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VOORWOORD 
Met trots stelt Autdelen.net, het Vlaams Netwerk Autodelen haar beleidsplan 2021–2025 voor. Het is het 
resultaat van een proces dat startte midden 2018 en omvat een concrete visie en middellange termijn 
strategie om onze uiteindelijke droom te verwezenlijken, een maatschappij anno 2050 waar het begrip 
autobezit iets is uit het verleden, waarin iedereen mobiel is en waarin iedereen die al eens een auto nodig 
heeft er één kan gebruiken (of zich kan laten oppikken door de elektrische, zelfrijdende auto). Ze droomt 
van buurten met veel ruimte, schone lucht en een grote verbondenheid. 

Van autodelen naar… 
In de huidige beleidsperiode zette Autodelen.net het concept autodelen op de Vlaamse kaart. Vlaanderen 

telt momenteel ruim 80.000 autodelers, meer dan 3.000 deelwagens en 15 autodeelaanbieders. Bij 
autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). Het biedt grote 

milieu-, 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. 

… gedeelde mobiliteit 
De wereld evolueert echter snel. Vandaag worden niet enkel auto’s gedeeld, ook het delen van fietsen, 

steps, scooters… krijgt voet aan de grond, voornamelijk in de steden. Deze concepten streven ook vaak 
naar gedragsverandering van autobezit naar gebruik (van duurzame alternatieven). Dit past perfect in onze 

visie en daarom besloot de Algemene Vergadering in mei 2019 om onze missie uit te breiden en ook andere 
vormen van gedeelde mobiliteit te promoten met als doel de burger een volwaardig alternatief te bieden 

voor het bezit van een (tweede) auto. 
 
De kern van dit beleidsplan handelt, hoe kan het ook anders, over gedeelde mobiliteit. Een 

maatschappelijk relevant fenomeen op weg naar een nieuwe samenleving waarin koning auto plaats 
maakt voor duurzame verplaatsingsmethoden. Gedeelde mobiliteit verandert de maatschappij echter ook 

veel dieper en meer structureel dan u op het eerste zicht zou verwachten. Het gaat ook over leefbare 
buurten met meer ruimte en waarin mensen meer verbonden samenleven. 

Gedeelde mobiliteit is aan een opmars bezig, maar de bereikte doelgroep is vaak nog te eenzijdig. Eén van 

de belangrijkste doelstellingen van dit beleidsplan is deelmobiliteit de komende vijf jaar beschikbaar te 
maken voor iedereen met specifieke aandacht voor de niet-traditionele doelgroepen zoals nieuwkomers, 

vierde wereld, senioren… 

Bram Dousselaere 
Voorzitter  
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INLEIDING 
Het beleidsplan van Autodelen.net is als volgt opgebouwd: 

• In deel 1 verduidelijken we de missie van Autodelen.net en nemen we je mee in onze visie en 
strategie en willen we onze droom met u delen. 

• In deel 2 stellen we de organisatie voor. Van waar komen we en wat doen we anno 2019.  
• In deel 3 inventariseren we de belangrijkste trends en evoluties via het DESTEP-model. Dit wordt 

verder gebruikt in onze zelfevaluatie en de beschrijving van de SWOART-analyse  
• Deel 4 toont aan dat de verbindende-, kritische- en laboratoriumrol op het lijf geschreven zijn van 

Autodelen.net en verklaart de keuze voor de leer– en maatschappelijke bewegingsfunctie 
• Deel 5 is het kloppend hart van dit beleidsplan. Één transversale en 5 strategische doelstellingen 

(SD’s) worden concreet gemaakt met 22 operationele doelstellingen (OD’s). Bij elke doelstellingen 
zal u een lijst met mogelijke acties en indicatoren vinden. Wij pinnen ons niet volledig vast op de 
mogelijke acties omdat er de komende 5 jaar belangrijke evoluties kunnen plaatsvinden waarop 
Autodelen.net moet en wil inspelen om haar droom te verwezenlijken. 

• In deel 6 beschrijven we duidelijk en concreet op welke manier we tegemoet komen aan de 
decretale criteria. U zal merken dat we zowel in het heden als in onze toekomstplannen aandacht 
hebben voor de belangrijkste criteria waaraan een beweging moet voldoen om de bevolking te 
doen nadenken, te informeren en te activeren om de stap de zetten naar een duurzame toekomst 
via gedeelde mobiliteit 

• In deel 7 geven we kerngegevens van de laatste jaren op vlak van personeel, financiën en andere 
zakelijk gegevens zoals infrastructuur en integrale kwaliteitszorg. 

• Deel 8 beschrijft onze visie en toekomstige strategie betreffende de principes van goed bestuur.  
• In deel 9, tenslotte, lichten we de afstemming toe tussen het inhoudelijke en zakelijke plan. 

 

Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat ook u, na het lezen van dit beleidsplan, gebeten wordt door 
het leven zonder het bezit van een (tweede) wagen! 

 

 

Bram Dousselaere Liesbeth Wuyts Jeffrey Matthijs 
Voorzitter Secretaris Coördinator 
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1.  MISSIE, VISIE EN AANPAK 
De initiële missie van Autodelen.net is sinds de oprichting in 2003 al heel wat veranderd. Toch blijft er één 
constante in het verhaal. De organisatie ijvert voor meer leefbare buurten en de promotie van duurzame 
mobiliteit via het concept autodelen/gedeelde mobiliteit. Tijdens de uitvoering van het huidige beleidsplan 
veranderde het landschap van gedeelde mobiliteit drastisch. Vandaag zijn er exponentieel meer 
autodelers en meer aanbieders van autodelen. Bovendien ontwikkelden andere vormen van gedeelde 
mobiliteit zich ook exponentieel (fietsdelen, delen van steps, scooters,..). Ook onze werking paste zich aan, 
aan deze snel veranderende context.  
 
Naar aanleiding van dit nieuwe beleidsplan werd stevig nagedacht over de plaats van Autodelen.net 
binnen de huidige snel veranderende maatschappij. We hebben een proces achter de rug waarbij het 
team, de RvB en AV, vrijwilligers en andere stakeholders werden bevraagd. Wij lieten ons ook extern 
begeleiden om tot een gedragen en frisse nieuwe missie en visie te komen. Vanaf 2019 laten we in onze 
gloednieuwe missie ook de mogelijkheid om alle vormen van gedeelde mobiliteit te promoten met als 
finaal doel het activeren van de Vlaming naar een duurzame mobiliteit en het creëren van leefbare, sociale 
buurten waarin het privé autobezit vermindert. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de missie, de 
visie en de aanpak van Autodelen.net besproken. 

1.1. Missie 

 

Om onze missie te realiseren zetten we in op experiment en beleidsbeïnvloeding. We vinden het daarbij 
belangrijk om positieve alternatieven aan te bieden met aandacht voor sociale, economische en 
ecologische impact. 

  

 

Autodelen.net is het verbindend netwerk van gedeelde mobiliteit. We promoten en 

ondersteunen beurtelings gebruik van vervoermiddelen. We willen de mobiliteitsbehoefte van 

iedereen efficiënt invullen met een minimaal ruimtebeslag, een optimaal gebruik van 

grondstoffen en een positief effect op de kwaliteit van onze leefomgeving. 
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1.2. Visie 
Autodelen.net wil de sociale, economische en ecologische voordelen van autodelen en gedeelde mobiliteit 
maximaliseren. We zien gedeelde mobiliteit als een essentieel element in een mobiel, toegankelijk, 
inclusief en economisch rijk Vlaanderen. 
  

Autodelen.net en 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. Autodelen.net focust zich op het om beurt gebruik maken van voertuigen met specifieke aandacht 
voor de impact van de diverse systemen. Gedeelde mobiliteit zorgt voor een transitie van het bezit van 
voertuigen naar het louter gebruik ervan. Een volledig overzicht van het actuele Vlaamse landschap 
gedeelde mobiliteit is te vinden in bijlage 1. Een korte inleiding over autodelen is te vinden in deze video. 
 

Gedeelde mobiliteit biedt tal van maatschappelijke voordelen 

Gedeelde mobiliteit biedt grote ecologische, sociale en economische voordelen. Mensen die geen 
(tweede) wagen bezitten hebben zowel ecologisch als ruimtelijk een kleinere voetafdruk. Mensen die 
autodelen, kiezen vaker voor zachte vervoersmodi en fietsdelers gebruiken minder de auto dan voorheen. 
Gedeelde mobiliteit versterkt met andere woorden de modal shift. Bovendien zijn er minder wagens, en 
dus minder grondstoffen, nodig om aan de totale mobiliteitsbehoefte te voldoen. Eén deelwagen bv. 
vervangt, afhankelijk van de vorm van autodelen, tussen de 4 en 16 privéwagens. Gedeelde mobiliteit 
zorgt ervoor dat iedereen mobiel kan zijn en het vermindert de individuele kost voor het gebruik van een 
voertuig. Delende burgers zorgen met hun bewust verplaatsingsgedrag voor minder files, minder CO2-
uitstoot en kwalitatieve, leefbare buurten. Er komt plaats vrij voor fietsers, voetgangers en ontmoeting. 
Sociale verbindingen ontstaan in delende buurten en er is een vlottere en veiligere verkeersdoorstroming.  
 

Gedeelde mobiliteit is essentieel in combimobiliteit en mobipunten 

In het Vlaams decreet basisbereikbaarheid (2019) worden 4 vervoerlagen 
gedefinieerd (van het trein- en kernnet naar het aanvullende net en vervoer 
op maat). Gedeelde mobiliteit is een essentiële link in en tussen deze 
vervoerlagen en is een duurzaam en flexibel alternatief voor het individueel 
bezit van een (tweede) wagen. Bovendien is het concept een belangrijk 
onderdeel van mobipunten waarbij verschillende mobiliteitsfuncties 
gebundeld worden op een fysieke locatie. Daarnaast is gedeelde mobiliteit 
een essentiële link in combimobiliteit en maakt het mogelijk om voertuigen 
te combineren in een aaneengeschakeld traject (bv. met de (deel)fiets naar 
het station, dan de trein en vervolgens de deelwagen), maar ook in tijd 
(vandaag met de deelfiets, morgen met de trein en overmorgen met de 
deelwagen) zonder ze te moeten bezitten.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=uJa-jwcjm0U
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Gedeelde mobiliteit is inclusief en voor iedereen  

Diverse kansengroepen vallen vandaag nog al te vaak uit de boot op het vlak van mobiliteit, doordat de 
alternatieven niet aangepast of te duur zijn of omwille van onvoldoende aanbod. Gedeelde mobiliteit biedt 
kansen voor aangepast vervoer aan betaalbare prijzen op diverse locaties (van stedelijk tot ruraal). 
Anderzijds biedt gedeelde mobiliteit ook alternatieven voor het segment van mensen die vaker een wagen 
nodig hebben (bv. voor dienstverplaatsingen). 
 

Gedeelde mobiliteit evolueert naar zero-emissie en autonome, geconnecteerde mobiliteit 

De klimaatdoelen van Parijs behalen is enkel mogelijk door beroep te doen op hernieuwbare 
energiebronnen, bijvoorbeeld via elektrificering. Er is met andere woorden een versnelde invoer van zero-
emissie mobiliteit nodig. Gedeelde mobiliteit is hiervoor een katalysator. Door de snellere omlooptijd van 
deelvoertuigen worden meer geavanceerde en minder vervuilende technologieën gebruikt. Bovendien is 
autodelen een ideale kennismaking met zero-emissie rijden. De technologische (r)evolutie zorgt voor 
slimme, geconnecteerde en autonome voertuigen. Het potentieel is enorm. In de eerste plaats zal 
mobiliteit veel veiliger worden, maar er zullen ook minder wagens nodig zijn voor hetzelfde aantal ritten 
en dus minder ruimte inname door voertuigen. Maar dit kan enkel als we slimme, gedeelde zelfrijdende 
voertuigen creëren. 
 

We have a dream! 

 

  
Autodelen.net heeft eigenlijk een zeer eenvoudige 

en duidelijke ambitie. De organisatie droomt van een 

maatschappij anno 2050 waarin autobezit zo goed 
als verdwenen is, waarin iedereen mobiel is en 

waarin iedereen die al eens een auto nodig heeft er 

één kan gebruiken (of zich kan laten oppikken door 

de elektrische, zelfrijdende auto). Ze droomt van 
buurten met veel ruimte, schone lucht en een grote 

verbondenheid. Gedeelde mobiliteit zal één van de 

deeloplossingen blijken doordat het inspeelt op een 

scala van beleidsterreinen zoals milieu, mobiliteit, 

sociale cohesie, leefbaarheid van buurten, 

inclusie,…. en bovendien… is het gewoon rocking! 
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1.3. Onze strategie  
We zijn een netwerk 

Samenwerken, verbinden en gemeenschappelijke belangen benutten zit in het DNA van Autodelen.net. 
We doen dit in de eerste plaats met de aanbieders van gedeelde mobiliteit om de ecologische, sociale en 
economische voordelen van gedeelde mobiliteit te maximaliseren, expertise op te bouwen en 
gezamenlijke strategieën uit te werken. Bovendien werken we samen met intermediairen (overheden, 
middenveld, bedrijven, belangenverenigingen, academische wereld, ...) op diverse domeinen en 
grensoverschrijdend zowel m.b.t geografische spreiding, verplaatsingsmodi als doelgroepen.  
 

We promoten gedeelde mobiliteit 

Autodelen.net wil de bevolking informeren en sensibiliseren over 
gedeelde mobiliteit als alternatief voor het individueel bezit van 
een (tweede) wagen. We doen dit door het organiseren van klein- 
en grootschalige communicatiecampagnes, de organisatie van (en 
aanwezigheid op) events, het geven van infosessies, het 
opbouwen van communities, een actieve perswerking en het 
inzetten op een professionele vrijwilligerswerking en 
ambassadeurs.  
 

We activeren mensen, overheden, organisaties en 
bedrijven 

Informeren over de diverse mogelijkheden van gedeelde mobiliteit is een eerste stap. Daarnaast willen we 
de bevolking, overheden, organisaties en bedrijfswereld actief ondersteunen om gedeelde mobiliteit in de 
praktijk te brengen. Dit doen we door educatie en experiment: 

 Inzetten op en vormen van een community van vrijwilligers die het concept via verschillende 
methodieken kunnen verspreiden en installeren. 

 Inzetten op het vormen van intermediairen (train the trainer) die op hun beurt de Vlaming 
aanzetten tot gedragsverandering 

 Het verspreiden van expertise om gedeelde mobiliteit beschikbaar en toegankelijk te maken voor 
zoveel mogelijk doelgroepen (bv. door handleidingen, actieve begeleiding, rapporten, 
studiemomenten, workshops en conferenties) 

 Het opzetten van innovatieve pilots en living labs om gedeelde mobiliteit beschikbaar te maken 
voor een divers spectrum aan doelgroepen, situaties en locaties met als doel het opschalen van 
de geslaagde experimenten door aanbieders van gedeelde mobiliteit of andere stakeholders. 

. 

We zetten in op beleidsbeïnvloeding en onderzoek 

Om gedeelde mobiliteit mainstream te maken is naast informeren, sensibiliseren en activeren ook nood 
aan beleidskaders die de versnelde invoer van gedeelde mobiliteit faciliteren. Autodelen.net, in 
samenwerking met de sector en stakeholders, detecteert de noden, doet beleidsvoorstellen en zoekt 
actief toenadering tot de relevante beleidsmakers. Bovendien werkt Autodelen.net samen met 
academische en onderzoekspartners om de maatschappelijke impact van gedeelde mobiliteit te meten en 
te visualiseren. Dit zien we als de basis voor slimme, duurzame en toekomstgerichte beleidsmaatregelen 
op lokaal, regionaal, federaal en Europees vlak. 

COMMUNICATIECAMPAGNE GENT 
AUTODEELSTAD  
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2.  OVER AUTODELEN.NET 

2.1  Geschiedenis 
Autodelen.net werd opgericht in 2003 als Autopia en is gegroeid uit enkele particuliere autodeelgroepen 
met als hoofddoelstelling de promotie van duurzame mobiliteit via particulier autodelen. In 2013 wordt 
deze doelstelling uitgebreid naar de promotie en ondersteuning van alle vormen van autodelen. In 2016 
verandert de naam Autopia tot het huidige Autodelen.net. De oorspronkelijke hoofdtaak wordt nog steeds 
uitgeoefend via de dienst Cozycar waarbij privé personen begeleid worden bij het opzetten van gesloten, 
kostendelende particuliere autodeelgroepen. In 2019 wordt de missie uitgebreid naar alle vormen van 
gedeelde mobiliteit. Hieronder schetsen we enkele mijlpalen van de beginjaren tot en met 2017. 

2.1.1 Een opgroeiende vzw (2004-2010) 

De beginjaren kenmerken zich door de administratieve uitbouw van de vzw. Er wordt een website 
ontwikkeld met een online vraag en aanbod zodat potentiële autodelers elkaar kunnen vinden en een 
online reservatiekalender. Verder wordt het particulier delen juridisch onderbouwd met 
standaardcontracten, een huishoudelijk reglement en een eerste aangepaste autodeelverzekering. 

In 2005/6/7 zijn er de eerste gesubsidieerde opdrachten voor de vzw met als voornaamste doel het 
promoten en ondersteunen van particulier autodelen in Vlaanderen. Eind 2007 telt Autopia 350 leden. 
Een belangrijke mijlpaal is het lidmaatschap bij de koepelorganisatie voor milieu en mobiliteit Komimo 
(het huidige Netwerk Duurzame Mobiliteit). Vanaf nu kan Autopia jaarlijks deelnemen aan een 
overkoepelende campagne rond duurzame mobiliteit. Eind 2008 wordt de kaap van de 600 particuliere 
autodelers bereikt. 

In 2009 doet Autopia een grondig onderzoek bij haar leden. De resultaten zijn vooral belangrijk omwille 
van de uitkomst op vlak van sociale cohesie en buurtbetrokkenheid. 75% van leden vindt het sociale 
contact dat ze hebben met buurtbewoners doordat ze particulier autodelen een belangrijke meerwaarde 
om verder te doen. In 2010 toont Autopia voor de eerste maal haar frisse en innovatieve aanpak met de 
ontwikkeling van het succesvolle concept van de autodeelparty. Dit zijn homeparty’s bij mensen thuis over 
autodelen. Dit blijft tot op de dag van vandaag een bijzonder succesvolle formule om particuliere 
autodeelgroepen op te starten. Uit 70% van de autodeelparty’s ontstaat een autodeelgroep. 

2.1.2  Experiment en groeiend aantal autodelers (2011-2015) 

In 2011 innoveert Autopia opnieuw en organiseert ze haar eerste, nog heel bescheiden, autodeelsalon in 
Gent. Het opzet is gelijkaardig aan een klassiek autosalon, met als belangrijkste verschil dat alle 
tentoongestelde wagens gedeeld worden door meerdere mensen en de informatiestanden van VAB, 
Febiac, Touring,… vervangen zijn door een breed scala aan deelinitiatieven. Het autodeelsalon is nog 
kleinschalig maar haalt desondanks veel pers (De Gentenaar, De Metro, De Standaard, MNM en Radio 1). 
Het bewijst dat creativiteit en een frisse vernieuwde aanpak kan werken. We besluiten dit concept te 
verruimen en opnieuw te organiseren in 2012. Dit concept zal uitgroeien tot een vaste waarde tijdens de 
week van mobiliteit in september en beleefde in 2018 haar achtste editie. Eind 2011 telt Autopia een 
duizendtal betalende leden. In het najaar van 2012 wordt een strategisch beslissingsproces gestart. Dit 
resulteert eind 2013 in de oprichting van de netwerkfunctie van de vzw. 
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Het concept van de mini-autodeelsalons (een spin-off van het klassiek autodeelsalon), waarbij vrijwilligers 
(praktiserende autodelers) een informatiestand (letterlijk een salon) bemannen op lokale evenementen, 
kent zijn start in 2012 met de aanwezigheid in 6 gemeenten. Anno 2019 is dit nog steeds een succesvol 
recept (20 locaties) en één van de methodieken om een informatiestand te laten opvallen tussen andere 
standen. 

In 2012 ontwikkelt Autopia een innovatieve vorm van autodelen met gemeenten. Autopia begeleidt lokale 
overheden om het gemeentelijk wagenpark buiten de kantooruren beschikbaar te stellen voor de 
inwoners van gemeenten. Geografisch richt dit concept zich op kleine tot middelgrote steden en 
gemeenten. Zo wil Autopia autodelen ook verspreiden in minder verstedelijkte gebieden. Anno 2019 is dit 
nog steeds succesvol en delen reeds meer dan 40 gemeenten één of meerdere wagens met de bevolking. 

