
1 
 

  
 

 

 

AUTODELEN  
VOOR  
IEDEREEN 
 
INSPIRATIE 
BOEK 
  



2 
 

INHOUDSTAFEL 
 

 

Voorwoord 3 

Inleiding 4 

Autodelen 4 

Vervoersarmoede 4 

Met een Buddy op pad 6 

Opzet 6 

Aanpak 8 

Inzichten uit Buddy 9 

Onbekend is onbemind 9 

Diversiteit 9 

Knelpunten 9 

Zelf aan de slag! 11 

INSPIRATIE 12 

Autodelen voor rolstoelgebruikers 13 

Mobiliteitsbrunch/delende buurten 15 

Rijles met deelwagens 16 

Particulier autodelen 17 

Mobiliteitsassistent 18 

Kansentarief 19 

Stad Roeselare 19 

De Ideale Woning 19 

Aanbevelingen 21 

 

 

 

 

 

Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van het Fonds Duurzaam Afval- en Energiebeheer 
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Voorwoord 
 

In 2018 rolde Autodelen.net een buddy-project uit met de bedoeling om de doelgroep die autodelen 

bereikt, te verbreden. Uit de experimenten en ervaringen die we (op)gedaan hebben, weten we dat het 

niet evident is om een diverse doelgroep aan te spreken bij het autodelen. We hebben met verschillende 

intermediairen en potentiële gebruikers gesproken en stelden vast dat het belang van de juiste, 

gemotiveerde lokale partners niet te onderschatten is. Ook aangepaste communicatie en het besef dat 

wat voor de één evident is voor de ander een drempel kan zijn, is cruciaal voor het welslagen van het 

diversifiëren van de autodeeldoelgroep. Dé ‘juiste’ aanpak bestaat (nog) niet, maar we delen graag de 

lessen en enkele ‘good practices’. 

 

Met dit inspiratieboek willen we lokale overheden, OCMW’s en actoren uit de sociale sector inspireren om 

autodelen voor iedereen beschikbaar te maken. In dit boek vind je een achtergrondschets rond de 

problematiek van vervoersarmoede, de inzichten die we hebben verworven uit het Buddy-project en een 

stappenplan om zelf een Buddy-project uit te rollen. We sluiten af met reeks inspirerende voorbeelden en 

enkele aanbevelingen om van autodelen een inclusief verhaal te maken.  

 

Laat je inspireren!  
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Inleiding 
 

 
Autodelen 

Het aanbod en de diversiteit van sharing initiatieven groeien exponentieel. Steeds meer mensen maken 

gebruik van online netwerken waarop particulieren zaken aanbieden, van slaapplaatsen (couchsurfing en 

extra slaapkamers) tot gebruiksvoorwerpen (peerby). Niet toevallig ontstonden veel van deze initiatieven 

in de nasleep van de economische crisis.  

Ook op vlak van mobiliteit bestaan er steeds meer sharing initiatieven. Bij autodelen maken meerdere 

personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: 

de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan deze door een andere 

persoon gebruikt worden. Autodelen biedt grote ecologische, sociale en economische voordelen. Het 

vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor 

het gebruik van een wagen. Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een 

wagen.  

Autodelen is een eerste stap naar een duurzamer verplaatsingsgedrag en doet de negatieve invloed van 

het individueel wagenbezit en -gebruik op het leefmilieu verminderen. Een gedeelde auto vervangt 4 tot 

10 privéwagens. Autodelen is dus intrinsiek milieuvriendelijker: enerzijds doordat er minder auto’s moeten 

geproduceerd worden, anderzijds doordat er minder (openbare) ruimte wordt ingenomen.  

Autodelen is een belangrijke schakel tussen privébezit en openbaar vervoer. Autodelen is geen 

concurrent van openbaar vervoer, integendeel, autodelen neemt in het Vlaamse STOP-principe een 

bijzondere plaats in. Het concept zit tussen de O en de P. De personenwagen wordt gebruikt door 

meerdere gezinnen en sluit nauw aan bij het openbaar vervoer. Autodelen is een instrument tot 

basisbereikbaarheid en is goed voor mens, portemonnee en milieu. Het gaat ook over leefbare buurten 

met meer ruimte en waarin mensen meer verbonden samenleven. 

Autodelen is aan een opmars bezig maar de bereikte doelgroep is vaak nog te eenzijdig. Tot nu toe weet 

autodelen vooral een homogeen en selectief publiek (tweeverdieners, hogeropgeleid) aan te spreken. Om 

de impact van autodelen te maximaliseren is het belangrijk dat we autodelen ook verspreiden en 

beschikbaar maken voor verschillende doelgroepen. Mensen met een migratie-achtergrond, senioren, 

nieuwkomers, vierde wereld, alleenstaanden ...  worden vandaag nog maar zelden bereikt.  

 
Vervoersarmoede 

Naar schatting leeft 19% van de Belgen in “Vervoersarmoede”. Vervoersarmoede treft een groep mensen 

die onvoldoende toegang heeft tot maatschappelijke functies door een beperkte mobiliteit. Een veelheid 

aan factoren zijn bepalend, met het ontbreken van de middelen/mogelijkheden om een (aangepast) 

voertuig te gebruiken als constante. 

