUMENTEN
Initiatief Actor

Schoolroutekaarten voor gemeenten Trage Wegen en de Provincie 
Oost-Vlaanderen

Mobiwijzer: online tool voor het nemen van maatregelen om de 
mobiliteit van en naar een activiteit te organiseren. 

Vlaamse Stichting Verkeers- 
kunde

SMOVE-platform: voor wie meer wil autominderen. Netwerk Duurzame Mobiliteit 
en Vlaamse mobiliteitsactoren

Veilig op stap Spel: gericht op jongeren en jeugdwerk - laagdrempelige 
spelvormen inzake verkeersveiligheid.

Samenwerking met o.a. 
Netwerk Duurzame Mobiliteit

Fietsroutes in Vlaanderen: ingedeeld per gemeente of per route, 
met een plannetje en routebeschrijving en adressen van fietsenwinkels, 
cafés enz.

Fietsnet: routeplanner in België en Nederland Fietsnet

Routeplanner voor diverse soorten tochten, ook voor fiets en 
wandelverplaatsingen

Route You

Fietscalculator: online meettool die de verplaatsing meet in Kcal, 
Euros, CO2, fijn stof en stiksofdioxide.

Fietsersbond/NL

Ecosportief fiche ‘Sport en mobiliteit’: Plan van aanpak voor  
sportdienst inzake duurzame mobiliteit bij sportcomplexen en sport- 
evenementen.

Ecolife vzw, ISB vzw, BOS+ vzw 
i.s.m. gemeenten en mobiliteit-
sexperten

Ecosportief brochure ‘De Ecosportieve sportclub’: brochure voor 
sportclubs om te werken aan duurzaamheid met vele tips inzake  
mobiliteit, afval, energie & water, eten & drinken en sporten in de natuur.

Ecolife vzw, ISB vzw, BOS+ vzw 
i.s.m. Dynamo/VSF

De Mobiliteits-GPS: gidst verenigingen naar een verkeersveilige 
werking

Verenigingen voor Verkeers- 
veiligheid (uitgave van NDM)

Op Wielekes: kinderdeelfietssysteem van 0 tot 12 jaar in heel 
Vlaanderen. Provincie Oost-Vlaanderen geeft ook steun aan  
opstartende depots.

Netwerk Bewust Verbruiken, 
met steun van Thuis in de Stad

Mobi scan analyseert de bereikbaarheid van een bedrijf/bedrijvenzone 
en brengt de mobiliteitsstromen van de personeelsleden in kaart. (niet 
online, aanvraag bij de provincie)

Provincie Oost-Vlaanderen

Eco-driving: m.b.v. levensechte rijsimulatoren leer je hoe ecologisch 
(en defensief) te rijden.

Ecolife vzw

To bike or not to bike: 10 slimme fietsapps Slimmer op weg/NL

http://www.mobiwijzer.be
http://smove.be/
http://veiligopstap.be/veilig-op-stap-spel
http://www.fietsroute.org/
http://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx
http://www.routeyou.com/
http://www.fietsersbond.nl/de-feiten/fietscalculator
http://www.isbvzw.be/_uploads/ISB_vzw/downloads/fiche_ecosportief_mobiliteit_def.pdf
http://www.isbvzw.be/_uploads/ISB_vzw/downloads/20150224_De_ecosportieve_sportclub.pdf
http://verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be/de-mobiliteits-gps-bepaalt-je-verkeersveilige-positie
https://opwielekes.be/
http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/mobiliteit/woon-werkverkeer/pmp_aanbod/
http://ecodriving.ecolife.be/
http://www.slimmeropweg.nl/gerelateerd-nieuws/item/10-slimme-fietsapps-to-bike-or-not-to-bike
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Overzicht apps voor fietsers: van routekaarten tot herstellen. Artikel De Standaard

LEESVOER
Initiatief Actor

Vragenlijst mobiliteit: voorbeeld van een vragenlijst a.d.h.v. 
onderzoek naar verplaatsingsgedrag in Vlaanderen

Mobiel Vlaanderen: informatie 
over verkeer, mobiliteit en 
openbare werken in Vlaan-
deren, België en Europa.

Mobiliteitsenquête: voorbeeld van een vragenlijst Mobiliteitsplan Vlaanderen

Deelsystemen voor auto en fiets:  
informatie en artikelen over handige apps, fietsroutenetwerken, enz.

Netwerk Bewust Verbruiken 
vzw

Rapport ‘Transitie naar duurzame mobiliteit in steden’ Studie uitgevoerd in opdracht 
van MIRA, december 2014

Artikelen: 
u Zet het licht op groen
u Actieve verplaatsingen kaderen in het belang van 
 duurzaamheid én gezondheid

Nieuwsbrief ISB vzw

 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20130711_037
http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/ovg44/personenvragenlijst.pdf
http://www.mobiliteitsplanvlaanderen.be/docs/vragenlijst-kleur.pdf
https://www.bewustverbruiken.be/rubriek/mobiliteit
http://www.milieurapport.be/Upload/main/0_onderzoeksrapporten/2014/Transitie_duurzame_mobiliteit_in_steden_TW.pdf
http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/251/sportpromotie2.pdf
http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/254/closeup.pdf
http://isb.colo.ba.be/doc/Artik/Vts/254/closeup.pdf


COLOFON

Ecolife is een kenniscentrum voor footprinting en ecologische gedragsverandering.  
Ecolife ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven bij de realisatie van hun ecologische  
doelstellingen.

Ecolife vzw
Valkerijgang 26
3000 Leuven
016 22 21 03
www.ecolife.be
info@ecolife.be

Contactpersoon: Bruno Verbeeck (bruno.verbeeck@ecolife.be - 016 22 21 03)