In 2013 organiseert Autopia een campagne in 11 centrumsteden om particulier autodelen op te schalen. 
De campagne is een succes en er worden 52 nieuwe particuliere autodeelgroepen opgericht, goed voor 
300 autodelende gezinnen. Nog in 2013 ontwikkelt Autopia een andere innovatieve vorm van autodelen 
waarbij de milieu – en mobiliteitsdoelstellingen van autodelen gekoppeld worden aan doelstellingen van 
inclusie en toegankelijkheid voor personen met een vervoersbeperking. Het wordt AVIRA gedoopt en staat 
voor Autodelen Voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke Auto’s. Eind 2013 telt Autopia 2.000 leden, goed 
voor 300 particulier gedeelde wagens. Nog eens 2.000 extra personen registreerden zich gratis op de 
website als potentiële en geïnteresseerde autodeler. 

In 2015 trekt Autopia voor een tweede maal de kaart van inclusie en niet-traditionele doelgroepen voor 
autodelen. Via een subsidie van ‘Thuis in de stad’ konden we inzetten op pilootprojecten met als doel niet-
traditionele doelgroepen te bereiken en personen in (vervoers)armoede een mogelijkheid te bieden om 
hun mobiliteitsopties te vergroten. Er werden succesvolle pilots gerealiseerd in Antwerpen, Gent, 
Roeselare en Leuven die zich lieten kenmerken door een sociale tarifering, samenwerking met een lokale 
moskee of met tewerkstellingsinitiatieven. 

2.1.3  Een opgroeiende beweging (2016-2017) 

Begin 2014 onderzoekt Autopia de piste om erkend te worden als beweging om een financiële basis te 
hebben voor de grootschalige verspreiding van het concept autodelen. Dit resulteert in een erkenning 
vanaf de beleidsperiode 2016-2020. In 2016 start een ambitieus team van 2,5 VTE aan de huidige 
beleidsperiode. De acties en mijlpalen staan uitgebreid beschreven in de voortgangsrapportage van de 
betreffende jaren. Autodelen.net is zonder meer trots op de realisaties in de eerste jaren van de erkenning. 
Hieronder geven we een niet limitatief overzicht van enkele mijlpalen. 

2.1.3.1 Netwerking en samenwerking 

Samenwerking zit in het DNA van Autodelen.net en bij de start van de nieuwe 
beleidsperiode werkt de organisatie aan een innovatief 
samenwerkingsverband om de allereerste green deal in Vlaanderen op te 
starten. Na een intense voorbereidingsperiode slaagt Autodelen.net erin om 
op 27 maart 2017 de green deal gedeelde mobiliteit te lanceren 
(www.gedeeldemobiliteit.be).  

De green deal gedeelde mobiliteit is een vrijwillige engagementsverklaring tussen 106 ondertekenaars 
(middenveld, bedrijven, lokale overheden, kennisinstellingen en koepelorganisaties) en de Vlaamse 
overheid met als doel gedeelde mobiliteit te versnellen tegen 2020. De ondertekenaars zijn samen goed 
voor 639 (!) concrete acties om mensen naar gedeelde mobiliteit te activeren. De Vlaamse overheid ziet 

http://www.gedeeldemobiliteit.be/
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deze eerste Vlaamse green deal ooit als inspiratie om een green deal instrument te ontwikkelen. 
Ondertussen telt Vlaanderen 7 green deals. 

Eén van de meest interessante zaken van de green deal gedeelde mobiliteit is dat er 7 thematische 
werkgroepen opgericht zijn waarbij partners rond de tafel zitten die anders zelden of nooit met elkaar in 
contact komen. In deze werkgroepen worden concrete samenwerkingsverbanden gesmeed en wordt 
gewerkt aan gezamenlijke standpunten en concrete projecten rond bv. elektrische gedeelde mobiliteit, 
knelpunten op verzekeringsvlak, inclusieve gedeelde mobiliteit, enz. 

Naast de green deal gedeelde mobiliteit zet Autodelen.net in op haar rol als verbindend netwerk met de 
autodeelsector. Door overleg slaagt ze in het samenbrengen van gezamenlijke standpunten voor bv. het 
autodeelactieplan van de stad Gent, in het opzetten van gezamenlijke communicatiecampagnes bv. in 
Antwerpen en Gent en in het samen aanwezig zijn op diverse evenementen bv. autodeelsalons in Gent, 
Mechelen, Antwerpen, Leuven, Oostende,.. .  

Internationaal bouwt Autodelen.net in deze periode een stevig netwerk uit wat resulteert in deelname 
aan een aantal Europese projecten. In 2016 wordt Share North gestart (www.share-north.eu) dat uitgroeit 
tot een ‘light house project’ in Europa. 

2.1.3.2 Organisatie en events 

Door de groei van het personeelsbestand kan Autodelen.net vanaf 2016 steeds meer inzetten op de 
organisatie van wervende en inhoudelijk sterke symposia en workshops. Hieronder bespreken we twee in 
het oog springende events. 

In 2016 organiseert Autodelen.net samen Netwerk duurzame mobiliteit, De Vooruit,  de UGent en het 
Europese consortium Share North een tweedaagse internationale inspiratiedag in Gent. Op een 
publieksavond (300 deelnemers) rond de zelforganiserende stad worden o.a. drie internationale 
voorbeelden van Bottom-up initiatieven toegelicht. Inspiratie komt uit het Noorse Bergen (transition 
town), het Britse Frome (Flatpack democracy) en Amsterdam (Sharing city). De dag daarop ontvangen we 
220 mobiliteitsprofessionals uit het middenveld,  lokale en regionale besturen. Er worden 10 workshops 
en 2 plenaire sessies georganiseerd met 40 (inter-)nationale sprekers. 

In 2017 organiseren we de zevende en één van de meest succesvolle edities van het autodeelsalon aan de 
Antwerpse Meir. De ca. 32.000 bezoekers krijgen aan de Autodelen.net stand info over alle vormen van 
autodelen waarna de bezoeker voor zijn specifieke vragen terecht kan bij de infostands van de 
verschillende autodeelorganisaties. Ook andere duurzame mobiliteitsalternatieven worden gepromoot 
zoals De Lijnbus, Velo (fietsdelen), Taxistop, Buggybooker en Onak (opvouwbare kano). 

https://www.autodelen.net/autodelen-als-alternatief-invoering-lez-antwerpen/
https://autodelen.gent/
http://www.share-north.eu/
https://northseablog.eu/promoting-the-cool-factor-of-carsharing/
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2.1.3.3 Living labs en inclusie 

Eén van de belangrijke doelstellingen van Autodelen.net is om autodelen 
beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk doelgroepen met speciale 
aandacht voor inclusie. Hiervoor zet Autodelen.net, steeds in 
samenwerkingsverband, diverse  experimenten op. We lichten er twee uit. 

In 2016 connecteert Autodelen.net het stadsbestuur van Mesen en 
Heuvelland, Solidariteit voor het Gezin en autodeelorganisatie Partago. In 
deze moeilijk te bereiken regio worden twee elektrische deelwagens ter 
beschikking gesteld van de inwoners. Uniek en innovatief aan dit project is, 
naast de locatie, ook het totaalconcept op vlak van mobiliteit. Bewoners 
kunnen een wagen reserveren inclusief chauffeur zodat ook mensen zonder 
rijbewijs, zorgbehoevende en/of senioren voldoende mobiel kunnen zijn. 
Bovendien wordt een wekelijkse boodschappendienst georganiseerd met de 
deelwagens.  

In 2017 zetten Autodelen.net en Taxistop het project "Delende Buurten" op waarbij samen met de 
buurtbewoners wordt nagegaan hoe ze hun buurt aangenamer en duurzamer kunnen maken. Concreet 
worden per buurt deelnemers gezocht die hun eigen wagen 30 dagen aan de kant laten staan. Dit 
participatief experiment wordt in twee buurten uitgevoerd: Molenbergwijk in Beveren en Sint-
Amandsberg in Gent. Om een beter zicht te krijgen op de lokale mobiliteit brengen bewoners hun eigen 
verplaatsingen in kaart aan de hand van een app (in samenwerking met de UGent). Na analyse van de 
resultaten wordt gezamenlijk bekeken wat de mobiliteitsbehoefte is van de deelnemers en voorzien we 
alternatieve gedeelde mobiliteit (deelwagens, bakfietsen, abonnementen voor openbaar vervoer,..).  

2.1.3.4 Innovatie 

Naast samenwerking zit ook innovatie vergroeid in het DNA van Autodelen.net. Hoewel veel van 
bovenstaande acties reeds facetten van innovatie in zich houden (bv. project in Mesen, rolstoelvriendelijke 
wagens delen, enz.) bleef tot nog toe één belangrijke zaak onderbelicht. Autodelen.net is trots op het feit 
dat sommige van onze experimenten overgenomen worden door de autodeelaanbieders. Zo telt de 
Cambio-vloot sinds 2017, geïnspireerd op ons AVIRA-project, twee rolstoelvriendelijke wagens en zetten 
verschillende autodeelaanbieders (o.a. Partago, Battmobiel, ZenCar, Cambio en Stapp.in) in op 
ondersteuning van gemeenten bij het delen van het gemeentelijk wagenpark.  

 

2.2  Kerncijfers 2018 en 2019 
In 2018 en 2019 kwam de bewegingswerking van Autodelen.net volledig op toerental. Het team breidde 
uit tot 9.8 VTE, nieuwe projecten zagen het levenslicht en er werd samen met de RvB en het volledige 
team hard gewerkt aan een nieuwe missie. De niet aflatende inzet van de voorbije jaren werd bovendien 
beloond: in februari 2019 mochten we berichten dat Vlaanderen inmiddels 70.000 autodelers telt. De 
financiële cijfers zijn te lezen in punt 8.1 vanaf blz 73 Hieronder beschrijven we enkele mijlpalen en 
inhoudelijke kerncijfers. 

 

 

http://www.focus-wtv.be/nieuws/mesen-en-heuvelland-doen-aan-autodelen
http://www.focus-wtv.be/nieuws/mesen-en-heuvelland-doen-aan-autodelen
https://www.autodelen.net/project/delende-buurten/
https://www.autodelen.net/project/avira-project/
https://www.autodelen.net/project/delen_gemeentelijk_wagenpark/
https://www.autodelen.net/wp-content/uploads/2019/02/Autodelen_net-PERSBERICHT-Autodelen-stijgt-exponentieel-in-Belgi%C3%AB.pdf
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2.2.1 Netwerk en samenwerking  

In 2018 en 2019 kwam de green deal gedeelde mobiliteit op kruissnelheid. Er werden terugkomdagen 
georganiseerd voor alle ondertekenaars, de zeven thematische werkgroepen kwamen elke minstens vier 
keer bijeen, enz. Dit resulteerde in een aantal concrete resultaten zoals het beschikbaar maken van de 
zero-emissiepremie voor aanbieders gedeelde mobiliteit, een federale workshop betreffende verzekering 
en deelmobiliteit en de verdere verfijning van het instrument n.a.v. evaluaties in 2018 en 2019. Uit deze 
evaluaties kwamen zeer interessante bevindingen. Zo kennen we nu de voornaamste redenen om deel te 
nemen aan de green deal (mogelijke samenwerkingsverbanden (70%), uitwisseling van expertise (60%) en 
netwerking met andere ondertekenaars (50%)), en raadt meer dan 90% van de ondertekenaars de green 
deal aan bij derden. 
 
Naast de green deal gedeelde mobiliteit versterkte Autodelen.net haar rol als verbindend netwerk met 
de autodeelsector door het samenbrengen van gezamenlijke standpunten voor persartikels (bv. 
elektrische mobiliteit), opiniestukken en memoranda voor lokale, regionale en federale verkiezingen die 
ondertekend zijn door ruim 90% van de autodeelsector. Bovendien nemen we sinds het najaar 2019 onze 
rol op in de werkgroepen van het zgn. OSLO-traject betreffende de standaardisatie van data op Vlaams 
niveau. Samen met Informatie Vlaanderen zorgen we voor een feedbackmoment voor de hele sector 
gedeelde mobiliteit in januari 2020. Sinds september 2019 kunnen we ook als lid van de MORA wegen op 
het Vlaamse beleid. We houden de vinger aan de pols en berichten op regelmatige basis over onze visie 
op nieuwe beleidskeuzes en -ontwikkelingen via onder meer onze beleidsnieuwsbrief en persberichten. In 
2018 werd het Europees project Share North verlengd tot 2021 en startten een drietal nieuwe Europese 
projecten: Ehubs, Art.Forum en Stars. 
 
De voorbije twee jaar gaven we veel presentaties op netwerkevents en workshops. Er werden meer dan 
85 presentaties gegeven door verschillende teamleden (bv. op vervoerregio raden, studiedag lokale 
bereikbaarheid, Vlaams Parlement, enz.). We bereikten hier minimaal 3.500 personen mee. 

2.2.2  Organisatie van eigen events 

2018 gaat de Autodelen.net-geschiedenis in als het jaar waarin we ons tot nog toe meest gedurfde, 
innovatieve en succesvolle event organiseren. ‘Shared Mobility Rocks!’ is een onconventioneel 
internationaal symposium waarin het publiek ondergedompeld wordt in een dag vullend programma van 
keynotes, panelgesprekken en jamsessies, naadloos aan elkaar gelijmd met stevige rocknummers. In maart 
2018 zorgden 25 (inter)nationale sprekers voor de good vibes en nieuwe inzichten over actuele topics rond 
gedeelde mobiliteit met thematische sessies over o.a., smart cities, toegankelijkheid, sociale inclusie, 
MaaS, landelijke gebieden en de zelfrijdende auto.. Het event werd door de meer dan 170 aanwezigen 
uitermate goed geëvalueerd en werd unaniem als vernieuwend, verfrissend en inhoudelijk top 
bestempeld. Voor ons reden genoeg om het opnieuw te organiseren in 2019. Op 8 oktober dat jaar 
ontvingen we meer dan 250 deelnemers uit Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Europa (shared-
mobility.rocks ). 

https://www.autodelen.net/persbericht-2018-jaar-doorbraak-elektrisch-autodelen/
https://www.demorgen.be/meningen/autodelen-hoort-niet-in-de-hoek-waar-de-klappen-vallen%7Eb0004fef/
https://www.autodelen.net/beleidsaanbevelingen-autodelen-nieuwe-regeringen/
https://www.autodelen.net/oslo-traject/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ehubs-smart-shared-green-mobility-hubs/
https://northsearegion.eu/art-forum/
http://www.stars-h2020.eu/
http://www.shared-mobility.rocks/
http://www.shared-mobility.rocks/
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Autodelen.net verdiepte zich in 2019 verder in de mogelijkheden om autodelen (en gedeelde mobiliteit) 
te integreren bij woningbouw. Op 20 juni 2019 brachten we lokale overheden (45), projectontwikkelaars 
(45) en autodeelaanbieders (10) samen voor de inspiratiesessie ‘Autodelen bij Nieuwbouwlocaties’.  De 
inspirerende middag bestond uit presentaties van (gedeelde) mobiliteitsexperten en panelgesprekken met 
praktische voorbeelden. Al deze inzichten werden gebundeld in een inspiratieboek. 

We organiseerden zelf ruim 100 infosessies betreffende autodelen (uiteraard steeds i.s.m. externe 
partners). Hiermee bereikten we minstens 2.500 Vlamingen verspreid over gans Vlaanderen (zie 
onderstaande figuur). 

 
2.2.3  Living labs, projecten en inclusie 

Het bottom-up project delende buurten (zie supra) liep in 2019 in de Arsenaalwijk te Mechelen. Voor 
buurtbewoners in de overwegingsfase is het uittesten vaak een doorslaggevende factor om die auto 

SPREIDING INFOSESSIES IN VLAANDEREN 

SHARED MOBILITY ROCKS 2019  

https://www.autodelen.net/wp-content/uploads/2019/07/inspiratieboek-woningbouw-29-08-2019.pdf
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eindelijk weg te doen. Dat het project haar doel niet mist bewijzen de goede resultaten van deze editie 
(zie persartikel). Naast de deelnemers werden dit jaar ook veel buurtbewoners aangesproken voor wie 
uittesten nog een stap te vroeg is, maar waarvoor de eerste kennismaking met gedeelde mobiliteit een 
eerste stap richting gedragsverandering is. Begin 2018 werd een toolkit gelanceerd om het project ook 
zonder onze ondersteuning te kunnen uitvoeren. 
 
Het concept van autodelen in Mesen/Heuvelland (zie supra) werd in 2019 omwille van het succes 
(maandelijks meer dan 20 reservaties inclusief chauffeur in Mesen) uitgerold in 10 andere vestigingen van 
Solidariteit voor het Gezin. 

Met ‘Verover de ruimte’ daagde Autodelen.net Vlamingen (in 
2019) uit om een parkeerplaats(en) in hun buurt te veroveren. 
Door deze voor één dag een andere, originele invulling te 
geven, kon de hele buurt ontdekken hoe veel fijner een buurt 
is met minder auto’s en meer speel-, groen- en 
ontmoetingsruimte. We openen hiermee het debat in de buurt 
en zetten autodelers opnieuw in als ambassadeurs. 
Verschillende organisaties namen de handschoen op en in 
meer dan 15 steden en gemeenten verschenen barbecues, 
terrasjes, mini-tuintjes, enz. op parkeerplaatsen. 

 

2.2.4  Innovatie 

Hoewel veel van bovenstaande acties reeds veel facetten van innovatie in zich houden, willen we toch één 
verwezenlijking extra in de verf zetten. Via een persbericht in De Morgen wordt het concept mobipunten 
door Autodelen.net en Taxistop gelanceerd in september 2017. Anderhalf jaar later is dit concept 
opgenomen in het nieuwe decreet basisbereikbaarheid en zijn meer dan 80 gemeenten bezig met de 
implementatie van één of meerdere mobipunten. Bovendien wordt dit opgemerkt in het buitenland en 
wordt het concept ondertussen ook uitgebouwd in Nederland, Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. 

Mobipunten (www.mobipunt.be) zijn fysieke 
knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op 
buurtniveau met als doel zich te kunnen 
verplaatsen zonder het privé-bezit van een 
(tweede) wagen. Een mobipunt bevat enkele 
essentiële mobiliteitsfuncties zoals autodelen, 
fietsparking en openbaar vervoer, maar kan ook 
uitgebreid worden met lockers voor pakjes, WIFI-
verbinding, een publieke fietspomp, aangename 
wacht- of ontmoetingsruimte, enz. Doel van de 
mobipunten is de combimobiliteit te faciliteren: de 
toegang tot en overstap tussen de verschillende 
vervoersmogelijkheden.  

Autodelen.net, samen met 3 partners (BBLv, The Shift en Fluvius), startte in 2018 het innovatief project E-
deal. Hierbij worden bedrijven en lokale overheden actief ondersteund bij het delen van elektrische vloten. 

ACTIE VEROVER DE RUIMTE 

ILLUSTRATIE MOBIPUNT  

https://www.hln.be/in-de-buurt/mechelen/meerderheid-deelnemers-mobiliteitsproject-wil-auto-delen%7Ea757ea2b/
https://drive.google.com/file/d/1rdY3AsMmFFXL0P8ePXa_117AUiQAIbBT/view
https://www.autodelen.net/project/verover-de-ruimte/
https://www.demorgen.be/nieuws/op-mobipunt-stapt-u-van-bus-in-deelauto%7Ebc449575/
http://www.mobipunt.be/
https://www.autodelen.net/bedrijven/e-deal/
https://www.autodelen.net/bedrijven/e-deal/
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Bij het schrijven van dit beleidsplan startten reeds 15 gemeenten en 11 bedrijven met dit concept. We 
brengen deze stakeholders steeds in contact met autodeelaanbieders die een aanbod op maat uitwerken. 
In 2018 startte Autodelen.net met het actief ondersteunen van lokale overheden bij het schrijven van een 
lange termijn actieplan gedeelde mobiliteit. Ondertussen hebben reeds 28 Vlaamse gemeenten een 
dergelijk plan opgesteld. 
 
Tot slot is Share.Vlaanderen een samenwerking tussen Autodelen.net, BattMobiel, Dégage, Stapp.in en 
Zen Car waarbij geëxperimenteerd wordt met interoperabel autodelen. Hierbij kunnen autodelers met 
één abonnement deelwagens gebruiken van verschillende autodeelaanbieders. Uiteindelijk doel is een 
analyserapport om tot de ideale interoperabele tool te komen. 

2.2.5  Communicatie en vrijwilligers 

Er zijn 175 vrijwilligers geregistreerd in ons databestand. Hiervan zijn er 
75 heel actief. Alle vrijwilligers en ambassadeurs werden in 2019 
bevraagd, met het oog op het verder uitbouwen en optimaliseren van de 
werking. We lanceerden een aantrekkelijke ‘vrijwilligersnieuwsbrief’ en 
breidden geleidelijk aan de taken die deze vrijwilligers opnemen uit. In het 
voorjaar ging onze eerste kantoorvrijwilliger aan de slag. Verder werden 
In 2018 en 2019 vijf opleidingen georganiseerd om nieuwe (en bestaand) 
vrijwilligers te vormen (in Gent, Leuven, Turnhout Aalter en Antwerpen). 
 