 

Mobiel21 schuift in haar dossier Vervoersarmoede vier drempels naar voor die leiden tot 

vervoersarmoede:  

1. De kost van privévervoer  

https://www.mobiel21.be/assets/documents/Dossier-Vervoersarmoede-vandaag.pdf
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2. Geen aangepast (collectief) vervoer  

3. Beperkt (mobiel) sociaal netwerk 

4. Een tekort aan persoonlijke vaardigheden in mobiliteit  

 

Het gebrek aan mobiliteit heeft zijn weerslag op participeren in onze samenleving. Vervoersarmoede 

vormt dan ook een vicieuze cirkel, men geraakt immers niet op het werk, sollicitatiegesprekken, school of 

sociale activiteiten. Deze maatschappelijke uitsluiting bewerkstelligt opnieuw het niet-mobiel zijn, 

doordat men geen werk vindt en het sociale netwerk niet kan uitbreiden of behouden.  

Risicogroepen om in vervoersarmoede te verzeilen zijn onder meer mensen met fysieke beperkingen, 

zorgbehoevenden, mensen in armoede, plattelandsbewoners, mensen met een migratieachtergrrond, 

mensen zonder rijbewijs, alleenstaanden met kinderen … Net deze groepen worden nog onvoldoende 

bereikt met autodelen. Nochtans zouden zij kunnen gebaat zijn met mobiliteitsoplossingen zoals 

autodelen. Autodelen kan deze mensen uit hun isolement halen en een positief effect hebben op 

tewerkstelling, vrije tijd, medische zorgen en sociale contacten. Het kan in sommige gevallen ook een 

lichte financiële vooruitgang betekenen. 

Als we terugkijken naar de hierboven genoemde drempels voor mobiliteit, zien we dat autodelen de eerste 

drie drempels kan verlagen: 

 In tegenstelling tot de hoge kosten die gepaard gaan met wagenbezit, is het met autodelen 

mogelijk om privévervoer te realiseren tegen een lagere kost voor de gebruiker. 

 Autodelen vergroot de toegang tot vervoer voor mensen met fysieke en/of mentale problemen 

en aangepaste verplaatsingsbehoeften. Wie zich niet kan verplaatsen met de fiets of openbaar 

vervoer, kan een oplossing vinden in autodelen.  Bijvoorbeeld voor mensen die slecht ter been zijn 

of in een burn-out terechtkomen, kan een verplaatsing met het openbaar vervoer of de fiets een 

hele opdracht zijn.  

 Autodelen vergroot de sociale cohesie in buurten doordat mensen meer met elkaar in contact 

komen. Sleutels moeten worden overhandigd, afspraken worden gemaakt ... Hierdoor bouwt 

men een (mobiel) sociaal netwerk op. 

De vierde drempel, een tekort aan persoonlijke vaardigheden in mobiliteit, vormt ook bij autodelen 

een grote drempel. Wegwijs geraken in het diverse autodeelaanbod, de registriatie- en 

reservatieprocedure doorlopen, een auto open met een smartphone … het is niet voor iedereen 

evident. Om deze drempels aan te pakken, rolde Autodelen.net in 2018 met de steun van de Koning 

Boudewijnstichting het Buddyproject uit.  Met dit project wilden we een (deel)antwoord bieden op de 

problematiek van vervoersarmoede in centrumsteden.  
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Met een Buddy op pad 
 

Opzet 
 

Met het 'buddy project' wou Autodelen.net de doelgroep van autodelen verbreden en ook mensen met 

een migratieachtergrond, mensen in armoede, senioren en alleenstaanden betrekken bij het autodelen.  

Om deze groep op weg te helpen, leidden we 10 'Buddy's' op die de betrokkenen het autodelen van 

dichtbij konden laten beleven door hen mee te nemen op een uitstapje met een deelauto. De beoogde 

doelgroep werd geïnformeerd over autodelen via infomomenten en kon vervolgens een buddy aanvragen. 

Zo kan men van dichtbij ontdekken hoe men zich registreert als autodeler, hoe men een wagen reserveert 

en hoe die dan vervolgens wordt opgehaald en geopend. Dit alles werd volledig vrijblijvend aangeboden 

en zonder kosten voor de aanvrager. Op die manier wilden we het pad effenen richting autodelen en de 

testpersonen laten ondervinden dat autodelen een deeloplossing kan vormen om mobieler te zijn.  
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Aanpak 
 

We rolden een buddyproject uit in drie Vlaamse centrumsteden: Antwerpen, Gent en Leuven. Om de 

doelgroep te bereiken, betrokken we verschillende experten ter zake en organiseerden samen enkele 

infomomenten. 