 
 

Communicatie is van prioritair belang om autodelen en gedeelde mobiliteit van de grond te krijgen. Om 
lokale overheden bijkomend te ondersteunen bij de uitvoering van hun autodeelactieplannen, besloten 
we ook onze expertise hierin te delen. In 2019 begeleiden we voor het eerst lokale overheden (Zemst en 
Oudenaarde) bij de opmaak en de uitvoering van een communicatieplan 

2.2.6 Impactmeting en onderzoek 

Sinds april zet Autodelen.net sterker in op onderzoek. Er werden vijf bevragingen georganiseerd in de 
voorbije twee jaar. We bereikten hiermee ca. 6000 respondenten. De onderzoeksvragen varieerden van 
de drijfveren van autodelers en niet-autodelers, de wenselijkheid voor interoperabel autodelen en de 
toekomstige bereidheid tot autodelen. We deden het onderzoek zelf en/of we werkten samen met 
Vlaamse en Brusselse universiteiten en een steeds groeiende groep onderzoekspartners (Testaankoop, 
Ivox, …). Ook werden de fundamenten gelegd voor een grootschalig onderzoek dat op regelmatige basis 
'de Vlaming' over autodelen bevraagt. 

2.2.7  Intern 

De dienst Cozycar wordt blijvend ondersteund en heeft momenteel een ledenbestand van 9.000 
huishoudens. In 2019 worden 700 privé wagens gedeeld in gesloten autodeelgroepen op buurtniveau. 
Naast de ondersteuning van Cozycar optimaliseerden we in 2019 de interne kwaliteitszorg. Een stevige 
basis hiervoor werd gelegd met een vernieuwde missie en visie. Daarnaast werd onze interne 
overlegstructuur geëvalueerd en bijgestuurd. We zochten ook een geschikte projectmanagement tool 
(Podio), die we geleidelijk aan in onze werking integreren. We structureren ook het onthaal van onze 
nieuwe medewerkers met een onthaalbrochure en een onthaalprocedure. 

VRIJWILLIGERS AUTODELEN.NET  

https://share.vlaanderen/
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3. OMGEVINGSANALYSE 
Hieronder volgen de belangrijkste inzichten op vlak van de maatschappelijke trends en de zelfevaluatie. 

3.1 Maatschappelijke trends 
Midden 2018 begon het beleidsplanteam met het verzamelen van data omtrent de maatschappelijke 
trends die op ons afkomen op korte en middellang termijn. Hiervoor baseerden we ons o.a. op en 
vijftiental (inter)nationale rapporten en gesprekken met relevante stakeholders. We hanteerden de 
DESTEP-methode om zicht te krijgen op de hedendaagse trends die van invloed kunnen zijn op de manier 
waarop mensen naar hun eigen mobiliteit kijken en welke invloed (positief of negatief) dit heeft op de 
werking van Autodelen.net. Op de RvB van 22/10/18 werden de bevindingen besproken en bekrachtigd. 
Een uitgebreide beschrijving en een extensieve bronnenlijst zijn te vinden in bijlage 2. Hieronder beperken 
we ons tot de belangrijkste conclusies. 

3.1.1  Demografische trends 

De totale bevolking zal sterk toenemen, vnl. in de (uitdijende) steden. Hierdoor vervagen de grenzen 
tussen stad, stadsrand en platteland en verhoogt de druk op de beperkte Vlaamse fysieke ruimte. 65% 
van deze groei is te wijten aan migratie omwille van politieke en economische redenen, maar ook steeds 
meer door de klimaatverandering. Hierdoor ontstaat een soort superdiversiteit op etnisch, taalkundig, 
cultureel en religieus vlak. Daarnaast zal het aandeel 65-plussers sterk toenemen. 

Het aandeel huishoudens dat onder de armoedegrens leeft zal stijgen. Bovendien stijgt de groep van de 
lage middenklasse (te rijk om arm te zijn en te arm om een comfortabele levensstandaard aan te houden). 
Hierin is het aandeel van ouderen relatief sterker vertegenwoordigd. Mobiliteit (12%) is, na huisvesting 
(24%) en voeding (13%) de derde belangrijkste uitgavenpost voor huishoudens. 
 

Kansen en uitdagingen 

Voor mensen in (vervoers)armoede is ook gedeelde mobiliteit financieel moeilijk (prijs gebruik maar 
ook waarborg, lidgeld,..). Anderzijds is particulier autodelen = kosten delen en dus zeer goedkoop en 
liggen er kansen om dergelijke systemen meer te promoten en ondersteunen. 

Door superdiversiteit is het niet meer mogelijk om met één homogeen aanbod gedeelde mobiliteit de 
volledige lading te dekken. Hier liggen kansen voor de ontwikkeling van een divers aanbod gedeelde 
mobiliteit voor migranten, jongeren, ouderen, alleenstaanden en doelgroepgerichte 
communicatiecampagnes. 

De uitdijende steden bieden kansen voor kernverdichting via mobipunten en innovatie en diversifiëring 
van het aanbod gedeelde mobiliteit voor stadsrand en platteland via bv. het structureel integreren van 
gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten. 
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3.1.2  Ecologische trends 

De maatschappij is zich steeds meer bewust van effecten die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit 
manifesteert zich o.a. in de diverse klimaatmarsen door jongeren en senioren, de opkomst van de 
elektrische auto en fiets, de tendens om steeds kleiner te gaan wonen, het stijgende succes van de 
circulaire economie en het invoeren een ‘lage emissie zone (LEZ)’ in steeds meer steden. Anderzijds blijft 
het aantal personenwagens, bedrijfsvoertuigen, voertuigkilometers, autosolisme en uren in de file jaar 
na jaar stijgen. Samen met de stijgende dichtheid van woongebied stijgt ook de parkeerdruk. Open ruimte 
wordt een steeds schaarser goed in Vlaanderen. 
 

Kansen en uitdagingen 

Doordat er zo veel over gecommuniceerd wordt, kan er “klimaatopwarmingsmoeheid” ontstaan, 
anderzijds wordt een groen imago steeds belangrijker → bedrijven en stakeholders staan meer open 
voor autodelen (opletten voor greenwashing!). 

Via burgemeester convenanten zijn lokale overheden op zoek naar manieren om hun stad of gemeente 
klimaatneutraal te maken. Het opmaken van actieplannen gedeelde mobiliteit zijn ideale instrumenten 
om een structureel beleid te voeren t.v.v. gedeelde mobiliteit. 

Het invoeren van LEZ’s zorgt voor een ideaal transitiemoment waarbij gedeelde mobiliteit (samen met 
bv. de elektrische fiets) in de markt geplaatst kan worden als alternatief voor de eigen (vervuilende) 
wagen die niet meer toegelaten is in de stad. 

3.1.3  Sociologische trends 

De Vlaming maakt een steeds meer gebruik van de mogelijkheden van het internet, al blijft dit gebruik 
zeer beperkt voor een kwart van de internetgebruikers. De opkomst van ICT en het wegvallen van 
locatiegebondenheid zorgt ervoor dat samenleven zich niet enkel meer afspeelt in de fysieke ruimte, maar 
ook weerspiegeling krijgt in de virtuele ruimte. Er is een tendens naar een meer geïndividualiseerde 
samenleving waarbij vereenzaming in opmars is. Verder zien we een stijgende fragmentatie van het 
sociale weefsel. Multiculturaliteit zet de sociale cohesie bijkomend onder druk. Gekende leef- en 
waardepatronen zijn constant onderhevig aan verandering. Deze groeiende etnisch-culturele diversiteit 
verandert het gezicht, de belangen en waarden van de burgers die middenveldorganisaties behoren te 
representeren. 
 

Kansen en uitdagingen 

Veranderingen in de bevolkingsstructuur zullen een impact hebben op de manier waarop mensen zich 
gaan verenigen en participeren. Dit heeft ook gevolgen voor vrijwilligers. Zij zijn minder gebonden aan 
één organisatie of beweging. 

Het grote belang van sociale media beïnvloedt de wijze van informeren. Zaken moeten 
‘instagramwaardigheid’ hebben. Het wordt moeilijker om op te vallen tussen een veelheid aan 
beschikbare informatie. Anderzijds biedt de stijgende online community kansen tot online 
doelgroepgerichte campagnes met veel impact (gebruik influencers en ambassadeurs!). 
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Via experimenten kunnen we mensen, die weinig/minder toegang hebben tot internet (en uit de boot 
dreigen te vallen), zonder apps mogelijkheden geven tot het gebruik van gedeelde mobiliteit. 

 

3.1.4  Technologische trends 

De technologische ontwikkelingen en mogelijkheden stijgen exponentieel in een steeds meer 
gedigitaliseerde wereld. Wij onderscheiden vier zeer impactvolle trends voor de nabije toekomst: het 
internet of things (IoT), het Digitale Platform-denken, Machine Learning en de Blockchain (en andere 
gedecentraliseerde technologieën). Deze zaken zorgen voor ongekende mogelijkheden voor 
geconnecteerde, on demand en seamless (perfect op elkaar aansluitende) mobiliteit. Er wordt fors 
geïnvesteerd in de zgn. Mobility as a Service (MaaS) waarbij diverse mobiliteitsopties in één app kunnen 
gekozen en betaald worden. De toekomst van mobiliteit laat zich samenvatten in het acronym ‘ACES’ 
(autonomous, connected, electric en seamless). Wereldwijd experimenteren zo goed als alle 
autoconstructeurs met deze nieuwe trends. 
 

Kansen en uitdagingen 

De opkomst van schone technologieën biedt geen oplossing voor de immense inname van de ruimte 
door auto’s. Er kan een pervers effect ontstaan waarbij de consument verkeerdelijk de idee heeft dat 
hij door elektrisch/zero emissie autorijden het mobiliteitsvraagstuk kan oplossen. 

MaaS kan enkel succesvol worden als er voldoende (offline) aanbod is. Mobipunten bieden enorme 
opportuniteiten om dit aanbod te bundelen en te connecteren. 

Internationale MaaS-providers zijn omwille van commerciële redenen enkel geïnteresseerd om samen 
te werken met de grootste aanbieders. Dit wordt op termijn een concurrentieel nadeel voor de kleinere, 
startende autodeelorganisaties. Anderzijds door zelf (ism de sector) een interoperabel platform te 
creëren voor autodelen (en later gedeelde mobiliteit), kunnen we als sector sterker staan in 
onderhandelingen met (inter)nationale MaaS-providers. 

 

3.1.5  Economische trends 

Een belangrijke megatrend op economisch vlak voor gedeelde mobiliteit is, naast de veranderde houding 
van de consument, de schaarste aan middelen bij overheden, bedrijven en particulieren (zowel financieel 
als in ruimte voor infrastructuur). Gedeelde mobiliteit blijkt in de meeste gevallen vandaag nog niet 
rendabel. Dit leidt tot het verdwijnen van bepaalde initiatieven (cfr. Ubeeqo en ZipCar in Brussel). Verder 
is België “wereldkampioen file” en het autoverkeer zal met een vijfde toenemen tegen 2030. Tegen dan 
zullen we nog 32 minuten langer doen over 50 kilometer in de spits. Één van de meest in het oog 
springende elementen hierbij is het fiscale voordeel dat aan bedrijfswagens gegeven wordt als vorm van 
goedkope verloning, de zogenaamde salariswagens. 
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Kansen en uitdagingen 

Het fiscale beleid voor bedrijfswagens is één van de grootste concurrenten voor autodelen en gedeelde 
mobiliteit. Dit biedt echter kansen voor gezamenlijk lobbywerk met sector en andere stakeholders 
waardoor de slagkracht van Autodelen.net vergroot. 

De overheid moet keuzes maken op financieel vlak. Het gevaar bestaat dat ze snoeit in subsidies voor 
duurzame mobiliteit. Anderzijds biedt gedeelde mobiliteit opportuniteiten op diverse beleidsvlakken 
waardoor de inkomsten gedifferentieerd kunnen worden. 

De regelgeving betreffende cash for cars, het mobiliteitsbudget en rekeningrijden is ingewikkeld . 
Autodelen.net kan zich opwerpen als adviserende expert voor aanbieders gedeelde mobiliteit. 

 

3.1.6  Politieke trends 

Thema’s als veiligheid en migratie zijn vandaag hot items in de publieke opinie. Tegelijk zien we dat ook 
thema’s als duurzaamheid, mobiliteit en klimaatopwarming steeds belangrijker worden. Autodelen en 
gedeelde mobiliteit worden door alle politieke partijen naar voren geschoven als volwaardige 
mobiliteitsalternatieven. 
 

Kansen en uitdagingen 

Er worden te weinig duidelijke en gedurfde keuzes gemaakt pro duurzame mobiliteit. Anderzijds kan 
Autodelen.net helpen om het beleid te sturen en te helpen verwezenlijken op het terrein. 
Overheden hebben steeds minder financiële slagkracht, het gevaar voor vermindering subsidies voor 
duurzame mobiliteit en sociaal cultureel volwassenenwerk is reëel. Anderzijds biedt het beleid van 
lokale overheden (cfr. behalen van de klimaatakkoorden) kansen tot inkomsten uit dienstverlening voor 
de begeleiding van bv. actieplannen gedeelde mobiliteit 

De verschillende overheden hebben nood aan een duidelijke en transparant overzicht van alle vormen 
van autodelen en een algemeen aanspreekpunt om met de sector te overleggen. 

3.2  Zelfevaluatie 
3.2.1  Herkomst gegevens 

Onderstaande gegevens betreffende de sterktes, zwaktes, bedreigingen, kansen, aspiraties, resultaten en 
de daaraan gekoppelde conclusies voor de toekomst zijn het resultaat van volgende acties en 
methodieken: 
 

 Intern traject (onder professionele begeleiding) om tot de nieuwe missie en visie te komen 
 Bevraging van de leden en vrijwilligers in 2018 en 2019 
 Meerdere gesprekken met Vlaamse autodeelorganisaties (apart en in groep) in 2018 en 2019 
 Bevraging AVIRA-projecten in 2018 
 Visitatieverslag 2018 
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 Besprekingen in de RvB en AV van Autodelen.net 
 De omgevingsanalyse (zie punt 4.1) 
 Bevraging en evaluatie green deal gedeelde mobiliteit ondertekenaars in 2018 en 2019 

 
De visitatiecommissie (oktober 2018) gaf Autodelen.net een positieve beoordeling zonder aanbevelingen. 
Hier en daar gaven ze advies over toekomstige acties die de werking kunnen versterken. De meesten zitten 
vervat in de SWOART maar om ze scherp te stellen worden ze hier nog even apart opgesomd. 
 

Suggesties adviescommissie 

De organisatie geeft aan dat ze ooit beginnende ideeën had om een website op te stellen waarbij de 
basisvragen rond autodelen beantwoord staan. Ze is ook bezig met het diversifiëren van haar 
communicatie op basis van verschillende doelgroepen. De commissie moedigt die ideeën aan. 

De commissie is van mening dat de organisatie nog ‘actiever’ mag zijn in haar diversiteitsbeleid. Zo kan 
de organisatie haar vacatures bijvoorbeeld verspreiden via andere kanalen. 

De organisatie beseft dat ze meer vraaggericht moet werken en met experten en ervaringsdeskundigen 
moet samenzitten rond diversiteit en interculturaliteit. De commissie kan dit alleen maar aanmoedigen. 

De organisatie is van plan om aan impactmeting te doen en dit toe te passen op enkele van haar 
methoden. De commissie waardeert het plan van de organisatie en stimuleert de organisatie om haar 
bevindingen te delen met de sociaal-culturele sector. 

De organisatie heeft voornamelijk kwantitatief gerapporteerd over de educatieve functie en daagt de 
organisatie uit om ook na te denken over en te expliciteren wat de educatieve waarde is van autodelen. 

De organisatie wil inzetten op impactmeting. De commissie waardeert het plan van de organisatie en 
stimuleert de organisatie om haar bevindingen te delen met de sociaal-culturele sector. 

Op vlak van inspraak van de vrijwilligers bij de organisatie kan Autodelen.net nog groeien. De commissie 
raadt Autodelen.net aan om participatie van vrijwilligers in de organisatie verder vorm te geven en na 
te denken over de plaats van de vrijwilligers in de organisatie. 

De commissie moedigt Autodelen.net aan om een analytische boekhouding op te stellen 
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3.2.2  SWOART 

Uit alle gegevens die we ontvangen en verzameld hebben, werden telkens de vijf belangrijkste gekozen 
om mee verder te werken. 

Sterktes Kansen 

Autodelen.net beschikt over een uitgebreid nationaal en 
Europees netwerk bestaande uit o.a. overheden, 
(gedeelde) mobiliteitsorganisaties, organisaties actief 
binnen de deeleconomie, Europese koepelorganisaties en is 
ingebed in relevante structuren zoals de Vlaamse 
mobiliteitsraad (MORA) en Transitienetwerk middenveld. 
Bovendien zijn we medeoprichter van het netwerk green 
deal gedeelde mobiliteit. 

De individuele en maatschappelijke voordelen van 
gedeelde mobiliteit spelen in op actuele thema’s 
en problemen en diverse beleidsuitdagingen van 
de overheid bv. klimaatopwarming, congestie, 
basismobiliteit, sociale cohesie, ruimtelijke 
ordening LEZ, ,... Het concept wordt vandaag 
gezien als een essentiële schakel in duurzame 
mobiliteit. 

Autodelen.net is expert op vlak van gedeelde mobiliteit. 
Bovendien hebben we uitstekende relaties met alle 
bestaande en nieuwe autodeelaanbieders en slagen we erin 
gezamenlijke standpunten over te brengen aan het beleid. 
Ook ons netwerk  aanbieders gedeelde mobiliteit groeit .  

Gedeelde mobiliteit zit in algemeen de lift. Diverse 
stakeholders (lokale overheden, bedrijven, 
projectontwikkelaars, enz.) willen inzetten op 
innovatie projecten + mogelijkheden tot 
samenwerking met logische en natuurlijke partners 
zoals samenhuizen, LETS, transitie, peerby, … 

Autodelen.net is sterk in het vinden van vernieuwende 
samenwerkingsverbanden en innovatieve gedeelde 
mobiliteitsopties (bv. AVIRA, delen gemeentelijk 
wagenpark, mobipunten, Cozycar …). Bovendien zijn we 
ook verfrissend en innovatief op vlak van communicatie en 
organisaties van events (bv. Shared Mobility Rocks, 
autodeelparty’s, communicatiecampagne Gent,...). 

Gebruikers van gedeelde mobiliteit behoren tot 
een vrij homogene doelgroep. Er is nog een groot 
potentieel om het concept te activeren binnen 
andere doelgroepen zoals nieuwkomers, vierde 
wereld, senioren,… maar ook in minder 
verstedelijkte gebieden, bij woningbouwprojecten, 
bij installatie mobipunten, enz. 

Autodelen.net beschikt over een geëngageerd, dynamisch 
en kwalitatief sterk team met diverse expertises. 
Bovendien kunnen we beroep doen op een steeds groter 
wordende pool van enthousiaste vrijwilligers. 

Er is nood aan ondersteuning voor gedeelde 
mobiliteit organisaties m.b.t. tot collectieve 
bekommernissen zoals parkeerregeling, incentives 
van de overheid, samenwerking openbaar vervoer, 
verzekeringen, algemene promotie, … 

Autodelen.net slaagde erin om haar inkomsten te 
diversifiëren. De grootste inkomstenpost is goed voor ca. 
30% van de totale omzet.  

Er is nood aan duidelijke info over alle vormen van 
gedeelde mobiliteit voor zowel de consument, de 
overheid als de bedrijven. 

Zwaktes Bedreiging 

Autodelen.net heeft veel activiteiten. Welke zijn een echte 
meerwaarde voor aanbieders gedeelde mobiliteit en welke 
voor de burger. We maken te weinig keuzes en focussen op 
te veel activiteiten. 

Afhankelijk van de beleidsbeslissingen van de 
overheid (in kader van overheidsbesparingen 
kunnen subsidies verminderen, de gunstige fiscale 
regeling betreffende bedrijfswagens,...). 

Zowel bij de burger als bij de aanbieders van gedeelde 
mobiliteit is er verwarring in de relatie Cozycar-
Autodelen.net. 

Negatieve perceptie van sommige nieuwe vormen 
van deelmobiliteit en greenwashing. Niet elke 
vorm van gedeelde mobiliteit strookt met onze 
missie en visie.  
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De principes van goed bestuur worden (nog) niet bewust 
meegenomen in de interne werking.  

Potentieel conflict tussen de rol als netwerk 
(vertegenwoordiger van alle autodeelorganisaties) 
en het blijven ondersteunen van onderling 
(particulier) autodelen. 

We zijn nog te weinig bezig met data en impactmeting 
zowel intern (Hoeveel mensen hebben we nodig om te 
bereiken wat we (willen) doen) als extern (Hoeveel mensen 
bereiken we effectief  door infosessies). 

Onze netwerkfunctie wordt moeilijker op te nemen 
door de snelle veranderingen in gedeelde 
mobiliteit en concurrentie van federaties zoals 
Renta en Febiac die ook plannen hebben om bv. 
autodelen (selectief) te overkoepelen. 

We missen bepaalde kennis bv. op  juridisch  en digitaal 
vlak. 
 

Hoewel veel initiatieven gedeelde mobiliteit In 
rurale gebieden blijven veel mensen afhankelijk 
van de wagen. De initiatieven worden nu vaak 
ondersteund door de lokale overheid.  Wat als het 
daar niet onmiddellijk werkt. Blijft steun bestaan? 

Aspiraties Resultaten 

We zijn het expertisecentrum en autoriteit op vlak van 
gedeelde mobiliteit en worden hiervoor ook gevraagd 
(opinies, nieuwe wetten, beleid, media). We hebben 
hiervoor een uitgebreid netwerk van diverse stakeholders 
en kunnen onze analyses funderen door deskundig 
onderzoek op vlak van impact, doelgroepen en 
gedragsverandering. 

Autodelen.net maakt het pad vrij voor gedeelde 
mobiliteit bij overheden. Relevante beleidsdossiers 
worden in het voordeel van gedeelde mobiliteit 
beslecht. Lokale overheden voeren een doordacht 
meerjarenbeleid omtrent het versnellen van 
gedeelde mobiliteit. Bovendien is er een standaard 
met minimale kwaliteitseisen op Vlaams niveau. 

Alle (de meeste) aanbieders gedeelde mobiliteit willen met 
ons samenwerken, lid worden en zien een duidelijk 
meerwaarde in Autodelen.net. Er is vertrouwen om hen te 
vertegenwoordigen (naar beleid, consument en bedrijven) 
en een tweerichtingscommunicatie. 

De pers, media, overheden, aanbieders van 
gedeelde mobiliteit krijgen en gebruiken up-to-
date basisdata betreffende gedeelde mobiliteit. 
Bovendien wordt de impact van gedeelde 
mobiliteit gestoffeerd door kwalitatief onderzoek. 

Autodelen.net maakt, samen met een breed spectrum aan 
partners, gedeelde mobiliteit mainstream in Vlaanderen, 
België en Europa. Gedeelde mobiliteit wordt door zoveel 
mogelijk mensen gezien als een volwaardig alternatief voor 
privé autobezit. We activeren mensen tot 
gedragsverandering in hun mobiliteitskeuzes. 

Er is een duidelijke interne taakverdeling, 
uitgeschreven procedures en optimale interne 
kennisdeling. De principes van goed bestuur 
worden reflexmatig en toch doordacht toegepast. 
 

Autodelen.net is een professionele organisatie met een 
goede interne structuur, veel zelfstandigheid en 
medezeggenschap van het personeel, vrijwilligers, RvB, AV 
en aanbieders van  gedeelde mobiliteit. 

De potentiële autodeler heeft een transparant en 
duidelijk overzicht en kan een keuze maken die 
voldoet aan de persoonlijke behoeften. 
 

Autodelen.net is trendsetter op vlak van innovatieve 
vormen van gedeelde mobiliteit, communicatie, organisatie 
events en werven van vrijwilligers.  

De vrijwilligers krijgen een goede ondersteuning 
en vinden het leuk en interessant om bij 
Autodelen.net te zijn. 

Op basis van bovenstaande SWOART maakten we een confrontatiematrix. Die is te vinden in bijlage 7. 
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4. ROLLEN EN FUNCTIES 

4.1 Rollen 
De rollen waarvan sprake in het decreet zijn Autodelen.net op het lijf geschreven. Sterker nog u zal merken 
dat in de meeste, zo niet alle, activiteiten die we organiseren steeds alle rollen vervat zitten. We tonen dit 
exemplarisch met één voorbeeld, waar we uitermate veel energie van kregen. 
 
In september 2017 lanceerden we samen het Taxistop het concept mobipunten in Vlaanderen. Dit is een 
zeer innovatief concept (laboratoriumrol) waarbij diverse (gedeelde) mobiliteitsmodi op buurtniveau 
gebundeld worden. Via het opzetten van een lerend netwerk van diverse stakeholders (overheden, 
beleidsmakers, middenveld, koepelorganisaties,..) slaagden we erin het concept verder te verdiepen en 
uit te werken, zodat in 2018 de eerst echte mobipunten gelanceerd werden in o.a. Deinze, Schoten en 
Brasschaat. Het concept leent zich ook bijzonder goed voor het opzetten van bottom-up trajecten waarbij 
buurtbewoners via een participatief traject zelf kunnen aangeven waar een mobipunt gelokaliseerd 
moeten worden en welke (mobiliteits-)functies de voorkeur dragen (verbindende rol). Dergelijk trajecten 
lopen momenteel in diverse gemeenten zoals Leuven, Wichelen, Peer en Erpe-Mere. Ondertussen 
schreven we regelmatig blogs en beleidsteksten en hadden intensief overleg met het kabinet van 
toenmalig Minister Weyts en slaagden we erin om het initiële concept ‘combipunten’ van de Minister te 
veranderen naar onze visie. Dit resulteerde uiteindelijk in het ultieme resultaat. Het concept mobipunten 
werd opgenomen in de wetteksten van het nieuwe decreet ‘basisbereikbaarheid’ en Vlaanderen sprak de 
ambitie uit om zo snel mogelijk 1.000 mobipunten uit te rollen (kritische rol) 

4.1.1  De verbindende rol 

De verbindende rol is Autodelen.net op het lijf geschreven. Samenwerkingen, mensen en andere 
stakeholders samenbrengen zit in het DNA van de organisatie. We doen dit vanuit de overtuiging dat we 
de wereld niet alleen kunnen veranderen, maar dat we de burger, het middenveld en de politiek moeten 
betrekken om tot een maatschappelijk draagvlak te komen voor het leven zonder (tweede) privéauto. 
 
De meeste activiteiten doen we niet alleen maar steeds met wisselende partners die een duidelijke 
meerwaarde bieden aan het eindresultaat. Deze partners kunnen organisaties zijn maar zijn evengoed 
burgers. Zo is een steeds verder doorgedreven vrijwilligerswerking een belangrijke pijler (zie OD 3.1 en 
OD 5.1) waarmee Autodelen.net haar missie wil bereiken. Deze vrijwilligers zijn ideaal geplaatst om hun 
eigen peergroup en netwerk te activeren tot gedeelde mobiliteit, mond tot mond reclame is immers de 
belangrijkste methode om de burger te overtuigen. Momenteel experimenteren we met het opzetten van 
regionale vrijwilligerskernen die in grote mate zelfsturend zijn/moeten worden. In de komende 
beleidsperiode willen we hier verder opbouwen en kernen oprichten in alle Vlaamse provincies. Ook in 
onze projectwerking, waar we steeds proberen om verschillende doelgroepen te betrekken,  is verbinding 
van groot belang (bv. in het AVIRA-project brengen we personen met een mobiliteitsbeperking samen met 
buurtbewoners die geëngageerd worden om als vrijwillige chauffeur op te treden). 
 
Autodelen.net brengt ook organisaties samen die geen natuurlijke partner zijn van elkaar. Op die manier 
bereiken we andere doelgroepen en wordt, via hen, een groter deel van de Vlaamse bevolking betrokken. 
We werken bv. samen met scholen en centra basiseducatie om educatieve lespakketten te ontwikkelen. 
Eén van de meest tot de verbeelding sprekende initiatieven op dit vlak is de organisatie van de green deal 

https://gedeeldemobiliteit.be/
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gedeelde mobiliteit waarbij meer dan 100 partners samen gezamenlijke doelen nastreven. Via deze green 
deal wordt niet alleen samengewerkt op organisatieniveau, maar bereiken we ook de leden en achterban 
van die organisaties (die we alleen zeer moeilijk zouden kunnen benaderen), cfr. o.a. Febiac, Traxio, 
universiteiten, (centrum)steden, intercommunales, De Lijn, NMBS, VVSG, VAB. 
 
Als derde voorbeeld van de verbindende rol willen we vermelden dat verschillende vormen van gedeelde 
mobiliteit georganiseerd worden door de burgers zelf. Het delen van privéauto’s bv. zorgt ervoor dat 
mensen meer en betere contacten kunnen leggen en onderhouden in de eigen buurt (cfr. Cozycar en 
Dégage). Bovendien blijft Autodelen.net inzetten op het, ondertussen al klassieke, concept van de 
autodeelparty waarbij vrijwilligers bij mensen thuis uitleggen wat autodelen is of hoe ze gezamenlijk een 
autodeelgroep kunnen oprichten 

4.1.2  De kritische rol 

De kritische rol vervulde Autodelen.net niet van bij haar ontstaan. Deze rol hebben we vooral geleerd en 
kunnen opnemen dankzij de erkenning als socio-culturele beweging sinds 2016. De voorbije jaren werd 
deze pijler steeds belangrijker. Het fundament van deze rol is onze netwerkfunctie (verbindende rol). 
Door het verzamelen, versterken en ondersteunen van de aanbieders gedeelde mobiliteit en andere 
relevante stakeholders (zoals lokale overheden en bedrijven) slagen we erin gezamenlijke projecten en 
standpunten te organiseren. Bovendien is het netwerk van de green deal gedeelde mobiliteit ook hier zeer 
relevant. Samen met de partners maakten we bv. een visienota met 17 concrete maatregelen om 
elektrische gedeelde mobiliteit te versnellen. 
 
Via het volgen van de nieuwsberichten op sociale media en relevante netwerken zijn we steeds uitstekend 
(en snel) op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Regelmatig reageren we hier op via een actief sociale 
media beleid en het schrijven van opiniestukken en/of blogs, al dan niet in samenspraak met de sector. 
 
Ook in onze projectwerking nemen we onze kritische rol op. Met de projecten ‘delende buurten’ en 
‘verover de ruimte’ willen  we bv. het autobezit in vraag stellen. Vaak kiezen we ook niet voor voor de 
hand liggende projecten, waarmee we willen bewijzen aan de maatschappij en de sector gedeelde 
mobiliteit dat er nog enorm veel potentieel ligt in het betrekken en activeren van niet-traditionele 
doelgroepen cfr. AVIRA (delen van rolstoelvriendelijke wagens), projecten waarbij mensen zonder 
rijbewijs, ouderen en zieken deelwagens kunnen reserveren inclusief chauffeur en het Buddy-project 
waarbij we kansarmen via een ervaren autodeler ondersteunen in het starten met autodelen. 
 
We zijn ook kritisch naar onszelf. Alle projecten en events worden regelmatig geëvalueerd zodat we 
kunnen leren uit de verbeterpunten. Onze teamstructuur en - werking wordt periodiek in vraag gesteld 
waarna onmiddellijk concrete verbeteringen en veranderingen worden doorgevoerd. 

4.1.3  Laboratoriumrol 

Van deze derde rol krijgt Autodelen.net energie en goesting. Goesting om steeds weer te verrassen, te 
experimenteren, te falen, te leren en opnieuw te proberen. Vanuit onze overtuiging dat gedeelde 
mobiliteit een essentiële schakel is in duurzame mobiliteit en leefbare, verbonden buurten, zijn we steeds 
op zoek naar nieuwe ideeën, verrassende partnerschappen en living labs. 
 
Vandaag zien we dat de doelgroep en locatie waar gedeelde mobiliteit zich afspeelt nog steeds vrij 
homogeen is. Autodelen.net wil via concrete experimenten bewijzen dat het onontgonnen terrein binnen 

https://gedeeldemobiliteit.be/
https://www.autodelen.net/project/delende-buurten/
https://www.autodelen.net/project/verover-de-ruimte/
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handbereik ligt. Ons uiteindelijke doel is steeds: een methodiek of product creëren dat overgenomen 
wordt door de sector gedeelde mobiliteit of andere stakeholders. Een mooi voorbeeld hiervan is het 
concept van het delen van het gemeentelijk wagenpark buiten de kantooruren en in het weekend. Ooit 
gestart als pilot in Schelle door, toen nog, Autopia wordt het concept vandaag toegepast in bijna 40 
gemeenten. Bovendien zijn bijna alle autodeelaanbieders betrokken in een of andere gemeente. Dergelijk 
succes hebben we ook behaald met bv. AVIRA (delen rolstoelvriendelijke wagens) en mobipunten. 
 
Daar waar bovenstaande methodieken overgenomen zijn door de ‘reguliere markt’ experimenteert 
Autodelen.net ook met kleinschalige living labs waarbij de directe winst voor de aanbieders gedeelde 
mobiliteit niet onmiddellijk (economisch) zichtbaar is. Toch zijn dit binnen de werking van Autodelen.net 
heel belangrijke projecten, omdat ze vaak focussen op doelgroepen die niet of nauwelijks bereikt worden. 
Met het Buddyproject bv. leerden we als organisatie zeer veel over het bereiken van heel specifieke 
doelgroepen zoals kansarmen, mensen met een laag inkomen en senioren. Deze opgedane kennis werd 
gebundeld in een inspiratieboek dat zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar is. We gebruiken de 
opgedane ervaringen verder in bv. de communicatiecampagnes voor steden en gemeenten. 
 
Ook in de events die we organiseren zijn we innovatief. We proberen steeds te verrassen op vlak van 
methodiek en setting. Het autodeelsalon is hiervan een mooi voorbeeld. Een tweede zeer succesvol, 
gedurfd en onconventioneel voorbeeld is het internationale symposium ‘Shared Mobility Rocks’ (zie 
kerncijfers 2018 en 2019, blz. 13) waarbij inhoud en festivalsfeer hand in hand gaan. Dit inhoudelijk sterk 
en verfrissend event werd in 2019 voor de tweede maal georganiseerd en zal in 2021 zelfs in het buitenland 
georganiseerd worden (in Drenthe of Bremen) 

4.2  Functies 
4.2.1  Functiemix 

De combinatie van de leer - en de maatschappelijke bewegingsfunctie is essentieel om onze missie te 
bereiken. We moeten de mensen eerst leren wat het betekent om een auto te bezitten, welke 
maatschappelijke en individuele gevolgen dit met zich meebrengt en welke duurzame (gedeelde) 
alternatieven er zijn. Toch is het nooit zeker dat kennis zorgt voor een gedragsverandering. Daarom zetten 
we ook in op de bewegingsfunctie. We stellen het gedrag van het individu, overheid en bedrijven in vraag 
via diverse acties (zie o.a. OD 1.3, 2.3, 2.4, 4.1, 4.4 en 4.5). Bovendien koppelen we het leren aan het 
aanbieden en testen van positieve alternatieven om zo tot de activering (gedragsverandering) van de 
Vlaming te komen. SD 3 is in die zin logisch opgedeeld in 4 OD’s waarbij we eerst vrijwilligers en 
intermediairen vormen (OD 3.1), daarna algemeen informeren en sensibiliseren (OD 3.2 en 3.3) om 
uiteindelijk te ondersteunen/faciliteren richting het actief gebruiken van gedeelde mobiliteit (OD 3.4). 
 
Hoewel niet prioritair in onze werking raken we ook de gemeenschapsvormende functie aan. Dit gebeurt 
bij het ondersteunen van particulieren die hun eigen wagen willen delen met buurtbewoners in lokale 
autodeelgroepen. Mensen die in elkaars buurt wonen (vaak een mix van profielen) gaan samen aan de 
slag om een eigen ecosysteem van autodelen uit te bouwen. Ook in onze vrijwilligerswerking wordt deze 
functie aangeraakt wanneer we het hebben over het opzetten van regionale vrijwilligerskernen. Tot slot 
werken we in onze projectwerking (secundair) aan gemeenschapsvorming (bv. samen een politieke actie 
op poten zetten bij ‘verover de ruimte’ of  samen gedeelde alternatieven testen in ‘delende buurten’). Het 
prioritair doel blijft echter steeds het streven naar gedragsverandering op vlak van het bezit van privé 
auto’s. 

https://www.autodelen.net/inspiration-inclusion/


  Beleidsplan 2021-2025     27 

4.2.2  De leerfunctie 

De educatieve functie is een essentieel element in het DNA van Autodelen.net. Reeds vanaf de oprichting 
van de vzw gingen we aan de slag met groepen om hen te ondersteunen in, en te leren over het opzetten 
van lokale autodeelprojecten. Deze leerfunctie werd enkel belangrijker en in de huidige beleidsperiode 
manifesteerde zich dat in o.a. het vormen van vrijwilligers, informatiesessies, de oprichting van 
autodeelgroepen, projecten zoals delende buurten, verover de ruimte en buddy, begeleiding van 
overheden en bedrijven. Het uiteindelijke doel bij alle leerprocessen en vormingen die we opzetten is 
gedragsverandering. We willen de burger, overheid en/of het bedrijf activeren naar gedeelde mobiliteit. 
 
Na het gesprek met de visitatiecommissie en n.a.v. het denkproces betreffende onze vernieuwde missie 
besloten we om een totaalvisie uit te werken omtrent de educatieve functie die eigen is aan onze 
organisatie. Die wordt verder verfijnd in 2020 maar vormt wel al de basis voor de opmaak van dit 
beleidsplan en onze doelstellingen (zie bv. de logica van SD 3 zoals beschreven in de functiemix). In de 
komende beleidsperiode zetten we ook sterk in op het verspreiden van onze eigen lessons learned 
betreffende de leerfunctie en organiseren jaarlijks disseminatie momenten via bv. webinars, workshops 
en handleidingen. 
 
Er bestaan verschillende interessante en bruikbare theorieën die als leidraad kunnen functioneren  voor 
onze visie op leren of nog beter, onze visie op gedragsverandering (Kolb, Ruijters, 7E-model, …). Voor 
Autodelen.net is één zaak echter cruciaal. Afhankelijk van de doelgroep hanteren we een andere strategie 
(op maat van die doelgroep). Leren gebeurt bij ons op diverse niveaus en varieert van een meer 
mechanische methode (bv. bij opleidingen voor vrijwilligers is het resultaat planbaar en direct zichtbaar) 
naar een organische waarbij resultaat onzeker is (bv. in het project delende buurten waarbij 
buurtbewoners zelf kunnen bepalen wat het einddoel is).  Om ons breed scala aan leren te duiden baseren 
we ons hieronder exemplarisch op het 7E-model. 
 
Enable en Encourage: We leren de eindgebruikers over de ongemakken van de (eigen) wagen, de 
alternatieven voor de eigen wagen en de mogelijkheden en voordelen van autodelen. We hebben hierbij 
oog voor doelgroepgerichte communicatie zodat we de informatie toegankelijk maken voor zoveel 
mogelijk doelgroepen. In het verleden deden we dit o.a. door de organisatie van infostanden en -sessies, 
het opzetten van sociale mediacampagnes en de organisatie van evenementen zoals het autodeelsalon. 
In de komende beleidsperiode zetten we dit verder en vernieuwen we onszelf door o.a. het ontwikkelen 
van lespakketten (OD 3.1), het opzetten van train the trainer methodieken (OD 3.1), het werken met 
podcasts en informerende video’s (o.a. OD 4.1, 4.2 en 3.2), het uitwerken van onbemande infostanden 
(OD 5.1) en het ontwikkelen van een voordeelcalculator (OD 3.4). 
 
Engage: Om onze gekozen doelgroep te betrekken bij hetgeen we willen bereiken organiseren we living 
labs en bottom-up projecten waarbij buurtbewoners de uitkomst zelf kunnen mee bepalen (bv. delende 
buurten en het opzetten van particuliere autodeelgroepen). In de komende beleidsperiode blijven we 
hierop inzetten en laten we ons begeleiden door gespecialiseerde bureaus om kennis te verwerven (OD 
4.2) over hoe we een bepaalde doelgroep best kunnen engageren tot gedragsverandering. 
 
Exemplify: We werken hiervoor met vrijwilligers en ambassadeurs die zelf actief gebruiker zijn van 
gedeelde mobiliteit. Via de ondersteuning van lokale overheden om bv. het eigen wagenpark te delen 
laten we ook hen een voorbeeldrol vervullen. Ook Autodelen.net zelf geeft goede voorbeeld. Ons 
tienkoppig team bezit zelf slechts 3 privéwagens (waarvan twee particulier gedeeld) en de andere 
teamleden zijn allen actieve autodelers (uitgezonderd iemand die geen rijbewijs bezit). 
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Enlighten: Zowel individuen als overheid en bedrijven die overtuigd zijn om tot gedragsverandering over 
te gaan, vinden het vaak moeilijk om te bepalen welke vormen van gedeelde mobiliteit het best aansluiten 
bij hun noden. Wij ondersteunen in deze keuzes door o.a. het schrijven van actieplannen voor (lokale) 
overheden, het organiseren van behoeftepeilingen voor overheden en bedrijven en door het organiseren 
van informatiesessies en - standen voor de burger. In de komende beleidsperiode ontwikkelen we o.a. een 
profielbepaler waarbij de potentiële autodeler via het invullen van een eenvoudige online tool kan 
begrijpen welk systeem het best past binnen de eigen situatie (OD 3.4). We doen hetzelfde voor bedrijven 
en overheden (OD 4.4 en 4.5). 
 