 

Antwerpen:  

Buurthuis Dinamo 

Seniorenraad Antwerpen 

Seniorenconsulent Deurne 

Atlas · integratie & inburgering 

Antwerpen 

 

Gent: 

In-Gent 

Dienst Welzijn Stad Gent 

Mobiella 

OCMW Stad gent 

Samenlevingsopbouw 

Adviesraad etnisch-culturele 

diversiteit 

Seniorenraad stad Gent 

 

Leuven:  

Dienst samenleving Stad 

Leuven 

Wijkmanagers 

Buurtwerkers 

Dienst diversiteit en gelijke 

kansen Stad Leuven 

Seniorama 

Seniorenraad 

 

 

We kozen er bewust voor om tijdens de infomomenten maar twee autodeelsystemen ten gronde uit te 

leggen, zodat de informatie overzichtelijk bleef.  Daarnaast was het belangrijk dat er geen kredietkaarten 

nodig waren om met de wagens te rijden. Om in elke pilootstad hetzelfde aanbod te hebben kozen we 

twee systemen die zowel in Antwerpen, Gent en Leuven actief. De andere autodeelsystemen werden 

telkens kort uitgelegd maar behoorden niet tot de pilot. 

 

1. Cambio 

Bij cambio gebruik je een auto van het bedrijf cambio. De auto's staan verspreid over de stad en hebben 

een vaste plaats. Je wordt lid van cambio en gaat de auto halen op die vaste plaatsen. Als je klaar bent, 

breng je de auto terug naar diezelfde plaats.  

Bij cambio betaal je een prijs voor het gebruik per uur (of per dag/weekend) en per kilometer. Je betaalt 

ook een maandelijkse abonnementskost en een waarborg. Je opent de auto met een badge en hoeft geen 

sleutel te regelen. Dankzij de boordcomputer is er geen administratie verbonden met de autorit en de 

gebruiker betaalt een maandelijkse factuur. 

 

2. Cozycar (autodelen met je buren) 

Bij Cozycar – een vorm van particulier kostendelend autodelen - gebruik je de auto van iemand uit jouw 

buurt. De auto blijft eigendom van de eigenaar. Er zijn heel wat groepen mensen in de stad die een auto 

delen. Die vind je terug op de online kaart van Cozycar. Je moet eerst lid worden van Cozycar. Dit kost €10 

per jaar. Vervolgens behoor je tot een groep mensen die een auto deelt. Samen met de eigenaar van de 

auto en de andere gebruikers worden regels afgesproken over het gebruik van de auto.  

Je deelt de kosten van de auto met de andere gebruikers van de auto. In de meeste gevallen betaal je niet 

per tijd, enkel per gereden kilometer. Er wordt uitgerekend hoeveel de auto kost op basis van de werkelijke 

kosten van de auto. Dit is tussen de €0,25 per km en €0,35 per km. Je betaalt ook een waarborg. Na een 

autorit voert de gebruiker de gereden kilometerstanden in in het online reservatiesysteem en de gebruiker 

betaalt een factuur, meestal om de paar maanden. 

https://www.cozycar.be/vindautodelers/home
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Inzichten uit Buddy 
 

Het bleek geen sinecure om het Buddy-project te laten slagen. Er werd nauwelijks beroep gedaan op de 

Buddy’s. Na grondig onderzoek en verschillende bevragingen kwamen we tot een aantal bevindingen. Er 

kwamen ook een aantal knelpunten boven die het autodelen bemoeilijken voor de gekozen 

doelgroep(en).   

 

Onbekend is onbemind 
 

Het autodelen bleek nog onvoldoende gekend.  Zeker het delen van de eigen wagen was voor veel van 

de ondervraagden nieuw. Ook Ella vzw schuift in haar publicatie ‘Mobiella’, de resultaten van een 

doorgedreven mobiliteitsbelevingsonderzoek in Nieuw Gent, naar voor dat autodelen nauwelijks gekend 

is bij kansarme vrouwen met een migratieachtergrond. Ook kennis over, en vaardigheden met betrekking 

tot comfortabele vervoersalternatieven voor de (eigen) wagen ontbreekt vaak bij deze groep.  

 

De beperkte bekendheid van het autodelen vormt een extra moeilijkheid in het lanceren van autodelen. 

In het algemeen blijkt het overstappen op autodelen een mentaal proces. Er wordt een lang traject 

doorlopen van bewustwording over enthousiasme tot probeergedrag om uiteindelijk in het ideale geval 

uit te monden in bestendigd gedrag. De stap bewustwording kan niet zomaar worden overgeslagen en 

vraagt voldoende tijd en middelen. De buddy kan van pas komen als de doelgroep het stadium heeft 

bereikt waarbij ze naar probeergedrag neigt. 

 

Diversiteit 
 

Bij het definiëren van een doelgroep is het belangrijk deze voldoende af te bakenen. Doelgroepen, zoals 

‘senioren’ of ‘mensen met een migratieachtrgrond’, bestaan uit verschillende subdoelgroepen met 

mogelijks zeer uiteenlopende behoeften. Verschillende sociale identificatiecategoriën (taal, seksuele 

voorkeur, afkomst, fysieke verschijning, inkomen, educatie, leeftijd, gezinssamenstelling, gezondheid, 

gender, religie, huidskleur, klasse) dragen bij aan de 'sociale identiteit'. Al deze deelidentiteiten bepalen 

mee de vaardigheden, verlangens en voorkeuren van de doelgroep. Wie tot de meest dominante groepen 

in onze samenleving behoort, is zich vaak niet bewust van de machtspositie die hierbij komt kijken.  