Enthuse: Mensen aanzetten tot een leven zonder het bezit van een (tweede) wagen gaat niet enkel over 
het begrijpen van de problematiek en de alternatieven. Autobezit is in belangrijke mate emotioneel. We 
moeten opboksen tegen een ingebakken idee dat ontstaan is midden vorige eeuw waarbij de privéauto 
het symbool werd van emancipatie, vrijheid en voorspoed van de werkende klasse. Bovendien werden 
onze steden en ruimtelijke ordening volledig ingericht ten gunste van koning auto. Hierdoor ontstond de 
perceptie dat we zonder privéauto niet mobiel zijn en aan de zijkant van de maatschappij staan. Via o.a. 
het inzetten van mensen (ambassadeurs en vrijwilligers) uit de eigen peergroup willen we mensen 
overtuigen om tot gedragsverandering over te gaan. Bovendien proberen we in sommige campagnes een 
identiteit te koppelen aan kiezen voor gedeelde mobiliteit (bv. communicatiecampagne ‘Gent op en top 
autodeelstad’ of via de website Meetjeslanddeelt). 
 
Experience: Onze ervaring leert dat mensen vaak koudwatervrees hebben om effectief over te gaan tot 
het afzien van de eigen wagen. Daarom geven we de eindgebruikers de kans om zelf dingen te ervaren en 
daaruit te leren. Hiervoor zetten we diverse projecten op zoals delende buurten, buddy-project, 
testrijders, enz. en doen we acties i.s.m. aanbieders van gedeelde mobiliteit waarbij verschillende 
systemen kunnen uitgetest worden. In de komende beleidsperiode zullen we o.a. spelmethodieken 
uitwerken gebaseerd op inleving (OD 4.1, 3.2 en 3.3). 

4.2.3  De maatschappelijke bewegingsfunctie 

Autodelen.net verandert de wereld via het in vraag stellen van het bezit van een (tweede) privéwagen. 
We wijzen echter niet met het spreekwoordelijke vingertje maar bieden positieve alternatieven aan zowel 
burgers, overheden als bedrijven. De bewegingsfunctie en de daaraan gekoppelde politiserende rol zit 
ingebakken in onze missie. We zetten gedeelde mobiliteit op de politieke en publieke agenda door 
diverse acties en laten burgers de wereld veranderen via het credo ‘verander de wereld, begin bij jezelf’. 
Door bewust te kiezen voor een leven zonder een (tweede) auto creëren burgers letterlijk ruimte in de 
eigen buurt. Wij bieden hen een uitweg om via individuele keuzes een statement te maken naar hun 
peergroup, de politiek en de maatschappij. 
 
Via diverse projecten en acties laten we de burger actief participeren in het maken van een beweging. We 
ondersteunen burgers bv. via bij het creëren van een draagvlak voor politieke actie op lokaal niveau. Via 
een standaard vragenlijst kunnen ze peilen naar de interesse voor autodelen bij buurtbewoners. Hierna 
kunnen ze een brief richten aan het schepencollege met de vraag om bv. een autodeelactieplan te 
schrijven en/of gemeentelijke wagens te delen met inwoners. Autodelen.net volgt dit op haar beurt op 
door contact te nemen met het bestuur en haar diensten aan te bieden voor verdere ondersteuning. Ook 
via projecten zoals ‘Verover de ruimte’ ondersteunen we burgers in hun politiserende rol. Bij deze actie 
stellen ze de plaats van de auto in de publieke ruimte in vraag. 
 

https://autodelen.gent/
https://autodelen.gent/
https://autodelenmeetjesland.be/
https://www.testrijders.be/
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Autodelen.net speelt haar rol als politiserende organisatie door o.a. samen met de sector en andere 
stakeholders lobbywerk te verrichten (bv. i.k.v. meer steun voor elektrisch autodelen, een 
mobiliteitsbudget dat gedeelde mobiliteit meer bevoordeeld, enz.), opinies en persberichten te schrijven 
en door standpunten in te nemen op sociale media. 
 
In de komende beleidsperiode blijven we onze politiserende rol spelen en zetten we burgers aan tot een 
positieve call to action via o.a. onze projectwerking, vrijwilligerswerking en het ondersteunen van het 
delen van privéwagens. 

5. BELEIDSUITDAGINGEN & DOELSTELLINGEN 

5.1  Beleidsuitdagingen 
De beleidsuitdagingen en –opties zijn o.a. het resultaat van de trendanalyse en zelfevaluatie. Er werden 
op die manier een tiental beleidsopties geformuleerd. Die werden ondergebracht in zes grote werven. 
Voor elke werf werd een kort kaderstukje geschreven waaruit de belangrijkste uitdagingen voortvloeien. 
 

Uitdaging 1: Kenniscentrum 

Autodelen.net is expert op vlak van autodelen. De organisatie kan buigen over een jarenlange ervaring 
van het zelf oprichten en blijvend ondersteunen van buurtbewoners die onderling een auto willen 
delen. Sinds 2016 ontpopt Autodelen.net zich ook als de expert bij uitstek over alle vormen van 
autodelen en wordt ze zowel op regionaal, nationaal als Europees vlak gezien als een belangrijk 
expertise - en innovatiecentrum. We merken ook een stijgende vraag naar visie en expertise op vlak van 
gedeelde mobiliteit. Bovendien is er, in een snel veranderende sector, nood aan impactmeting en 
lobbywerk zodat de maatschappelijke resultaten van gedeelde mobiliteit gemaximaliseerd kunnen 
worden. 

 

Uitdaging 2: Netwerk van gedeelde mobiliteit 

Er is een duidelijke nood aan objectieve informatie over autodelen en gedeelde mobiliteit bij de burger, 
de bedrijven en de overheid. Door de explosieve groei van gedeelde mobiliteit (maar ook nieuwe 
mobiliteitssystemen zoals Mobility as a Service) zien zij het bos door de bomen niet meer. Tegelijk 
kampen aanbieders van gedeelde mobiliteit met een resem aan gelijkaardige drempels en 
verzuchtingen. Een netwerkorganisatie is noodzakelijk voor duidelijke standpunten en vragen voor 
beleidsmakers en duidelijke info voor de consumenten. Bovendien is het essentieel dat er verbindingen 
gelegd worden tussen aanbieders gedeelde mobiliteit en andere (potentiële) stakeholders zodat het 
concept sneller ingang vindt in minder voor de hand liggende situaties en doelgroepen. 
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Uitdaging 3: Mensen sensibiliseren, informeren en activeren 

Expertise over, en het bundelen van gedeelde mobiliteit zijn absoluut noodzakelijke voorwaarden om 
ons uiteindelijke hoofddoel te bereiken, nl. zoveel mogelijk Vlamingen overtuigen om hun 
mobiliteitsgedrag te veranderen zodat er meer leefbare, sociale en veilige buurten ontstaan. Hiervoor 
is er nood aan permanente communicatie, campagnes en evenementen om het grote publiek op de 
hoogte te brengen van de mogelijkheden van gedeelde mobiliteit. Vooral omdat het leven zonder 
(tweede) privéauto geen reflexmatige ingeving is. Het idee moet eerst rijpen, mensen moeten er over 
spreken met vrienden, familie en buren en pas na een tijdje zetten ze daadwerkelijk de stap. Gelet op 
dit laatste gegeven zijn goed geïnformeerde mensen uit de peer group essentieel als ultiem 
overtuigingsmiddel. Gezien de huidige doelgroep van gedeelde mobiliteit zal blijvend ingezet moeten 
worden op innovatieve manieren van autodelen en promotie maken. Hiervoor zullen ook 
partnerschappen moeten aangegaan worden met op het eerste zicht minder voor de hand liggende 
organisaties (bv. samenlevingsopbouw, sociale huisvestingsmaatschappijen, OCMW’s,…).  

 

Uitdaging 4: Innovatie en experiment 

De wereld van gedeelde mobiliteit evolueert snel en er starten veel nieuwe aanbieders in Vlaanderen. 
Enerzijds zien we lokale initiatieven die hun kans wagen, maar ook zien we internationale spelers die 
een werking willen uitbouwen in Vlaanderen. Ze hebben meestal één ding gemeen ze richten zich op 
het zgn. laaghangend fruit (grote steden, hoger opgeleiden,..). Autodelen.net wil gedeelde mobiliteit 
echter ook inzetten buiten de steden en als één van de mogelijkheden om verschillende doelgroepen 
te emanciperen. Daarom is het noodzakelijk om nieuwe concepten te testen, bestaande uit te breiden 
en vernieuwende partnerschappen aan te gaan. 

 

Uitdaging 5: Intern professionaliseren 

Tijdens de huidige beleidsperiode is de sector van gedeelde mobiliteit exponentieel gegroeid. Ook het 
team van Autodelen.net is explosief gegroeid van de initiële 2,5 VTE naar de huidige 9,8 VTE. Hoewel er 
al heel wat acties ondernomen zijn om de organisatie in grote mate te professionaliseren (bv. 
uitgeschreven procedures, duidelijk onthaalbeleid nieuwe medewerkers, financiële diversificatie, 
vrijwilligersbeleidsplan, enz..), zullen we in de komende beleidsperiode sterk moeten inzetten op het 
verder stroomlijnen van de interne (personeelsbeleid, kwaliteitszorg, plaats van de vrijwilliger,...) en 
externe (inspraak aanbieders gedeelde mobiliteit, nieuwe expertise in RvB en AV, structureel 
persbeleid,...) procedures 

 

Uitdaging 6: Gedeelde mobiliteit voor iedereen (inclusie) 

Tijdens de omgevingsanalyse kwamen we tot de vaststelling dat zowat op elk niveau van de 
beleidsuitdagingen te weinig aandacht gaat naar participatie van de burger en de diversiteit van 
doelgroep. Gezien onze ambitie om gedeelde mobiliteit beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk 
doelgroepen vinden we dit een zeer belangrijke beleidsuitdaging. We zien in de toegang tot gedeelde 
mobiliteit een essentiële schakel om specifieke groepen van mensen toegang te geven tot kansen, werk, 
sociaal contact en basisbereikbaarheid. 
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5.2  Strategische en operationele doelstellingen 
Samenvatting en leeswijzer 
Autodelen.net formuleerde voor de komende beleidsperiode vijf strategische doelstellingen (SD) en een 
transversale (strategische) doelstelling. Per strategische doelstelling definiëren we enkele operationele 
doelstellingen (OD). Daarbij geven we telkens een aantal acties en indicatoren weer. Deze zijn indicatief 
en richtinggevend. Verdere uitwerking volgt per jaar in jaarplannen en toetsing in voortgangsrapportage. 
 
In alle strategische doelstellingen zullen we structureel inzetten op het inclusief maken van onze 
activiteiten. Dit is voor ons een algemeen aandachtspunt en dus een transversale doelstelling. De eerste 
SD zet in op het blijvend opbouwen van expertise en het vertalen naar het beleid, de sector en andere 
professionele stakeholders. De tweede SD betreft het bundelen van de sector van gedeelde mobiliteit en 
het opbouwen van een professioneel netwerk om gedeelde mobiliteit verder te versnellen. In de derde SD 
richten we ons op de burger. We zetten in op sensibiliseren, informeren, faciliteren en activeren. In de 
vierde SD gaan we actief experimenteren op het terrein met als doel gedeelde mobiliteit voor zoveel 
mogelijk mensen ter beschikking te stellen en de vijfde SD richt zich op het verder professionaliseren van 
Autodelen.net als organisatie. Een schematisch overzicht is te vinden op volgende pagina. 
 
Bij elke doelstelling wordt via onderstaande symbolen aangeven op welke rollen ze betrekking hebben. 
 

Rol Symbool 

Verbindende rol 

 

Kritische rol 
 

Laboratoriumrol 

 
 
NB. gebruik ‘autodelen’ vs. ‘gedeelde mobiliteit’: Autodelen.net zit in een transitiefase waarbij de werking 
stelselmatig uitgebreid wordt naar alle vormen van gedeelde mobiliteit. Sommige OD’s richten zich 
voorlopig nog exclusief naar autodelen. Dit zal expliciet vermeld worden. In alle andere gevallen spreken 
we over gedeelde mobiliteit in haar geheel. Let wel, Autodelen.net zal deze rol pas ten volle spelen van de 
tweede helft van de beleidsperiode (2023). 
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Schematisch overzicht strategische en operationele doelstellingen 
Strategische 

doelstellingen 
Operationele doelstellingen 

 

1. Autodelen.net is de 
expert op vlak van 
gedeelde mobiliteit, 
verspreidt deze kennis 
actief en zet in op 
beleidsbeïnvloeding  

1.1 Autodelen.net zet in op het structureel verzamelen van informatie en het meten van impact. 
1.2 Autodelen.net verspreidt actief kennis rond gedeelde mobiliteit. 
1.3 Autodelen.net stimuleert de groei van gedeelde mobiliteit door (pro)actief te lobbyen op thema’s die 
gedeelde mobiliteit beïnvloeden. 
1.4 Autodelen.net is lid van relevante netwerken en gaat actief op zoek naar nieuwe contacten die haar missie 
kunnen versterken. 
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2. Autodelen.net is het 
netwerk van gedeelde 
mobiliteit voor 
aanbieders en verbindt 
dit met andere 
stakeholders 

2.1  Autodelen.net vormt een gestructureerd netwerk met de autodeelaanbieders waarbij vertrouwen en 
wisselwerking centraal staan. 
2.2  Autodelen.net bouwt aan een netwerk van aanbieders gedeelde mobiliteit. 
2.3  Autodelen.net  verbindt het netwerk van aanbieders gedeelde mobiliteit met relevante stakeholders. 
2.4  Autodelen.net organiseert samen met haar netwerk acties ter promotie van gedeelde mobiliteit. 

3. Autodelen.net 
informeert, 
sensibiliseert en 
activeert de gebruiker 

3.1 Autodelen.net vormt en begeleidt vrijwilligers en andere intermediairen. (activeren). 
3.2 Autodelen.net communiceert over gedeelde mobiliteit als een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en 
evidente mobiliteitskeuze (sensibiliseren). 
3.3 Autodelen.net faciliteert en organiseert lokale informatiemomenten over gedeelde mobiliteit. 
3.4  Autodelen.net faciliteert gedeelde mobiliteit in Vlaanderen voor de eindgebruiker.  

 

4. Autodelen.net 
innoveert en 
experimenteert 
 

4.1 Autodelen.net gaat via innovatieve projecten en experimenten met diverse partners op zoek naar 
mogelijkheden om gedeelde mobiliteit mainstream te maken.  
4.2 Autodelen.net richt zich tweejaarlijks met een sociale marketingcampagne naar een specifieke niet-
traditionele doelgroep. 
4.3 Autodelen.net experimenteert tweejaarlijks met nieuwe regio’s voor gedeelde mobiliteit.  
4.4  Autodelen.net ondersteunt lokale overheden bij de uitrol en strategiebepaling omtrent innovaties van 
gedeelde mobiliteit. 
4.5 Autodelen.net ondersteunt andere stakeholders bij de uitrol van innovaties omtrent gedeelde mobiliteit. 

5. Autodelen.net 
realiseert een 
professionele interne 
werking 

5.1   Autodelen.net professionaliseert haar vrijwilligerswerking. 
5.2   Autodelen.net heeft een duurzame en professionele personeelswerking. 
5.3   Autodelen.net heeft een duurzaam en transparant financieel beleid. 
5.4   Autodelen.net voert een professioneel intern en extern kwaliteitszorgbeleid. 
5.5   Autodelen.net incorporeert de principes van ‘goed bestuur’. 
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SD 0 Transversale doelstelling: Inclusie 
Autodelen.net wil gedeelde mobiliteit beschikbaar maken voor zoveel mogelijk doelgroepen en 
situaties. Dit komt zeer goed tot uiting in SD 4 waarbij we via innovatie en experiment willen duidelijk 
maken dat er nog heel wat mogelijkheden liggen in het aanpassen van het aanbod aan specifieke 
doelgroepen. Wij vinden inclusie echter zo belangrijk dat we dit in onze volledige werking willen inbouwen. 
In de huidige beleidsperiode deden we heel wat expertise op via living labs (rolstoelvriendelijk autodelen, 
autodelen inclusief chauffeur, buddyproject, enz.) en via onderzoekstrajecten (bv. door een 
gespecialiseerd bureau ‘Tiqah’ om doelgroepgericht te communiceren). 
 
Inclusie is een principe dat in al onze activiteiten (communicatie, vrijwilligersbeleid, beleidsvoorbereidend 
werk, …) moet ingebed zijn en dat we ook willen uitdragen naar alle mogelijke stakeholders. We zullen 
hiervoor o.a. een inclusiviteitstoets ontwikkelen zodat we bij alles wat we doen kunnen meten in hoeverre 
we slagen in deze doelstelling. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Autodelen.net ontwikkelt een inclusiviteitstoets voor al haar activiteiten. 
 Inzetten op doelgroepgerichte communicatiecampagnes (zie o.a. OD 4.1 en 4.2). 
 Actief diversiteitsbeleid voeren bij personeel en vrijwilligers (zie OD 3.1 / 4.1 / 5.1 en 5.2). 
 Experimenten opzetten om specifieke doelgroepen te bereiken (zie o.a. SD 4). 
 Samenwerkingsverbanden met andere sectoren om gezamenlijk te werken aan bepaalde 

noden (bv. VDAB, OCMW, opleidingscentra, CAW’s,...) (zie o.a. OD 1.4 / 2.3 / 3.1 en 4.1). 
 

INDICATOREN 
 

 Scores van onze activiteiten op de inclusiviteitstoets. 
 Aantal bereikte doelgroepen via communicatiecampagnes. 
 Diversiteit in de vrijwilligerspool, het personeelsbestand en het bestuur. 
 Aantal samenwerkingsverbanden met andere sectoren. 
 Aangepast aanbod bij de aanbieders van autodelen/gedeelde mobiliteit. 

 

SD 1:  Autodelen.net is de expert op vlak van gedeelde mobiliteit, verspreidt deze kennis actief 
en zet in op beleidsbeïnvloeding 
Als expertisecentrum autodelen (en vanaf 2023 alle vormen van gedeelde mobiliteit, zie OD 2.2) ziet 
Autodelen.net het als haar taak om alle binnen- en buitenlandse actuele informatie, onderzoek en data te 
bundelen. We treden op als hét aanspreekpunt voor objectieve informatie rond gedeelde mobiliteit. 
Daarnaast zetten we in op het verzamelen van data voor Vlaanderen en het berekenen van impact. 
Bovendien zijn we actief binnen beleidsthema’s die een impact hebben op gedeelde mobiliteit.  
 

OD 1.1  Autodelen.net zet in op het structureel verzamelen van informatie en het meten van impact 

Om kennis te verspreiden (OD 1.2) en de belangen van de aanbieders van gedeelde mobiliteit te 
vertegenwoordigen (OD 2.1 en 2.2) is er nood aan een grondige kennisopbouw via dataverzameling en 
impactmeting. We verzamelen informatie door het opvolgen van de binnen- en buitenlandse actualiteit 
en door onderzoek (al dan niet zelf uitgevoerd). Meten is immers weten. Samen met aanbieders, 
kenniscentra en andere stakeholders gaan we verder aan de slag om op een structurele manier onderzoek 
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naar gedeelde mobiliteit te doen. We bouwen hiervoor voort op eerder onderzoek en laten ons inspireren 
door de werkwijze van soortgelijke buitenlandse organisaties (CoMoUK, Bundesverband Carsharing, enz.). 
Op die manier kunnen we verschillende doelgroepen op een objectieve manier blijvend informeren over 
de sociale, ecologische en economische voordelen van gedeelde mobiliteit.  
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Structurele dataverzameling van alle aanbieders van gedeelde mobiliteit (zie ook OD 2.1/2.2). 
 Databank m.b.t. opvolging van de actualiteit rond gedeelde mobiliteit. 
 Databank m.b.t. nationaal en internationaal onderzoek en studies rond gedeelde mobiliteit. 
 Autodelen.net bouwt i.s.m. Mobipunt vzw het (digitale) beheer van de mobipunten uit. 
 Organisatie eigen (online) bevragingen. 
 Tweejaarlijks organisatie enquêtes i.s.m. gespecialiseerd online onderzoeksbureau (bv. Ivox). 
 Actief zoeken naar partners in de academische wereld om onderzoeksprojecten op te zetten. 
 Intekenen op databases omtrent onderzoeksvragen voor studenten en eindwerken. 

 

INDICATOREN 
 

 Aantal eigen enquêtes (en tweejaarlijks met gespecialiseerd onderzoeksbureau). 
 Tot stand komen van een databank met gegevens aanbieders gedeelde mobiliteit. 
 Aantal digitale mobipunten. 
 Aantal eindwerken rond gedeelde mobiliteit. 
 Aantal samenwerkingen met onderzoeksinstellingen. 