Om inclusie waar te maken, moeten beleidsmakers, initiatiefnemers en projectpartners zich in de eerste 

plaats bewust zijn dat hun eigen denkkader een beperkte weergave van de werkelijkheid is. Het eigen 

denkkader moet kunnen kunnen worden losgelaten en ook 'evidente' zaken moeten in vraag durven 

worden gesteld. Het is dan ook ten sterkste aanbevolen om de doelgroep vooraf te betrekken en te 

doorgronden. 

 

Knelpunten 
 

Om een beter zicht te krijgen op de behoeften en de drempels van de doelgroep, gingen we in gesprek 

met verschillende groepen en hun intermediairen. Verschillende drempels bleken niet simpelweg op te 

lossen met een Buddy.  

http://www.ellavzw.be/sites/default/files/mobiella.pdf
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 Wettelijke knelpunten 

Sommige mensen uit de gekozen doelgroepen hebben geen rijbewijs, anderen hebben geen 

geldige verblijfsdocumenten. 

 

 Financiële knelpunten 

De kostprijs van autodelen is, hoewel goedkoper dan wagenbezit, soms toch nog te hoog. Zeker 

de opstartkosten en abonnementskosten vormen een drempel. Er leeft bovendien een angst 

voor onverwachte kosten. Ook voor het delen van hun eigen wagen staan velen weigerachtig. 

Daarbovenop vragen bepaalde autodeelorganisaties een kredietkaart voor de transacties. 

 

 Cognitieve knelpunten 

Hoewel de buddy het proces van autodelen wil vergemakkelijken door het autodelen van 

dichtbij uit te leggen, blijven er cognitieve drempels die een Buddy niet kan verhelpen. Niet 

iedereen is mee met de digitale revolutie. Voor de grote groep ‘digibeten’ is er nood aan ‘live’ 

informeren, reserveren en een fysieke sleuteloverdracht. De technische taal in de administratie 

rond het autodelen zorgt ook voor moeilijkheden.  

 

 Psychologische knelpunten 

De auto blijft voor sommigen een statussymbool. Dit is een struikelblok waar een fundamentele 

mentaliteitswijziging voor nodig is. Een transitie die jaren in beslag kan nemen. Voor sommige 

mensen blijkt het particulier delen moeilijk te liggen.  Een groep verlaten of problemen hebben 

bij een autodeler uit de buurt is bijvoorbeeld vervelender dan bij een (anoniem) bedrijf. 

 

 Nabjheid  

De nabijheid van een geschikt autodeelsysteem en/of andere bevredigende 

mobiliteitsoplossingen is soms limiterend.  
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Zelf aan de slag! 
 

 Baken de doelgroep klein genoeg af zodat je hem gemakkelijk kan bereiken en zodat hij in zekere 

mate dezelfde noden heeft. Bijvoorbeeld ’60-plussers uit wijk x met weinig of geen digitale 

vaardigheden’ of ‘Alleenstaande vrouwen met een rijbewijs uit buurt x met weinig financiële 

middelen’. 

 Zoek een gedreven, gemotiveerde partner met een netwerk bij de doelgroep die je wil bereiken. 

Het is belangrijk dat de partner 1) er zelf achter staat, 2) er tijd wil insteken en 3) het project als één 

van hun prioriteiten zien. Leer de doelgroep voldoende kennen. Stel samen volgende vragen:  

 Voldoet de doelgroep aan de wettelijke voorwaarden om te gaan autodelen (in het 

bezit van een (Europees) rijbewijs, papieren in orde …)? 

 Wat zijn de drempels voor mobiliteit bij de gekozen doelgroep? 

 Is een buddy een oplossing? 

 Stel een communicatieplan op, op maat van de doelgroep. Zorg voor doorgedreven communicatie 

naar de doelgroep. Probeer de boodschap zoveel mogelijk te herhalen en zet in op het persoonlijk 

aanspreken. Je doorloopt een volledig traject met de doelgroep: van bewust maken over 

enthousiasmeren tot aanzetten tot probeergedrag om uiteindelijk in het ideale geval uit te monden 

in bestendigd gedrag bij de doelgroep. Communiceer hierbij steeds een duidelijk en concreet aanbod. 

Kies voor heldere, korte teksten met pictogrammen ter ondersteuning. Indien nodig kunnen ook 

vertalingen worden voorzien. 

 Buddy’s werven en opleiden. Probeer hiervoor aansluiting te vinden bij goedwerkende buddy-

initiatieven (fietsvriendinnen, inburgering, … ). Door vertrouwenspersonen in te zetten als buddy, is 

de kans op succes groter. Zorg voor een correcte verzekering en een onkostenvergoeding van de 

buddy’s.  

 Bekijk de beste manier om laagdrempelige infomomenten in te lassen. Bij voorkeur komt er in de 

buurt een soort infoloket waar men  vrij kan inlopen om informatie te verkrijgen over autodelen. Ook 

het koppelen aan een grotere, aantrekkelijke bijeenkomst kan versterkend werken, bv. een buurtdiner 

met kinderanimatie.  Samenwerken met initiatieven zoals UiTpas of lokale munten werkt ook 

versterkend. Voorzie steeds een duidelijke call-to-action en indien de buddy’s geen bekenden zijn van 

de doelgroep, laat buddy en tester hier al kennis maken!  

 Stuur de buddy en de tester samen op pad met een deelauto. Laat hen naar een bestemming gaan 

waar ze zich beiden comfortabel bij voelen. 

 De testers opvolgen is uiteraard van groot belang. Dit kan door hen enkele dagen na afloop nog eens 

te vragen hoe het is meegevallen in een persoonlijk gesprekje. Dit kan gebeuren door de buddy of 

door een vertrouwenspersoon. Hier is het van belang de testers hun vragen te beantwoorden en te 

verzekeren dat zij, indien gewenst, gemakkelijk hun weg vinden naar het lidmaatschap van een 

autodeelorganisatie.  Je kan bijvoorbeeld een promotie-code voorzien om lid te worden. Op die 

manier kan je goed evalueren wie lid werd én is er voor de testers een extra incentive om snel werk te 

maken van hun aansluiting bij een autodeelorganisatie.  
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INSPIRATIE 
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Autodelen voor rolstoelgebruikers 
 

Voor personen met een fysieke beperking is het vaak niet evident om de gewenste verplaatsingen te 

kunnen maken op het door hen gekozen tijdstip. Als antwoord hierop ontstond AVIRA of Autodelen Voor 

Iedereen met Rolstoelvriendelijke Auto’s. Aangepaste wagens, die een serieuze investering vragen, staan 

vaak stil. Ze delen is dan ook een win-win-winsituatie. Voorzieningen met zulke wagens kunnen de kosten 

delen en personen met een fysieke beperking boeken een grote mobiliteitswinst. Bovendien worden 

autodelers uit de buurt actief geëngageerd als vrijwillige chauffeur voor de personen met een 

mobiliteitsbeperking 

 

“Twee keer per maand repeteer ik met het orkest. 

Dankzij AVIRA, kan ik me verplaatsen en zo mijn repetities bijwonen.” 

 - Marijke 

 

De succesfactoren voor een AVIRA-project? 

 Vrijwillige chauffeurs  

 Goede ondersteuning van een autodeelplatform 

 Doorgedreven communicatie 

 Toegankelijkheid afstemmen met gebruikers 

 

 

Noot: Als particulier je eigen aangepaste wagen delen is momenteel wettelijk niet voor de handliggend. 

De eigenaar botst hier op verschillende belemmeringen. Autodelen.net ijvert voor het: 

 Aanpassen regels verlaagd btw-tarief zodat ook wie een eigen aangepaste wagen deelt, 

aanspraak blijft behouden op btw van 6% 

 Aanpassen regelgeving individuele materiële bijstand (IDM) die door het Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap (VAPH) wordt verleend. Nu staat nog expliciet in de 
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regelgeving dat de financiële hulp enkel kan aangewend worden voor persoonlijk gebruik van de 

aangepaste wagen.   

 

Meer info 

De handleiding voor het delen van aangepaste wagens is te lezen op de website van Autodelen.net 

(project AVIRA)  

 

Aanbieders met eigen vloot 

 
Ook autodeelaanbieder Cambio experimenteert met het delen van aangepaste wagens. In Mechelen is 

er reeds een deelauto die toegankelijk is voor rolstoelen. De wagen kwam er op vraag van de stad 

Mechelen, een ziekenhuis en een instelling voor mensen met een beperking. Door de wagen te plaatsen 

in de nabijheid van deze voorzieningen wordt verwacht dat er voldoende vraag naar een aangepaste 

wagen zal worden gegarandeerd.  

 

Meer info 
Rolstoeltoegankelijke deelauto van Cambio 

 

  

https://www.autodelen.net/project/avira-project/
https://www.autodelen.net/project/avira-project/
https://www.cambio.be/cms/carsharing/nl/2/cms_f2_16/cms?cms_knuuid=97fe90b9-c8bf-46f9-9288-b35cfcd35c35


 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mobiliteitsbrunch/delende buurten 

 
Met de ondersteuning van Autodelen.net zette Buurthuis Dinamo een ‘delende buurt’ op in juli 2018. 

Deelnemers konden gedurende 30 dagen zonder kosten ‘duurzame vervoersmiddelen’ testen. Na een 

analyse van hun mobiliteitsprofiel, werd gekeken met welke alternatieven voor de wagen zij gebaat 

konden zijn. Vervolgens konden ze een maand ondervinden hoe het was om andere vervoersmiddelen te 

gebruiken. 

 

 

”Ik heb iemand gevonden om mijn auto te delen, ik ben zo blij!” 

- RAFA 
 

 

Mobiliteitsbrunch als afsluiter 

Als afsluiter van het project, volgde een Mobiliteitsbrunch. Na een zeer intensieve communicatieronde 

waarbij buurtbewoners persoonlijk werden aangesproken, haalden ze een volle zaal buurtbewoners 

binnen voor een Mobiliteitsbrunch. De aanwezigen gingen in dialoog over gedeelde mobiliteit, de 

moeilijkheden om zich te verplaatsen in de buurt en werden geïnspireerd door de ervaringen van de 

deelnemers van ‘delende buurten’. Tijdens de gezellige brunch nadien, werden er meteen ook contacten 

gelegd om vervoersmiddelen te delen.  