 

OD 1.2  Autodelen.net verspreidt actief kennis rond gedeelde mobiliteit 

Kennis vergaren is één zaak, maar die op een goede manier verspreiden is essentieel. Autodelen.net zet in 
op het actief verspreiden van haar kennis, zowel via eigen kanalen als via intermediairen. Op die manier 
willen we burgers, overheden en bedrijven op een objectieve manier blijvend informeren. Voor het 
verspreiden van onze kennis organiseren we zelf op regelmatige basis evenementen, workshops en 
webinars. Daarnaast zetten we in op het delen van kennis via evenementen georganiseerd door derden 
zowel op nationaal als internationaal vlak. Tot slot publiceren we jaarlijks een rapport en factsheets over 
de omvang en impact van gedeelde mobiliteit en werken we onze perswerking verder uit zodat we hét 
aanspreekpunt rond gedeelde mobiliteit worden voor de pers. De opgedane kennis kan ook dienst doen 
voor de eindgebruiker. Hier zetten we uiteraard ook ten volle op in (zie SD 3). 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Publicatie van jaarlijks minstens 10 opiniestukken over gedeelde mobiliteit.  
 Jaarlijkse actualisering perslijst.  
 Versturen van lokale, regionale en nationale persberichten. 
 Publicatie jaarrapport autodelen en vanaf 2023 gedeelde mobiliteit. 
 Publicatie fact sheets over de omvang en impact van gedeelde mobiliteit. 
 Verspreiding expertise via sociale media als Twitter, LinkedIn, Facebook,... 
 Jaarlijkse organisatie (zelf en/of i.s.m. andere partners) van minstens 5 events, webinars, 

symposia en/of workshops voor de sector, overheid en andere stakeholders (zie ook OD 2.4). 
 Autodelen.net wordt minstens 20x per jaar uitgenodigd voor haar kennis te delen op events. 
 Verspreiding van minstens 10 nieuwsbrieven per jaar. 
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INDICATOREN 
 

 Aantal fact sheets betreffende omvang en impact gedeelde mobiliteit. 
 Aantal vermeldingen in de pers en aantal perscontacten. 
 Aantal nieuwsbrieven en aantal posts op sociale media. 
 Betrokkenheid (likes, gedeelde berichten, comments en clicks) op sociale media. 
 Aantal aanwezigheden en presentaties op events.  
 Aantal georganiseerde events, symposia, webinars en workshops. 
 Aantal geschreven opiniestukken. 
 Aantal website bezoeken. 

OD 1.3 Autodelen.net stimuleert de groei van gedeelde mobiliteit door (pro)actief te lobbyen op 
thema’s die gedeelde mobiliteit beïnvloeden. 

De afgelopen jaren kende autodelen een sterke groei, zowel naar aantal gebruikers als naar aantal 
organisaties. Nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit deden hun intrede in Vlaanderen zoals de free-
floating deelauto’s, -fietsen en -steps. Rode draad doorheen deze evolutie is dat de overheid steeds een 
belangrijke rol speelt, zowel als regulator als initiator. 
 
In de huidige beleidsperiode realiseerde Autodelen.net i.s.m. derden een aantal mooie resultaten, zoals 
de uitbreiding van de zero-emissiepremie voor vzw’s en aanbieders van deelvoertuigen en de integratie 
van het concept mobipunten in het decreet basisbereikbaarheid. Autodelen.net zet samen met de sector 
en andere stakeholders in op het wegwerken van barrières en drempels rond gedeelde mobiliteit om op 
die manier een gunstig klimaat te creëren voor de verdere groei op lokaal, regionaal, federaal en Europees 
niveau. In 2025 willen we bij het beleid, politiek en andere stakeholders aanzien worden als de objectieve 
expert gedeelde mobiliteit. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Jaarlijks minstens 2 dossiers lobbyen op Vlaams, Federaal en/of Europees niveau. 
 Jaarlijks minstens 2 dossiers lobbyen op lokaal niveau. 
 Ijveren voor een minimale kwaliteitsstandaard gedeelde mobiliteit in elke gemeente. 
 Per dossier zoeken naar lobbypartners met dezelfde belangen.  
 Spreekbuis voor de sector en gezamenlijke standpunten met de sector (zie ook SD 2). 
 Opiniestukken gedragen door zoveel mogelijk  aanbieders  (zie ook OD 2.1/2.2). 
 Actieve inbreng in de Mobiliteitsraad (MORA). 
 Blijvende coördinatie green deal gedeelde mobiliteit.  
 Opzetten structuur om prioritaire beleidsthema’s voor de sector te kennen (OD 2.1 / OD 2.2). 

 

INDICATOREN 
 

 Aantal gebruikers van gedeelde mobiliteit.  
 Daling van het aantal privéwagens in grote steden. 
 Aantal (geslaagde) lobbydossiers en aantal partners die gezamenlijk lobbyen. 
 Aantal tussenkomsten in de MORA. 
 Aantal beleidsmaatregelen die een positieve invloed hebben op gedeelde mobiliteit. 
 Aantal overlegmomenten met lokale, regionale en federale beleidsmakers.  
 Aantal opiniestukken en persberichten (zie ook OD 1.2). 
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OD 1.4 Autodelen.net is lid van relevante netwerken en gaat actief op zoek naar nieuwe contacten die 
haar missie kunnen versterken 

Samenwerken zit in het DNA van Autodelen.net. De wereld verander je immers niet alleen. We willen ons 
verhaal samen met andere organisaties schrijven om zo een multiplicatoreffect teweeg te brengen. Ook 
voor wat betreft kennisopbouw en  -verspreiding wordt zoveel mogelijk samengewerkt. Het is noodzakelijk 
om aanwezig te zijn op relevante binnen-  en buitenlandse netwerken zoals Netwerk Duurzame Mobiliteit, 
MORA, The Shift, MaaS Alliance, Polis, ICLEI, … Ook deelname aan Europese projecten blijft hoog op de 
agenda staan. Via deze projecten blijven we op de hoogte van nieuwe trends en evoluties op vlak van 
“shared mobility” en kunnen we onze expertise ook buiten Vlaanderen verspreiden.  
 
Om onze missie te versterken breiden we ons netwerk verder uit. We beschikken al over een stevig 
netwerk binnen de sector en daarbuiten. De komende beleidsperiode gaan we ook actief op zoek naar 
mogelijke partners die buiten ons ‘natuurlijk’ netwerk liggen om gedeelde mobiliteit voor zoveel mogelijk 
doelgroepen beschikbaar te maken. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Lidmaatschap relevante lokale, regionale, federale en Europese netwerken. 
 Versterken contacten met lokale overheden en in het bijzonder met de centrumsteden.  
 Contacten leggen met Europese beslissingsmakers. 
 Uitbouw politieke contacten op Vlaams en federaal niveau, zowel met de administratie als 

met de respectievelijke kabinetten. 
 Inzetten op Europese projectwerking. 
 Samenbrengen relevante stakeholders op bv. Shared Mobility Rocks (zie OD 2.4). 
 Definiëring specifieke doelgroepen en zoeken naar partners met die specifieke expertise. 

 

INDICATOREN 
 

 Aantal Europese projecten. 
 Aantal samenwerkingsverbanden met doelgroepgerichte partners (zie ook OD 2.3 /3.1 /4.1). 
 Aantal samenwerkingsovereenkomsten met lokale overheden (zie ook OD 4.4). 
 Aantal contactmomenten met centrumsteden. 
 Aantal contactmomenten met administraties en kabinetten.  
 Aantal contactmomenten met EU-beslissingsmakers. 
 Aantal lidmaatschappen bij relevante netwerken. 
 Aantal aanwezigheden op workshops en events. 

 

SD 2  Autodelen.net is het netwerk van gedeelde mobiliteit voor aanbieders en verbindt dit 
met andere stakeholders 
De activiteiten en verwezenlijkingen in de huidige beleidsperiode (green deal, Shared Mobility Rocks, 
beleidswerk, mobipunten,...) tonen aan dat het essentieel is om samen te werken met de sector van 
gedeelde mobiliteit. Meer nog, we moeten onze rol als verbindend netwerk verder blijven spelen en 
uitbouwen. Autdodelen.net is ambitieus en wil op termijn minstens 90% van de sector vertegenwoordigen 
zonder daarbij echter een federatie te worden. Voor ons is het immers in de eerste plaats belangrijk dat 
er maatschappelijke impact gecreëerd wordt (wat bij een federatie niet altijd de eerste prioriteit is). 
Autodelen.net wil hiervoor o.a. een inspraakmodel uitwerken met rechten en plichten voor de leden van 
het netwerk. 
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Uit de omgevingsanalyse blijkt dat er, nog meer dan vroeger, nood is aan een bundeling van initiatieven 
van duurzame gedeelde mobiliteit met als doel het aanbieden van duidelijke informatie, 
beleidsaanbevelingen en strategieën (voor consument, overheid en bedrijfswereld). Anderzijds is er nood 
aan ondersteuning voor bestaande en nieuwe initiatieven om bv. noodzakelijke aanpassingen in wetgeving 
op de politieke agenda te plaatsen (OD 1.3). Nieuwe spelers hebben ook nog extra behoeften op vlak van 
het bereiken van een kritische massa en het begrijpen van de Vlaamse administratieve en wetgevende 
structuren. Bovendien merken we dat het essentieel is om de sector van gedeelde mobiliteit actief in 
contact te brengen met relevante stakeholders zoals lokale overheden, projectontwikkelaars, openbaar 
vervoer, enz. (zie OD 2.3). 
 

OD 2.1  Autodelen.net vormt een gestructureerd netwerk met de autodeelaanbieders waarbij vertrouwen 
en wisselwerking centraal staan 

Tijdens de huidige beleidsperiode maakte Autodelen.net werk van het opbouwen van haar netwerk met 
autodeelaanbieders. Het doel was en is om eerst onze meerwaarde t.a.v. de sector te bewijzen alvorens 
over te gaan tot een meer structurele, officiële samenwerking. Dankzij ons en de verschillende 
samenwerkingen groeide autodelen sterk in Vlaanderen en delen bv. 1 op 10 gemeenten hun eigen vloot 
i.s.m. met autodeelaanbieders, werd de zero-emissiepremie ter beschikking gesteld voor autodelen en zijn 
er diverse samenwerkingen opgezet met projectontwikkelaars om autodelen structureel te integreren bij 
woningbouwprojecten. We voelen dat we klaar zijn voor de volgende stap en ook vanuit de sector is er 
een duidelijke vraag om meer structureel te kunnen wegen op onze werking en agenda. Autodelen.net 
neemt de handschoen graag op en zal een formeel inspraak - en lidmaatschapsmodel uitwerken, in de 
eerste plaats voor de autodeelaanbieders en later voor alle aanbieders gedeelde mobiliteit (zie OD 2.2) 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Uitwerken lidmaatschap voor autodeelaanbieders.  
 Organisatie structurele inspraak van de autodeelaanbieders (zie ook principes goed bestuur).  
 Jaarlijkse organisatie van bilaterale contacten met de respectieve autodeelaanbieders.  
 Organisatie periodiek overleg met de aanbieders van autodelen.  
 Opstellen van een kwaliteitsstandaard/charter dat fungeert als leidraad voor lidmaatschap. 
 Periodiek opvragen van relevante kwantitatieve en kwalitatieve data betreffende autodelen. 
 Versturen exclusieve berichten aan aanbieders autodelen (en gedeelde mobiliteit, zie OD 2.2). 

 

INDICATOREN 
 

 Aantal overlegmomenten met autodeelaanbieders. 
 Lidmaatschapsformule en aantal leden autodeelaanbieders. 
 Uitgeschreven structuur om inspraak te regelen met aanbieders. 
 Uitgeschreven kwaliteitsstandaard/charter. 
 Aantal exclusieve nieuwsbrieven. 
 Aantal gezamenlijk beleidsstandpunten, persberichten en activiteiten (zie ook OD 1.2 en 1.3). 

 

 

 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/20/1-op-de-10-gemeenten-deelt-eigen-dienstwagens-met-inwoners/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/20/1-op-de-10-gemeenten-deelt-eigen-dienstwagens-met-inwoners/
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OD 2.2 Autodelen.net bouwt aan een netwerk van aanbieders gedeelde mobiliteit 

Net zoals de sector ontwikkelt Autodelen.net zich razendsnel. Op de AV van maart 2019 werd beslist om 
vanaf nu ook (stapsgewijs) onze netwerkrol te spelen voor alle vormen van gedeelde mobiliteit. We willen 
dit doen via een soortgelijk traject als bij de autodeelaanbieders. Vandaag hebben we al goede tot 
uitstekende contacten met diverse aanbieders van fiets-, scooter- en stepdelen, omdat we ze bv. 
betrekken bij het installeren van mobipunten, bij de structurele integratie van gedeelde mobiliteit in 
woningbouwprojecten en bij de adviesverlening voor een Vlaams kwaliteitskader gedeelde mobiliteit 
en/of een Vlaamse datastandaard. We bouwen dit verder uit en in de tweede helft van de beleidsperiode 
zullen we ze inspraak en lidmaatschap aanbieden zoals beschreven in OD 2.1 voor de autodeelaanbieders. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Kennismakingsgesprekken met bestaande en nieuwe aanbieders van gedeelde mobiliteit. 
 Promotie en ondersteuning van alle vormen van gedeelde mobiliteit. 
 Autodelen.net ontwikkelt zich als een expertisecentrum gedeelde mobiliteit (zie ook OD 1.1). 
 Organisatie periodiek overleg met de sector gedeelde mobiliteit. 
 Aanwezigheid op relevante events om aanbieders gedeelde mobiliteit te contacteren. 
 Netwerkevents voor aanbieders gedeelde mobiliteit en andere stakeholders (zie ook OD 2.3). 
 Uitwerken inspraakmodel en lidmaatschap aanbieders gedeelde mobiliteit (vanaf 2023). 

 

INDICATOREN 
 

 Aantal kennismakingsgesprekken. 
 Aantal posts op sociale media betreffende gedeelde mobiliteit. 
 Aantal aanwezigheden op netwerkevents gedeelde mobiliteit. 
 Aantal promotieacties gedeelde mobiliteit. 
 Aantal mobipunten inclusief gedeelde mobiliteit.  
 Aantal persberichten betreffende gedeelde mobiliteit. 
 Mate van inspraak en lidmaatschap van aanbieders gedeelde mobiliteit (vanaf 2023). 

 

OD 2.3 Autodelen.net verbindt het netwerk van aanbieders gedeelde mobiliteit met relevante 
stakeholders 

Het opbouwen van een netwerk van aanbieders van gedeelde mobiliteit heeft niet alleen tot doel om de 
sector te laten floreren maar bovenal om mobiliteitsoplossingen te bieden voor zoveel mogelijk 
Vlamingen. Uiteindelijk willen we de Vlaming actief aanzetten af te zien van de privéwagen en te kiezen 
voor duurzame alternatieven. De aanbieders van gedeelde mobiliteit zijn hierin uiteraard een onmisbare 
schakel. Autodelen.net ziet het als één van haar kerntaken om deze aanbieders actief in contact te brengen 
met (lokale) overheden, bedrijven, middenveld en particulieren. Op die manier bereiken ze sneller een 
kritische (en dus economisch leefbare) massa en kunnen ze sneller experimenteren met het inzetten op 
bv. het bereiken van niet-traditionele doelgroepen. Bovendien brengen we ze ook in contact met 
potentiële partners waar ze in eerste instantie niet mee in contact zouden komen, zoals sociale 
huisvestingsmaatschappijen, OCMW’s, zorgvoorzieningen, enz. 
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MOGELIJKE ACTIES 
 

 Studiedagen en workshops omtrent relevante thema’s zoals woningbouw en gedeelde 
mobiliteit, delen van gemeentelijke vloten, mobipunten, … 

 Netwerkevents voor aanbieders, overheden en relevante partners. 
 Objectief advies en ondersteuning bij het implementeren van gedeelde mobiliteit voor lokale 

overheden, projectontwikkelaars, vzw’s, sociale huisvestingsmaatschappijen, enz. 
 Website met inspirerende voorbeelden en promotiecampagnes naar relevante stakeholders. 
 Beleidsnieuwsbrief met o.a. laatste nieuws van aanbieders en relevante beleidsbeslissingen). 
 

INDICATOREN 
 

 Aantal studiedagen, workshops en netwerkevents (zie ook OD 1.2). 
 Aantal beleidsnieuwsbrieven. 
 Aantal ondersteunde gemeenten, bedrijven en andere stakeholders. 
 Aantal innovatieve samenwerkingsverbanden (zie ook SD 4). 
 Aantal nieuw bereikte doelgroepen (zie ook SD 4 en SD 3). 

 
 

OD 2.4 Autodelen.net organiseert samen met haar netwerk acties ter promotie van gedeelde mobiliteit 

Autodelen.net werkt deels voor haar netwerk en deels samen met haar netwerk. Door samen activiteiten 
te organiseren zorgen we ervoor dat mensen gesensibiliseerd, geïnformeerd en gemotiveerd worden tot 
gedragsverandering op vlak van hun mobiliteit. Het verschil met SD 3 is dat we hier vertrekken vanuit onze 
samenwerking met ons netwerk van aanbieders gedeelde mobiliteit en andere stakeholders. Bij deze 
acties focussen we steeds op één of meerdere concrete ‘producten’. De huidige communicatiecampagne 
voor de stad Gent is een mooi voorbeeld van deze operationele doelstelling. Samen met de stad en de 
actieve autodeelaanbieders zetten we autodelen in de Gentse markt. We doen dit door overleg en 
gezamenlijke acties op het terrein (bv. probeermarkt, aanwezigheid op lokale events, beheer van een 
gezamenlijke website, …). Andere voorbeelden zijn het installeren van gedeelde mobiliteit in 
woningbouwprojecten, organisatie van autodeelsalons en de installatie van mobipunten. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Lokale communicatiecampagnes met aanbieders gedeelde mobiliteit. 
 Periodieke persberichten, gedragen door zoveel mogelijk aanbieders (zie ook OD 1.2 en 1.3). 
 Gezamenlijke onderzoeksprojecten (zie ook OD 1.1). 
 Jaarlijks rapport en fact sheets gedeelde mobiliteit (zie ook OD 1.2). 
 Memoranda n.a.v. lokale, regionale, federale en Europese verkiezingen gedragen door zoveel 

mogelijk aanbieders gedeelde mobiliteit (zie ook OD 1.3). 
 Periodieke info-sessies voor de eindgebruiker en/of professionele stakeholders i.s.m. 

aanbieders gedeelde mobiliteit (zie ook OD 3.2 en 3.3). 
 Gezamenlijke symposia en events om gedeelde mobiliteit in de markt te zetten). 

 

 
 
 

https://autodelen.gent/
https://autodelen.gent/
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SD 3 Autodelen.net sensibiliseert, informeert en activeert de Vlaming 
De vorige 2 SD’s zijn noodzakelijke randvoorwaarden om onze uiteindelijke missie te verwezenlijken. 
Autodelen.net wil nl. een gedragsverandering bekomen bij zoveel mogelijk Vlamingen. Binnen deze SD  
ondernemen we acties met het oog op het sensibiliseren, informeren en activeren van de (potentiële) 
eindgebruiker. Dit doen we op twee belangrijke manieren: 
 
Enerzijds door het opleiden van vrijwilligers en intermediairen (organisaties via train-the-trainer 
methodieken) die op hun beurt ‘uitgezonden’ worden om de Vlaming te inspireren, samen te brengen en 
te activeren. Via hen verzekeren we o.a. lokale verankering en zullen (potentiële) eindgebruikers de 
boodschap krijgen van de eigen peer group of van organisaties waar ze vertrouwen in stellen. 
 
Anderzijds door in te zetten op actieve communicatiecampagnes en het faciliteren van de (potentiële) 
eindgebruiker in de keuze van een gedeelde mobiliteitsoplossing op maat. Afhankelijk van de situatie 
waarin een (potentiële) gebruiker zich bevindt, worden verschillende methodieken toegepast. Zo zal het 
brede, onwetende publiek eerder gesensibiliseerd worden over de voordelen, het waarom en de 
mogelijkheden van gedeelde mobiliteit. De bewuste Vlaming of diegene die reeds overweegt om te starten 
met gedeelde mobiliteit moet eerder geïnformeerd worden over de mogelijke keuzes en het systeem dat 
best aansluit bij de persoonlijke behoefte. De startende autodeler willen we ondersteunen door drempels 
van juridische of procedurele aard weg te werken. Bovendien willen we deze gedragsverandering ook 
bestendigen door positieve feedback te geven via bv. sociale media, community nieuwsbrief, enz. 
 

OD 3.1 Autodelen.net vormt en begeleidt vrijwilligers en andere intermediairen  

Om gedeelde mobiliteit lokaal te verspreiden, zetten we in op mensen en intermediairen met sterke lokale 
verankering (vrijwilligers, middenveld, socioculturele organisaties,…). Binnen deze OD zijn onze 
vrijwilligers essentieel. Zij vormen als het ware een breekijzer in de vastgeroeste mentaliteit van autobezit. 
Vrijwilligers zijn en blijven een bouwsteen van Autodelen.net om de Vlaming massaal te overtuigen van 
het gemak en de voordelen van gedeelde mobiliteit als alternatief voor de privéwagen. De uitbouw van 
onze vrijwilligerswerking wordt verder besproken in OD 5.1. 
 