 

Meer info 

De toolkit om zelf een delende buurten uit te rollen kan je hier nalezen op de website van autodelen.net 

(project ‘Delende buurten’) 

 

 

https://www.autodelen.net/buren-delen-toolkit-lokale-overheden/
https://www.autodelen.net/buren-delen-toolkit-lokale-overheden/
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Rijles met deelwagens 
 
 
Door te leren rijden met de deelwagen, verbetert de zelfredzaamheid van kandidaat chauffeurs en de kans 
op werk én maakt men al doende kennis met autodelen. 
 
Sommige autodeelaanbieders spelen in op het leren rijden met een deelwagen. 
 
Bij de particuliere, kostendelende autodeelorganisatie ‘Dégage!’ mogen leden – mits toestemming van de 
eigenaar – een deelauto gebruiken met een voorlopig rijbewijs. Zo wil Dégage! mensen zonder wagen de 
kans geven om een rijbewijs te halen zonder een auto te hoeven kopen. Ook bij de autodeelverzekering 
van Vivium waar Cozycargebruikers kunnen op inschrijven, is het mogelijk om te leren rijden. Uiteraard 
moet ook de eigenaar van de wagen akkoord zijn. Een bijkomende vereiste is hier dat andere gebruikers 
niet tot een risicogroep behoren.   
 
Autodeelaanbieder Cambio experimenteert met rijlessen in deelwagens. Binnen het 
tewerkstellingsproject ‘Rising You’ kregen deelnemers de kans om te leren rijden met een deelwagen. 
Voor dit project werden vrijwilligers gezocht die als begeleider van de kandidaatchauffeurs wilden 
optreden. Daarnaast ging Cambio in zee met rijschoolorganisatie VAB. Deze samenwerking maakt het 
mogelijk om als Cambiolid een oefenwagen te gebruiken nadat een minimumaantal uren rijles werd 
gevolgd door de kandidaatbestuurder. Zo kunnen ook de kinderen van Cambio-gebruikers leren rijden 
zonder dat zij een wagen moeten aanschaffen. De wagens die hiervoor worden voorzien, zijn niet voorzien 
van dubbele bediening. 
 
Ook de federatie voor erkende rijscholen Federdrive en autodeelaanbieder Stapp.in toonden in het 
verleden grote interesse in het delen van rijlesvoertuigen van rijscholen, maar stuitten op wettelijke 
criteria voor leswagens. Het is in de huidige wetgeving niet toegestaan om ook het logo van 
autodeelorganisaties te vermelden op lesvoertuigen met dubbele bediening.  Hierdoor was het niet 
mogelijk voldoende promotie te maken voor het project. 
 

Meer info 

Dégage! autodelen 

Verzekering van Vivium 

huurleswagen Cambio 

Autodeelorganisatie Stapp.in 

http://www.degage.be/autodelen
https://www.cambio.be/cms/carsharing/nl/2/cms_f2_16/cms?cms_knuuid=da8f9e2d-466c-42c2-97f3-fac215920233
https://www.stappin.be/
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Particulier autodelen 
 

Bij particulier autodelen, worden wagens van burgers onderling gedeeld. Zowel Cozycar als Dégage 

faciliteren autodelen via dit principe. Lid worden kan door je eigen wagen ter beschikking te stellen via het 

systeem en/of als gebruiker van de deelwagens van anderen. Particulier autodelen past een kostendelend 

tarief toe. Door enkel die werkelijke kostprijs door te rekenen, geen maandelijkse kosten te hanteren en 

een lage waarborg, blijven de kosten voor autogebruik beperkt.  

 

“Een paar maand geleden kreeg ik een telefoontje van mijn garagist. Of  

hij mijn telefoonnummer mocht doorgeven aan een alleenstaande moeder. Haar auto 

was versleten en aan vervanging toe, en financieel was dat voor haar een zware dobber. 

Hij had gezien dat er zeer goed voor mijn auto werd gezorgd door alle chauffeurs die 

ermee reden en wilde haar voorstellen om ook lid te worden van Dégage! Zo heeft ze een 

auto ter beschikking, zonder de hoge kosten of de zorgen.” 

- Ann, auto-eigenares bij Dégage! 

 

Dégage gaat nog een stapje verder met een schadeprocedure gebaseerd op een solidariteitsprincipe. Er 

wordt gewerkt met een intern omniumsysteem en schadegevallen worden steeds geval per geval 

bekeken. Er wordt telkens gezocht naar een oplossing op maat van de gebruikers. Bovendien is iedereen 

welkom bij Dégage! Om deze gedachte daadkracht bij te zetten zijn de interne documenten ook 

beschikbaar in het Engels en het Frans.  

 

Meer info 

Dégage : www.degage.be  

Cozycar: www.cozycar.be/ 

 

http://www.degage.be/
http://www.cozycar.be/
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Mobiliteitsassistent 
 

In landelijke gebieden is het niet altijd evident je te verplaatsen met openbaar vervoer. Dit is ook het geval 

in Mesen, West-Vlaanderen. Om de mobiliteit van haar burgers te bevorderen beslisten gemeente Mesen 

en zorgorganisatie Solidariteit voor het Gezin om met de technologie van autodeelcoöperatie Partago 

twee eigen elektrische voertuigen te delen met de inwoners. S’ochtends en s’avonds worden de wagens 

gebruikt door Solidariteit voor het Gezin om mensen naar het dagcentrum te vervoeren. Tijdens de andere 

momenten kunnen de auto’s gereserveerd worden door de bevolking van Mesen. 