Nieuw in deze beleidsperiode is dat we niet alleen met individuen werken maar dat we ook een train-the-
trainer opzetten voor andere (professionele) intermediairen. Door hen goed op te leiden en 
gebruiksvriendelijke, duidelijke draaiboeken te bezorgen kunnen zij op hun beurt eindgebruikers correct 
informeren en activeren. Het werken met intermediairen zorgt er o.a. voor dat we mensen kunnen 
informeren en overtuigen op de meest geschikte momenten, lees: sleutelmomenten waarbij potentiële 
eindgebruikers hun persoonlijke mobiliteit herdenken zoals een verhuis, huwelijk, rijbewijs, nieuwe job, 
enz. Bijkomend voordeel is dat intermediairen ons in staat stellen om lokale noden en opportuniteiten te 
detecteren en zo vernieuwende partnerschappen op te zetten. We zetten proactief in op het betrekken 

INDICATOREN 
 

 Aantal gezamenlijke lokale communicatiecampagnes. 
 Aantal gezamenlijke persberichten. 
 Aantal gezamenlijke memoranda. 
 Aantal gezamenlijke symposia, workshops en events. 
 Aantal gezamenlijke onderzoeksprojecten. 
 Aantal aanwezigheden op workshops en events. 
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van intermediairen met een netwerk bij kwetsbare doelgroepen die vandaag ondervertegenwoordigd zijn 
in het gedeelde mobiliteit. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Ontwikkeling train-the-trainer methodieken op maat van middenveld en sociale organisaties. 
 Organisatie train-the-trainers sessies (vormingen) voor middenveld- en sociale organisaties. 
 Opstellen draaiboek op maat van middenveld en sociale organisaties om de basics van gedeelde 

mobiliteit te kunnen uitleggen. 
 Jaarlijkse organisatie 4 vrijwilligersvormingen (ook OD 5.1) en 2 train-the-trainer workshops. 
 Studiedagen met het oog op specifieke doelgroepen voor intermediairen (zie ook OD 2.3). 
 Ad hoc inspelen op signalen van intermediairen met als doel het opzetten van nieuwe 

samenwerkingen, nieuwe communicatiekanalen en nieuwe projecten (zie ook OD 4.1). 
 

INDICATOREN 
 

 Uitgewerkte train-the-trainer methodieken  
 Draaiboek voor intermediairen. 
 Aantal vrijwilligers en aantal intermediairen waar we mee samenwerken. 
 Aantal vormingen voor vrijwilligers en aantal train-the-trainers sessies intermediairen. 
 Aantal georganiseerde studiedagen 

 

OD 3.2 Autodelen.net communiceert over gedeelde mobiliteit als een eenvoudige, gebruiksvriendelijke 
en evidente mobiliteitskeuze 

Deze OD richt zich op het brede publiek en op zorgvuldig geselecteerde doelgroepen (zie ook OD 4.2 en 
OD 4.3). Het brede publiek sensibiliseren we door algemene, positieve campagnes op te zetten die de 
voordelen van gedeelde mobiliteit in de kijker zetten en aantonen dat het leven zonder privé autobezit 
even gemakkelijk, zo niet gemakkelijker is. De primaire doelstelling is hier bewustwording. Dit is een 
essentiële stap om de gewenste gedragsverandering te bekomen. We beschouwen de bestaande 
gebruiker van gedeelde mobiliteit als een belangrijk instrument om deze doelstelling te verwezenlijken. 
We werken dan ook methodieken en promotiemateriaal uit die ambassadeurs en vrijwilligers kunnen 
ondersteunen om ervaringen te delen en communities te versterken. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Organisatie jaarlijkse communicatiecampagne tijdens de week van mobiliteit. 
 Autodelen.net is partner bij algemene campagnes betreffende duurzame mobiliteit. 
 Autodelen.net ondersteunt lokale overheden en projectontwikkelaars bij het opstellen en 

uitwerken van communicatieplannen rond gedeelde mobiliteit (zie ook OD 3.1). 
 Uitwerken communicatiestrategie rekening houdend met de theorieën gedragsverandering.  
 Bovenstaande algemene strategie wordt verder gesegmenteerd om te kunnen inzetten 

op  diverse doelgroepen (zie ook OD 4.2). 
 Artikels in tijdschriften en nieuwsbrieven die gericht zijn naar het grote publiek. 
 Inzetten op storytelling/ Inzetten op influencers via sociale media. 
 Opmaak communicatiematerialen (die ook kunnen worden gebruikt door ambassadeurs, 

vrijwilligers en intermediairen) (zie ook OD 4.1 en OD 5.1).  
 Inzetten op het creëren van lokale autodeelcommunities (zie ook OD 5.1). 
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INDICATOREN 
 

 Aantal communicatie-acties. 
 Aantal partnerschappen in campagnes rond duurzame mobiliteit. 
 Aantal begeleide lokale overheden en projectontwikkelaars inzake communicatie over 

gedeelde mobiliteit (zie ook OD 4.4). 
 Uitgeschreven communicatiestrategie 
 Aantal actieve, lokale autodeelcommunities. 
 Uitgewerkte materialen die ambassadeurs kunnen gebruiken om autodelen uit te dragen 

naar hun eigen peergroup. 
 Aantal influencers die communiceren over autodelen/gedeelde mobiliteit. 
 Aantal video’s van gebruikers op sociale media. 

 

OD 3.3 Autodelen.net faciliteert en organiseert lokale informatiemomenten over gedeelde mobiliteit. 

Deze OD richt zich zowel op sensibiliseren van het brede publiek als op rekruteren van nieuwe autodelers. 
Het verschil met OD 3.2 is dat we hier inzetten op direct contact met de Vlaming als potentiële 
eindgebruiker. De door ons opgeleide intermediairen en vrijwilligers benaderen actief potentieel 
geïnteresseerden en reiken hen informatie en argumenten aan om zichzelf te overtuigen van gedeelde 
mobiliteit. Dit gebeurt o.a. via informatiesessies die volledig gewijd zijn aan autodelen of gedeelde 
mobiliteit en autodeelparty’s (zie supra). Bovendien breken we ook in op workshops en events 
georganiseerd door partners die we zelf opgeleid hebben. In dat geval is gedeelde mobiliteit slechts één 
onderwerp dat aan bod komt. Zo bereiken we ook mensen die hier niet specifiek voor langskomen. 
 
Een andere belangrijke methodiek is het bemannen van infostands op allerlei events. Hier is het steeds 
zaak op te vallen tussen andere infostands. Het zgn. mini-autodeelsalon is hiervoor een interessante 
methodiek. Verder ontwikkelen we een methodiek voor een onbemande infostand zodat we de 
boodschap ook kunnen verspreiden wanneer er te weinig vrijwilligers of personeel voor handen zijn. We 
mikken, samen met de aanbieders, op jaarlijks minstens 140 informatiemomenten. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Jaarlijks minstens 100 infosessies autodelen/gedeelde mobiliteit.  
 Aanwezigheid met infostands op jaarlijks minstens 40 events. 
 Ontwikkeling van een onbemande infostand. 
 Organisatie jubileumeditie autodeelsalon in 2023 (20 jaar Autodelen.net) 
 Regionale depots waar vrijwilligers communicatiemateriaal kunnen ophalen (zie ook OD 5.1). 
 Organisatie van informatiemomenten samen met intermediairen om hun netwerk te activeren. 
 Activeren van vrijwilligers en intermediairen om zelf acties op poten te zetten. 

INDICATOREN 
 

 Aantal infosessies en -stands en aantal onbemande infostands. 
 Evenemententabel met de georganiseerde infosessies en -stands per jaar. 
 Aantal informatiemomenten gedeelde mobiliteit als onderdeel van andere events. 
 Aantal bereikte mensen op infosessies en - stands. 
 Aantal websitebezoeken (pagina’s met uitleg over de vormen van gedeelde mobiliteit) 
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OD 3.4: Autodelen.net faciliteert gedeelde mobiliteit in Vlaanderen voor de eindgebruiker 

Het proactief benaderen van het brede publiek en geselecteerde doelgroepen komt al uitvoerig aan bod 
in andere OD’s (3.1/ 3.2/ 3.3/ 4.2 en 4.3). In OD 3.4 richten we ons op de al bewuste en gesensibiliseerde 
Vlaming die (sterk) overweegt om het eigen gedrag te veranderen. We bieden antwoord op de heersende 
noden bij (potentiële) gebruikers door het aanbieden van objectieve, transparante en toegankelijke info 
over de verschillende mogelijkheden rond gedeelde mobiliteit en instrumenten om de keuze voor 
startende gebruikers te vereenvoudigen. We bieden dit zowel online als offline aan met het oog op 
inclusieve communicatie. Bovendien willen we de actieve gebruikers ook blijvend bevestigen in hun keuze 
door positieve feedback via bv. sociale media, community nieuwsbrief en netwerkevents. Tot slot 
detecteren en lossen we eventuele knelpunten op die de keuze tot gedeelde mobiliteit bemoeilijken 
(fiscaliteit, bedrijfswagens, verzekeringen, …). Dit komt ook aan bod in OD 1.3. 
 
Via de ondersteuning van Cozycar (kostendelend particulier autodelen onder buren in gesloten groepjes) 
blijven we ook inzetten op het activeren van mensen die momenteel weinig tot niet ondersteund worden 
door het aanbod van andere autodeelaanbieders. We ondersteunen hen o.a. door online tools, 
aangepaste verzekeringen en opstartavonden voor particuliere autodeelgroepen. In de komende 
beleidsperiode werken we een strategie uit om dit concept verder te doen uitgroeien tot een volwaardig 
alternatief zonder daarbij onze aspiratie om een netwerk van alle vormen van gedeelde mobiliteit te zijn 
in het gedrang te brengen. 
 

 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Duidelijke en actuele website over alle vormen van gedeelde mobiliteit (zie ook OD 1.2).  
 Periodieke nieuwsbrief naar de community van gedeelde mobiliteit (zie ook OD 1.2). 
 Actief op relevante sociale media om de eindgebruiker te bereiken (Facebook, Instagram,..) 
 Online keuze tools voor potentiële gebruikers zoals een profielbepaler, voordeelcalculator, enz. 
 Ondersteuning particulieren die hun eigen wagen willen delen via de dienst Cozycar. 
 Strategie om Cozycar te verzelfstandigen. 
 Actieve promotie gedeelde mobiliteit bij o.a. verzekeraars en leasemaatschappijen. 
 Capteren bestaande noden gebruikers gedeelde mobiliteit via de werkgroepen binnen de Green 

Deal (zie ook OD 1.1 en OD 4.1) en via ons lokale netwerk (zie OD 3.1). 

INDICATOREN 
 

 Aantal gebruikers van de profielbepaler en voordeelcalculator. 
 Bestaan van een duidelijke, objectieve allesomvattende website voor (potentiële) gebruikers 
 Cozycar is verzelfstandigd + aantal Cozycar leden. 
 Aantal verstuurde (community) nieuwsbrieven. 
 Posts, bereik en betrokkenheid op sociale media. 
 Aantal publicaties in media van derden. 
 Aantal verstuurde community nieuwsbrieven. 
 Aantal (positief afgesloten) lobbydossiers ten voordele van de eindgebruiker 
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SD 4 Autodelen.net innoveert en experimenteert 
Autodelen.net heeft de ambitie om gedeelde mobiliteit op zoveel mogelijk plaatsen voor iedereen 
mogelijk te maken. We stellen hier zeer bewust niet: ‘overal beschikbaar maken’. Om het aantal 
verplaatsingen met de auto en het bezit ervan te verminderen is de keuze van de woonlocatie ook van 
groot belang. Autodelen.net ziet het als een belangrijke taak om mee te sturen naar een impactvolle en 
inclusieve sector. Daarom blijven we innoveren en experimenteren met nieuwe concepten. Hierdoor 
wordt de sector blijvend uitgedaagd om nieuwe businessmodellen te genereren. Daarnaast draagt 
innovatie bij om nieuwe doelgroepen te bereiken. Op die manier willen we autodelen altijd en (bijna) 
overal voor iedereen toegankelijk maken. 
 
Innoveren en experimenteren zit in het DNA van Autodelen.net. In het verleden zetten we succesvolle 
living labs op zoals Avira-projecten (zie supra), autodelen met mobiliteitsassistenten en delen van het 
gemeentelijk wagenpark. Deze zorgden voor een verbreding van de doelgroep. Om te innoveren werkt 
Autodelen.net samen met diverse partners. Een mooi resultaat daarvan is de uitbouw van het concept 
mobipunten samen met Taxistop en Infopunt Publieke Ruimte. Autodelen.net wil blijven innoveren en 
experimenteren via concrete pilots (OD 4.1), doelgroepgerichte communicatiecampagnes (OD 4.2), 
campagnes en experimenten in specifieke regio’s (OD 4.3) en via de verdere ondersteuning van lokale 
overheden en andere stakeholders bij het mainstream maken van gedeelde mobiliteit (OD 4.4). 
 
De verschillende operationele doelstellingen zullen elkaar in de praktijk deels overlappen maar we hebben 
ze hier toch apart vermeld omdat ze essentieel zijn om van gedeelde mobiliteit een volwaardig alternatief 
te maken voor het privé autobezit en om voor zoveel mogelijk Vlamingen een oplossing op maat te bieden. 
 
 

 

OD 4.1 Autodelen.net gaat via innovatieve projecten en experimenten met diverse partners op zoek naar 
mogelijkheden om gedeelde mobiliteit mainstream te maken 

Om gedeelde mobiliteit mainstream te maken is het noodzakelijk dat de verschillende types 
eindgebruikers centraal gesteld worden. Er bestaat niet zoiets als een ‘one size fits all’ voor gedeelde 
mobiliteit. Daarom gaan we steeds weer op zoek naar nieuwe concepten en samenwerkingsverbanden 
met organisaties die relevant zijn voor een bepaalde doelgroep of regio. Op die manier willen we living 
labs betreffende gedeelde mobiliteit creëren op maat van specifieke doelgroepen en in specifieke regio’s. 
Autodelen kan immers een oplossing bieden voor heel wat sociale problemen zoals vervoersarmoede, 
toegang tot werk, enz. Het uiteindelijk doel is steeds dat (een deel van) de sector geslaagde experimenten 
opneemt in het eigen reguliere aanbod. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 We verbinden relevante spelers en zetten proefprojecten op betreffende innovaties die een 
invloed hebben op gedeelde mobiliteit (Maas, Interoperabiliteit, zelfrijdende wagens,…). 

 Periodieke brainstormsessies met relevante partners om nieuwe projecten op te zetten. 
 Inzetten op Europese projecten om o.a. inspiratie te verwerven en nieuwe zaken te testen. 
 Coördinatie green deal gedeelde mobiliteit om innovatieve partnerships aan te gaan. 
 Organisatie van regelmatige bevragingen en behoeftepeilingen bij (potentiële) eindgebruikers, 

aanbieders gedeelde mobiliteit en andere stakeholders. 
 Opvolging van andere relevante beleidsdomeinen (milieu, welzijn, energie, zorg,..) om 

opportuniteiten te spotten voor het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden. 
 Zie ook acties OD 1.4. 
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OD 4.2 Autodelen.net richt zich tweejaarlijkse met een sociale marketingcampagne naar een specifieke 
niet-traditionele doelgroep 

Om de impact van gedeelde mobiliteit te maximaliseren zetten we in op uiteenlopende doelgroepen. 
Verschillende doelgroepen die veel baat zouden hebben bij het gebruik van, of een overstap naar gedeelde 
mobiliteit, worden nog onvoldoende bereikt. Omdat we in onze zelfevaluatie merkten dat we soms te 
weinig keuzes maken, willen we in de komende beleidsperiode inzetten op diepgaande, langer durende 
strategieën. We kiezen tweejaarlijks een doelgroep die we extra aandacht schenken en waar we een 
volledige sociale marketingcampagne voor uitwerken. De opgedane kennis zullen we bundelen in 
draaiboeken die we ter beschikking stellen aan alle geïnteresseerde stakeholders. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Uitgebreide doelgroepanalyse op basis van kwantitatieve data (zie ook OD 3.2). 
 Tweejaarlijkse keuze prioritaire doelgroep voor wie we een methodiek zoeken voor optimale 

toeleiding naar een concept op maat.  
 Doelgroepgerichte communicatiestrategieën voor de geselecteerde doelgroepen (affiches, 

infosessies op maat, filmpjes...) (zie ook OD 3.2). 
 Samenwerkingsverbanden met minimum 2 relevante partners per gekozen doelgroep. 
 Onderzoek (met expertise partners) naar de ideale communicatiestrategieën voor specifieke 

doelgroepen (wie zijn ze, wat raakt hen, hoe benaderen we hen het best,...). 

INDICATOREN 
 

 Een uitgeschreven doelgroepanalyse. 
 Een plan van aanpak per doelgroep met daarin een overzicht van de bestaande drempels van 

gedeelde mobiliteit, de communicatiemoeilijkheden en geschikte communicatiekanalen. 
 Uitgewerkt communicatiemateriaal per doelgroep. 
 Aantal partners per doelgroep. 
 Aantal bereikte niet-traditionele doelgroepen. 
 Aantal doelgroepgerichte communicatiecampagnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATOREN 
 

 Aantal samenwerkingen rond innovatie. 
 Aantal brainstormsessies. 
 Aantal innovatieve projecten. 
 Aantal bijeenkomsten van de Green Deal. 
 Aantal uitgevoerde bevragingen en behoeftepeilingen. 
 Aantal geadopteerde concepten door de sector. 
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OD 4.3 Autodelen.net experimenteert tweejaarlijks met nieuwe regio’s voor gedeelde mobiliteit 

Daar waar we tot een aantal jaren terug zagen dat gedeelde mobiliteit voornamelijk een stedelijk 
fenomeen was, zien we vandaag een uitbreiding (mede door de living labs van Autodelen.net) naar minder 
verstedelijkte gebieden. Het nieuwe decreet basisbereikbaarheid biedt opportuniteiten om gedeelde 
mobiliteit mainstream te maken in gans Vlaanderen. Deelmobiliteit wordt door beleidsmakers naar voor 
geschoven als een oplossing voor zowel steden als voor vervoer-op-maat in rurale gebieden. Het is een 
manier om regio’s die met vervoersarmoede kampen, te verbinden met het aanvullend net of kernnet van 
openbaar vervoer. Autodelen.net wil via de promotie en/of het opzetten van living labs verder inzetten op 
deze regio’s teneinde volwaardige mobiliteitsoplossingen te bieden aan zoveel mogelijk mensen. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 In kaart brengen van het aanbod en gebruikers van gedeelde mobiliteit in gans Vlaanderen. 
 Bevragen van (potentiële) gebruikers om lokale mobiliteitsnoden in kaart te brengen. 
 Nieuwe pilootprojecten om vervoer op maat te faciliteren. 
 Tweejaarlijks inzetten op een nieuwe regio in Vlaanderen (bv. Meetjesland, Pajottenland, …). 
 Samenwerkingsverbanden met nieuwe partners (zie ook OD 1.4, 2.3 en 3.1). 
 Inzetten op de verdere uitrol van mobipunten (zie ook OD 4.4). 

INDICATOREN 
 

 We weten waar in Vlaanderen opportuniteiten zijn voor gedeelde mobiliteit. 
 Lijst van locatie gebonden mobiliteitsnoden in Vlaanderen. 
 Aantal acties in specifiek gekozen doelgroepregio’s.  
 Aantal samenwerkingsverbanden met lokale partners. 
 Aantal pilootprojecten rond vervoer op maat en nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit. 
 Aantal mobipunten. 

OD 4.4 Autodelen.net ondersteunt lokale overheden bij de uitrol en strategiebepaling omtrent innovaties 
van gedeelde mobiliteit  

De mobiliteitsgewoonten van de Vlaming veranderen doe je met heel veel partners. Eén van de 
sleutelspelers is de lokale overheid. Gedeelde mobiliteit is bij uitstek een lokale aangelegenheid. De 
gemeenten beschikken over de juiste bevoegdheden om het concept te faciliteren zoals parkeerbeleid, 
ruimtelijke ordening, bouwvoorschriften en een nauwe link met de burger. Bovendien tekenden een groot 
aantal lokale overheden een burgemeestersconvenant. Autodelen en/of gedeelde mobiliteit is meestal 
een onderdeel van het daaraan gekoppelde plan. 
 
Toch merken we dat lokale overheden vaak niet goed weten hoe eraan te beginnen. Autodelen.net is de 
expert bij uitstek om hen objectief en performant te begeleiden. Mede door onze ondersteuning delen ca. 
40 gemeenten het eigen wagenpark, zetten ca. 50 gemeenten in op installatie van mobipunten en hebben 
een dertigtal een actieplan gedeelde mobiliteit geschreven. We blijven inzetten op het begeleiden en 
ondersteunen van steden en gemeenten om gedeelde mobiliteit structureel in te bedden als innovatieve, 
eenvoudige en inclusieve oplossing om het concept basisbereikbaarheid in de praktijk te brengen. 
 
In de huidige beleidsperiode ontwikkelden we een methodiek waarbij inwoners van een gemeenten zich 
kunnen organiseren om gezamenlijke acties te ondernemen teneinde hun lokale overheid te overtuigen 
in te zetten op gedeelde mobiliteit (en installatie van mobipunten). Deze methodiek omvat o.a. 
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bevragingen voor inwoners van de gemeente/buurt om de behoefte aan te tonen, standaardbrieven aan 
het schepencollege/gemeenteraad en tussenkomst van Autodelen.net. We werken dit verder uit en 
voeren actief promotie (via bv. nieuwsbrieven, artikelen in lokale infobladen en ledenorganisaties, enz.) 
om deze methodiek als burger te gebruiken. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Ondersteuning van lokale overheden bij het schrijven van actieplannen gedeelde mobiliteit, 
delen van het gemeentelijk wagenpark en de installatie van mobipunten. 