Uniek aan dit deelproject is dat er voor senioren, personen met een fysieke beperking of burgers die geen 

rijbewijs hebben, een speciale dienstverlening met mobiliteitsassistent/ bestuurder is uitgewerkt. Als 

inwoner van Mesen/Heuvelland kan je beroep doen op deze dienst en de deelauto aan democratische 

prijzen reserveren met of zonder een bestuurder.  

 

 

“Om met de bus je boodschappen te doen in Ieper, moet je verschrikkelijk 

veel tijd hebben. Soms draaien we in Ieper twee tot drie uur rond, voor er een 

volgende bus terug naar Mesen komt” 

- Ronny uit Mesen 
 

Boodschappendienst 

Sommige senioren kunnen o.w.v. gezondheidsredenen het huis niet verlaten. Zij hebben hulp nodig voor 

dagdagelijkse handelingen, zoals inkopen doen. Daarom maakt een boodschappendienst ook deel uit van 

het autodeelproject.  

 

 

Meer info 

Op de website van Solidariteit voor het Gezin of op de website van Partago. 

https://www.partago.be/
https://www.solidariteit.be/diensten/autodelen-mesen-heuvelland/
https://www.partago.be/
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Kansentarief 
Hoewel autobezit een pak duurder is dan autogebruik door middel van autodelen, blijkt autodelen voor 

sommigen nog te duur. Om hieraan tegemoet te komen werkt de Stad Roeselare en sociale 

huisvestigingsmaatschappij ‘De Ideale Woning’ met een aangepast tarief voor kwetsbare gebruikers.  

 

Stad Roeselare 

De stad Roeselare stelt een dienstwagen ter beschikking van inwoners. Het beheer gebeurt in 

dienstencentrum ‘Ten Elsberge’. Iedereen die in een straal van 1,5 kilometer rond het dienstencentrum 

woont, kan gebruik maken van de auto. In de buurt bevinden zich ook heel wat woningen van Sociale 

Huisvestingmaatschappij ‘De Mandel’.  

 

“Ik heb niet dagelijks een wagen nodig en een auto kopen vind ik kostelijk. Ik vind 

het een leuke auto om mee te rijden en het tarief valt super goed mee. “  

– Cindy uit Roeselare 

 

 

De stad koppelde het gebruik aan de vrijetijdspas. Mensen met een vrijetijdspas, kunnen genieten van een 

kansentarief. En dat slaat aan, zo’n 70% van de gebruikers hebben een vrijetijdspas. Bij de opstart werden 

ook alle bewoners van de sociale verhuurmaatschappij op de hoogte gebracht. 

 

Meer info: 
Contact: DC Ten Elsberge - stijn.dusselier@zbroeselare.be of 051 27 27 13 

 

De Ideale Woning 

Ook sociale huisvestigingsmaatschappij ‘De Ideale Woning’ (Antwerpen) deelt een auto met zijn sociale 

huurders. Zowel in het weekend als op weekavonden kan je de auto ontlenen.  

mailto:stijn.dusselier@zbroeselare.be
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Er werd een sociale tarifering ontwikkeld. De huurders van een sociale woning betalen minder waarborg 

en een lagere prijs per gebruiksuur. Ter promotie van het project nodigde De Ideale Woning alle sociale 

huurders in de buurt uit voor een gezellig infomoment (7/7). Ook de Kringloopwinkel was een belangrijke 

partner en zorgde voor verspreiding van flyers en affiches in de buurt. Daarnaast communiceerden Filet 

Divers (vereniging waar armen het woord nemen), CAW Antwerpen en Buurtschatten over het project. 

 

Meer info 

Contact: De Ideale Woning - info@deidealewoning.be of 03 320 29 70 

  

file:///C:/Users/jef/Downloads/info@deidealewoning.be
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Aanbevelingen 
Door onze pilot, interviews en eerdere projecten kwamen we tot onderstaande aanbevelingen. We 
deelden ze opnieuw op in de knelpunten die we detecteerden en aanhaalden in het hoofdstuk ‘inzichten 
uit buddy’ plus een categorie die focust op het meer bekend en aantrekkelijk maken van autodelen in het 
algemeen.  

 

 Wettelijke knelpunten 

o Organiseer rijlessen met deelwagens 

o Aanpakken wettelijke drempels AVIRA (zie ‘inspiratie/AVIRA’) 

 

 Financiële knelpunten 

o Kom als gemeente/stad tegemoet in een kansentarief of voorzie een derdebetalerssysteem 
voor autodelen 

o Bied als gemeente/stad autodeelcheques aan (naar analogie met taxicheques), voor mensen 
met verplaatsingsmoeilijkheden en met beperkte middelen 

o Voorzie een kansentarief bij het ontwikkelen van MAAS-applicaties (geïnspireerd op het 
UiTpas kansentarief) 

o Het uitwerken van aangepaste, aanvullende ‘omnium’-verzekeringen voor particulier 
autodelen bij het opzetten van autodeelprojecten 

o Geef autodelers korting op andere vormen van duurzame mobiliteit of verzorg een combi-
abonnement op openbaar vervoer en autodelen 

 

 Cognitieve knelpunten  

Maak personeelsmiddelen vrij om autodeelsystemen te kunnen aanbieden op maat van de doelgroep: 

o Maak het gemakkelijk: neem een rol op als tussenschakel in het gebruik maken van 
deelauto’s (reserveren, borg staan, opvolgen dat er geen schulden worden gemaakt …) 

o Eenvoudig informeren: Communiceer steeds een duidelijk en concreet aanbod. Kies voor 
heldere, korte teksten met pictogrammen ter ondersteuning. Indien nodig kunnen ook 
vertalingen worden voorzien. 

o Het groter plaatje communiceren: organiseer workshops rond autodelen, openbaar vervoer 
en (e-)fietsen. 

o Faciliteer het testen: voorzie een gratis testperiode, een buddy die helpt bij het testen … 

 

 Psychologische knelpunten 

o Zet buddy’s/influencers/ambassadeurs in uit de eigen kring van de doelgroep 

o Maak autodelen mainstream: door een kritische massa aan het autodelen te krijgen en 
autodelen volop in het straatbeeld te zien, wordt het een aantrekkelijker alternatief voor de 
eigen wagen. Zie verder onder ‘Algemene bekendheid + aantrekkelijk maken’ 

o Deel de wagens van vertrouwde organisaties in de buurt: buurtwerk, OCMW, 
wijkgezondheidscentrum 
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 Nabijheid 

o Deel de eigen wagen(s) van de organisatie. Vele gemeentebesturen en organisaties hebben 
een wagen(park) dat vaak stil staat. Door de wagens te delen met de buurt, wordt het 
gebruik van de wagens geoptimaliseerd en en wordt tegemoetgekomen aan een 
ontoereikend aanbod. 

o Deel een (elektrische) (bak)fiets met de buurt 

 

 Algemene bekendheid + aantrekkelijk maken 

o Voortdurende en inclusieve communicatie over autodelen: het (jaarlijks) informeren op 
aantrekkelijke activiteiten zoals een buurtontbijt, terugkerende fysieke en digitale 
communicatie, vermelding in het straatbeeld en in (jaar)publicaties… 

o Maak de informatie laagdrempelig door gratis, gebruiksvriendelijk offline informatie aan te 
bieden zoals een gratis telefoonnummer, inloopmomenten bij aanspreekpunt in de buurt, 
laagdrempelige infosessies .... Kies bij dit laatste de tijdstippen zo toegankelijk mogelijk en 
voorzie kinderopvang buiten de schooluren. 

o Zet in op momenten belangrijk voor de doelgroep, bv. communiceren bij het ophalen van 
het rijbewijs of het onthaalmoment voor nieuwe inwoners 

o Voorzie incentives, bv. een startkorting, parkeervoordelen voor autodelen uitwerken (vb. 
goedkoop/gratis parkeren, voorbehouden parkeerplaatsen …) 

o Speel bepaalde voordelen van autodelen uit die belangrijk zijn voor de doelgroep, bv. 
financieel, geen administratie meer, ... Bekijk eerst hoe autodelen een oplossing kan zijn 
voor je doelgroep. Dit kan een bepaalde vorm van autodelen zijn (bv. particulier autodelen) 
of een deelfacet ervan (bv. leren autorijden met een deelauto). 

o Maak van het autodelen, al dan niet in combinatie met carpoolen, een leuk en sociaal 
gegeven. Bijvoorbeeld door het autodeelproject te koppelen aan een boodschappendienst. 

o Autodelen structureel inbedden in de werking van de organisatie: 

 Zelf autodelen (goede voorbeeld geven) 

 Overtuig medewerkers/collega’s van de voordelen en zorg dat zij dit uitstralen in 
hun contacten, bv. cliënten spontaan informeren die moeilijkheden hebben om zich 
te verplaatsen of in geldnood zitten. Hier kunnen ook de mogelijkheden om de 
eigen wagen te delen worden belicht. 

o Informeer personen die genieten van kortingstarieven voor De Lijn over de mogelijkheden 
van autodelen. De bevoegde instanties die een tussenschakel zijn in de aanvraag voor deze 
groep (opvangoperatoren, federale pensioendienst, OCMW-begeleiders, VDAB), kunnen 
doorstroming van informatie verzekeren.  

o Samenwerken met lokale overheden, OCMW’s, buurtwerkorganisaties, 
tewerkstellingsinstanties, zelforganisaties en federaties, integratiediensten/centra, 
vluchtelingenwerk, onthaalbureaus, centra voor basiseducatie, Opleiding NT2, religieuze 
instellingen, adviesraden, dienstencentra, huiswerkbegeleiding, buddy-systemen, 
autodeelorganisaties, Autodelen.net ... 

 

 

 

Heb je nog vragen of wil je in de toekomst samenwerken om autodelen voor iedereen beschikbaar te 

maken? Contacteer het Autodelen.net secretariaat via info@autodelen.net of 09 242 32 75. 

 