 Actieve begeleiding van gemeenten bij het opzetten van een lokaal autodeelproject. 
 Actieve begeleiding bij het opzetten van innovatieve projecten om gedeelde mobiliteit op maat 

van de inwoners van de gemeente aan te bieden. 
 Verfijnen methodiek (+ actieve promotie) om burgers te activeren in het actief aanmoedigen 

van hun gemeenten en in te zetten op gedeelde mobiliteit. 
 Bottom-up trajecten om buurtbewoners inspraak te geven in locatie en functies van 

mobipunten. 
 Actieve ondersteuning van Mobipunt vzw (bv. als lid van het Bestuur). 
 Organisatie inspiratiemomenten voor lokale overheden. 

INDICATOREN 
 

 Aantal actieplannen, mobipunten en gemeenten die eigen wagenpark delen. 
 Aantal promotieacties om burgergroepen te activeren. 
 Aantal burgergroepen die de eigen gemeenten oproepen tot actie. 
 Aantal bottum-up trajecten. 
 Aantal innovatieve projecten om gedeelde mobiliteit op maat van de inwoners van de 

gemeente aan te bieden (zie ook OD 4.1 en 4.3). 
 Aantal deelnames aan het bestuur van Mobipunt vzw. 

 
 

OD 4.5 Autodelen.net ondersteunt andere stakeholders bij de uitrol van innovaties omtrent gedeelde 
mobiliteit 

Gedeelde mobiliteit wordt stilaan meer bekend. Dit merken we o.a. aan de stijgende interesse van lokale 
overheden en het steeds groeiend aantal gebruikers maar ook andere stakeholders beginnen de voordelen 
voor de eigen werking of business te zien. Autodelen.net wordt steeds vaker gecontacteerd door o.a. 
bedrijven die hun eigen vloot willen delen of vervangen door deelwagens, projectontwikkelaars die 
gedeelde mobiliteit structureel willen integreren in nieuwbouwprojecten en zorginstellingen die 
aangepaste voertuigen willen delen. Ook hier geldt, net zoals bij lokale overheden, dat deze stakeholders 
alle hulp kunnen gebruiken op vlak van algemene en specifieke informatie, contacten met aanbieders 
gedeelde mobiliteit en communicatiemethodieken. Autodelen.net zal haar ruime ervaring (bv. E-deal, 
mobipunten,...) verder uitbouwen en nieuwe stakeholders begeleiden bij de implementatie van gedeelde 
mobiliteit. 
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MOGELIJKE ACTIES 
 

 Ondersteuning van stakeholders bij de implementatie van gedeelde mobiliteit in de eigen 
werking. 

 Organisatie netwerk- en inspiratiemomenten voor stakeholders en aanbieders gedeelde 
mobiliteit (zie ook OD 2.3 en 2.4). 

 Organisatie thema specifieke workshops (bv gedeelde mobiliteit en woningbouw, mobipunten 
op bedrijventerreinen,...). 

 Ondersteuning van stakeholders om innovatieve projecten op maat van specifieke doelgroepen 
op te zetten. (zie ook OD 4.1 en 4.3) 

INDICATOREN 
 

 Aantal stakeholders die eigen wagenpark delen of vervangen door deelwagens 
 Aantal nieuwbouwprojecten waar gedeelde mobiliteit structureel is geïntegreerd. 
 Aantal doelgroepgerichte, innovatieve projecten gedeelde mobiliteit opgezet door andere 

stakeholders.  
 Aantal netwerk - en inspiratiemomenten en aantal deelnemers. 
 Aantal actieve ‘leads’ voor aanbieders gedeelde mobiliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD 5 Autodelen.net realiseert een professionele interne werking 
Autodelen.net is de voorbije jaren hard gegroeid. Hierdoor kunnen we inzetten op een diverse waaier van 
activiteiten en opportuniteiten. Het is echter van groot belang dat ons uitgebreid team (9,8 VTE) 
voldoende ondersteund en gewaardeerd wordt, er een duidelijke taakverdeling is en dat er 
groeiperspectieven zijn op individueel vlak (zowel financieel als verantwoordelijkheid). Deze SD gaat niet 
enkel over ons team maar ook over de vrijwilligerswerking, de RvB/AV en onze relatie met de aanbieders 
van gedeelde mobiliteit. Om de werking verder te professionaliseren en de vooropgestelde koers te blijven 
varen is (zelf)evaluatie en bijsturing van het grootste belang. Hiervoor zal Autodelen.net een formeel 
integraal kwaliteitszorg beleid ontwikkelen. 
 

INSPIRATIEBOEK  NAV INSPRIATIESESSIE 
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OD 5.1 Autodelen.net professionaliseert haar vrijwilligerswerking 

Autodelen.net kent jaarlijks een stijging van het aantal vrijwilligers. We zetten hen in om infostanden te 
bemannen, infosessies te geven, voor administratieve taken, om de pers te woord te staan, enz. Als 
ambassadeurs en ervaringsdeskundigen kunnen ze als geen ander gedeelde mobiliteit binnen hun regio 
toelichten. Bovendien kunnen ze nieuwe autodelers begeleiden tijdens hun eerste stappen in de 
autodeelwereld en de zoektocht naar het voor hen ideale systeem. In de huidige beleidsperiode maakten 
we een vrijwilligersbeleidsplan dat geactualiseerd zal worden met aandacht voor de verschillende fasen in 
het leven van een vrijwilliger, het creëren van een gemeenschapsgevoel en periodieke waardering. 
 
We merken dat sommige vrijwilligers die dicht bij elkaar wonen elkaar nu reeds spontaan opzoeken en 
zelf evenementen rond autodelen op poten zetten. Het creëren van deze lokale/regionale community s 
zal helpen om de autodeelboodschap te verspreiden en vormt een speerpunt in ons vrijwilligersbeleid. We 
beseffen dat de vrijwilligerswerking opdelen in regionale kernen niet van vandaag op morgen kan 
gebeuren. Daarom kiezen we om met een drietal kernen te starten. A.d.h.v. onze bevindingen stellen we 
een uitgebreid draaiboek op voor het opstarten van een regionale vrijwilligerskern. Mogelijke 
pilootkernen vinden we aan de hand van de geografische kaart van onze vrijwilligers. Uiteraard blijven we 
de vrijwilligers die niet onder een startende kern vallen begeleiden, vormen en waarderen. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Opzetten van 3 vrijwilligerskernen (tegen begin 2023). 
 Opstellen uitgebreid draaiboek voor nieuwe, startende kernen. 
 Organisatie infosessies en vormingen om zelf een kern te starten. 
 Organisatie van regionale depots waar communicatiemateriaal kan opgehaald worden.  
 Vormingen over gedeelde mobiliteit, geven van infosessies, bemannen van infostanden, het 

overtuigen van gemeenten om gedeelde mobiliteit te implementeren,... (zie ook SD 3.1) 
 Aparte webpagina waar kernen eigen informatie op kunnen plaatsen. 
 Vraag en aanbod tool op de website zodat vrijwilligers elkaar actief kunnen vinden. 
 In 2023 groot feest met en voor de vrijwilligers ter ere van 20 jaar Autopia/Autodelen.net. 
 Jaarlijkse organisatie van een vrijwilligersfeest. 

INDICATOREN 
 

 Aantal vormingen + aantal vrijwilligers. 
 Aantal vrijwilligerskernen (begin 2023 minstens 3, eind 2025 minsten 10). 
 Uitgebreid draaiboek voor de opstart van een regionale vrijwilligerskern. 
 Gebruik online vraag en aanbod tool voor contacten tussen vrijwilligers. 
 Aantal depots waar communicatiemateriaal kan opgepikt worden. 
 Foto- en videoverslag van vrijwilligersfeest. 
 Aantal acties voor waardering van vrijwilligers. 

 

OD 5.2 Autodelen.net heeft een duurzame en professionele personeelswerking 

Dankzij de erkenning als socio-culturele beweging groeide Autodelen.net tijdens de huidige beleidsperiode 
uit tot een volwassen organisatie. Met 9,8 VTE overtreffen we de vooropgestelde personeelsgroei (5 VTE 
in 2020) ruimschoots. Een grotere organisatie moet ook anders georganiseerd worden. Er werden al 
diverse zaken geprofessionaliseerd zoals een onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers, een 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1z1QztVFhADmPuiXCwEkufKyLZtk9Senk&ll=51.10925546442315%2C4.331448113519173&z=9
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duidelijke(re) taakverdeling, organisatie van team - en individueel overleg, meer eigenaarschap voor 
individuele projecten, gebruik van Podio voor intern projectmanagement, enz. 
 
Toch liggen hier nog heel wat verbeterkansen. We blijven inzetten op zelfstandigheid en verantwoordelijk 
van de teamleden. De takenpakketten zullen beter omschreven worden en er worden buddies aangesteld. 
Bovendien worden de verschillende projecten analytisch aangepakt met heldere doelstellingen, timing en 
budget (zie ook OD 5.3). Verder willen we een structurele methode uitwerken om interne 
kennisoverdracht te organiseren en stimuleren, niet alleen voor de huidige teamleden maar ook voor de 
toekomstige. Verder willen we de procedure verduidelijken om nieuwe medewerkers tijdens de eerste 
werkmaanden intensief te begeleiden. Tot slot willen we, zowel financieel als op vlak van 
doorgroeimogelijkheden, de interne evaluatie - en waarderingsmethoden professionaliseren. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Opstellen duidelijke uitgeschreven takenpakketten. 
 Geactualiseerde onthaalbrochure nieuwe medewerkers + uitgeschreven onthaalprocedure. 
 Uitwerken van een meter-peterschap plan voor nieuwe medewerkers. 
 Actualiseren van het waarderings-, evaluatie- en loonbeleid.  
 Opstellen handleidingen van structurele taken (bv. schrijven actieplannen, opzetten 

communicatiecampagne, maken van boeiende presentaties,..). 
 Structureel gebruik van Podio voor alle taken van Autodelen.net. 
 Instellen van sub teams die samen verantwoordelijk zijn voor bepaalde thema’s. 
 Jaarlijkse team tweedaagse met een inhoudelijk en ontspannend gedeelte. 
 Personeelsleden volgen vormingen om hiaten in het eigen functioneren op te vullen of te 

verbeteren. 
 Opzetten analytisch taak- en projectbeheer. 

INDICATOREN 
 

 Elk personeelslid heeft een duidelijk omschreven takenpakket. 
 Autodelen.net beschikt over fiches met ‘aan te vullen expertise binnen het team’. 
 Autodelen.net heeft een onthaaldraaiboek voor nieuwe medewerkers. 
 Een nieuw personeelslid krijgt een meter/peter toegewezen waarmee hij/zij op regelmatige 

basis samen zit gedurende het eerste half jaar. 
 Uitgeschreven waarderings-, evaluatie- en loonbeleid. 
 Aantal handleidingen van structurele taken. 
 Duidelijke en gebruiksvriendelijke interne digitale kennisbibliotheek. 
 Aantal vormingen van personeelsleden. 
 Aantal team tweedaagsen en planningsdagen 

 

OD 5.3 Autodelen.net heeft een duurzaam en transparant financieel beleid 

Autodelen.net werkte de voorbije jaren aan gediversifieerde financiering. Dit resulteerde in een spreiding 
van financieringskanalen via Vlaanderen, Europa, lokale overheden en tijdelijke opdrachten voor andere 
bedrijven en organisaties. We slaagden er bv. in om het aandeel van financiering vanuit onze erkenning te 
doen dalen van ca. 75% naar een derde van onze totale werkingsmiddelen. Het blijft echter essentieel om 
onze financiering op lange termijn te plannen en gezond te houden. Hiervoor willen we de verschillende 
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taken en projecten beter monitoren zodat het voor elk personeelslid duidelijk is hoeveel middelen kunnen 
ingezet worden op onze respectieve projecten. 
 
Verder blijven we inzetten op een diversificatie van onze inkomsten door o.a. in te tekenen op Europese 
projecten omdat die zekerheid bieden voor periodes van minimaal drie jaar. Ook willen we via het 
lidmaatschap van aanbieders gedeelde mobiliteit structurele financiering bekomen (zie ook OD 2.1 en 2.2) 
en onderzoeken we alternatieve manieren van financiering (structurele sponsoring, crowdfunding, 
mecenaat,...). Bovendien blijven we inzetten in het indienen van projectdossiers i.s.m. partners zodat 
verschillende expertise gebundeld wordt en de kansen vergroten om zinvolle projecten gefinancierd te 
krijgen. 
 

MOGELIJKE ACTIES 
 

 Opvolgen van projectoproepen van diverse beleidsdomeinen en van de privé sector. 
 Intekenen op diverse projectoproepen. 
 Inventarisatie van concepten die een grotere kans hebben op financiering als er samengewerkt 

wordt met andere (autodeel)organisaties + het samen indienen van projectvoorstellen. 
 Organiseren van denk – en inspiratiedagen voor het bedenken van nieuwe concepten (zie ook 

OD 1.4, 2.3, 3.1 en 4.1). 
 Opmaak sponsordossier en onderzoek naar de mogelijkheden van sponsoring. 
 Opmaak meerjarenbegroting en halfjaarlijkse controle. 
 Onderzoek naar een analytische boekhouding per project. 

INDICATOREN 
 

 Percentage subsidieafhankelijkheid. 
 Tot stand komen lijst met relevante projectoproepen. 
 Jaarlijks minimaal 3 projectdossiers indienen waarvan de helft samen met andere partners. 
 Aantal denk- en inspiratiedagen. 
 Tot stand komen sponsordossier. 
 Aantal unieke projectbegrotingen. 

 

OD 5.4 Autodelen.net voert een professioneel intern en extern kwaliteitszorgbeleid. 

Om het ambitieuze beleidsplan uit te voeren is het essentieel om de vorderingen op de voet te kunnen 
volgen en desgevallend bij te sturen waar nodig. Autodelen.net doet momenteel al heel veel activiteiten 
die verband houden met kwaliteitszorg zoals regelmatige reflecties over de werking van het team, 
evaluatie van alle projecten, tussentijdse rapportering van de mijlpalen binnen een project en het jaarlijks 
rapporteren van de vorderingen van de doelstellingen van het beleidsplan. 
 
Autodelen.net wil deze procedures formaliseren en coherenter maken. Hiervoor zal ze (met externe 
begeleiding) instrumenten uitwerken om aan kwaliteitszorg en - bewaking te doen. We denken hierbij aan 
de implementatie van het EFQM model maar ook andere mogelijkheden zullen bekeken worden. Het 
opstellen van een charter/deontologische code (met o.a. oog voor impact) voor het lidmaatschap van 
aanbieders gedeelde mobiliteit zal ook een leidraad vormen voor ons kwaliteitszorgbeleid (zie ook OD 2.1). 
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MOGELIJKE ACTIES 
 

 Onderzoek naar een methodiek om integrale kwaliteitszorg te formaliseren en op te volgen. 
 Opstellen van een charter/deontologische code. 
 (Team)verantwoordelijken evalueren en rapporteren per kwartaal over de voortgang van de 

individuele mijlpalen (zie ook OD 5.2). 
 Vorming en begeleiding op vlak van integrale kwaliteitszorg. 
 Interne en externe evaluaties van campagnes en projecten. 
 Uitschrijven van verschillende processen (op vlak van personeel, vrijwilligers en bestuur). 
 Jaarlijkse bevraging aanbieders gedeelde mobiliteit. 
 Installeren van een kwaliteitszorg werkgroep bestaande uit medewerkers, vrijwilligers, 

bestuursleden en vertegenwoordigers van autodeelorganisaties (vanaf 2022).  
 Jaarlijkse evaluatie en desgevallend aanpassing van het beleidsplan. 
 Jaarlijkse organisatie team tweedaagse om ons beleidsplan door te nemen en een zelfevaluatie 

te doen met het personeelsteam (zie ook OD 5.2) 

INDICATOREN 
 

 Gebruik van een methodiek voor integrale kwaliteitszorg. 
 Aantal team tweedaagsen. 
 Aantal evaluaties/kwaliteit van de evaluaties. 
 Onze campagnes en projecten halen minimaal een tevredenheidsscore van 80% . 
 De tevredenheidsscore van onze leden/aanbieders gedeelde mobiliteit/vrijwilligers haalt 

minimaal 80%. 
 Verslagen betreffende de individuele- en projectmijlpalen. 
 Tot stand komen jaarlijks activiteitenrapport met aandacht voor evaluatie en bijsturing. 
 Analytische boekhouding (vanaf tweede helft beleidsperiode) 

. 

OD 5.5  Autodelen.net incorporeert de principes van ‘goed bestuur’ 

Uit de zelfevaluatie, gesprekken met de RvB en autodeelaanbieders konden we concluderen dat de 
samenstelling en werking van onze AV en RvB nog niet volledig in de lijn liggen van onze nieuwe missie. In 
de komende beleidsperiode zullen we (met de principes van ‘goed bestuur’ als leidraad) de RvB en AV 
grondig hervormen teneinde een nieuw inspraakmodel te lanceren voor de aanbieders van autodelen, en 
later gedeelde mobiliteit (zie OD 2.1 en 2.2). Er wordt o.a. een huishoudelijk reglement, een 
delegatiematrix en een basischarter duurzame gedeelde mobiliteit (dat zal dienen als leidraad tot 
lidmaatschap) opgesteld. 
 
Voor de concrete uitwerking van deze OD verwijzen we naar het zakelijk deel punt 8.3 vanaf blz. 73. Deze 
acties zijn echter van zodanig belang dat we het essentieel vonden om er een OD (en dus personeelstijd 
en budget) aan te koppelen zodat ze zeker meegenomen worden in onze beleidsplanning. 
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6. BEOORDELINGSELEMENTEN 

1° De bijdrage van de missie en de visie van Autodelen.net aan het doel van het decreet. 

a. Autodelen.net heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en visie. 

De missie van Autodelen.net werd via een extern begeleidingstraject, een omgevingsanalyse, bevraging 
van stakeholders en intensief overleg met het team en bestuur uitgebreid. (zie 2.1 Missie, blz. 5) 

b. Autodelen.net expliciteert haar ambities voor de komende beleidsperiode om bij te dragen aan 
de emancipatie van mensen en groepen, en aan de versterking van een democratische, duurzame, 
inclusieve en solidaire samenleving door: 

1. Aan te geven hoe ze sociaal-culturele participatie van volwassenen bevordert; 

2. Aan te geven welke samenlevingsvraagstukken ze wil behandelen en tot publieke zaak maakt; 

3. Aan te geven hoe en welke maatschappelijke praktijken ze zal ontwikkelen en verspreiden 
die daarop een werkend antwoord bieden; 

1. Autodelen.net zet in op diverse vormen van sociaal-culturele participatie via het geven van 
opleidingen voor vrijwilligers (OD 3.1) en potentiële autodelers (OD 3.2, 3.2 en 3.4), het groeperen 
van vrijwilligers in regionale kernen (O.D 5.1), het samenbrengen van buurtbewoners voor het 
opzetten van particuliere autodeelgroepen (OD 3.4), het samenbrengen van burgers voor politieke 
actie (o.a. OD 3.2, 4.1 en 4.4) en installeren van bottom-up projecten (OD 4.1, 4.2 en 4.3). 

2. Autodelen.net verandert de wereld via het in vraag stellen van het bezit van een (tweede) privé 
wagen en het aanbieden van positieve alternatieven voor zowel burgers, overheden als bedrijven 
(zie ook 4.2.3, blz. 26). Door bewust te kiezen voor een leven zonder een (tweede) auto creëren 
burgers letterlijk ruimte in de eigen buurt. Wij bieden hen een uitweg om via individuele keuzes een 
statement te maken naar hun peergroup, de politiek en de maatschappij. Wij bieden ook een 
antwoord op vervoersarmoede door gedeelde mobiliteit voor zoveel mogelijk doelgroepen en 
situaties beschikbaar te maken. 

3. Om onze missie te verwezenlijken zetten we in op diverse maatschappelijke praktijken, de drie 
rollen en combineren we de leer- en bewegingsfunctie. Voor de concrete uitwerking verwijzen we 
naar punt 5 vanaf 29 en voor de samenhang en samenvatting van de praktijken en doelstellingen 
verwijzen we naar beoordelingselement ‘de strategische en operationele doelstellingen van 
Autodelen.net’, blz. 31 en de managementsamenvatting (bijlage 6, blz. 100). 

2° de relatie van de missie en de visie van Autodelen.net tot de actuele maatschappelijke context die 
ze zelf omschreven heeft. 

a. In een maatschappelijke contextanalyse expliciteert Autodelen.net welke ontwikkelingen 
relevant zijn in relatie tot haar missie en visie; 
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Midden 2018 begon het beleidsplanteam met het verzamelen van data omtrent de maatschappelijke 
trends die op ons afkomen op korte en middellange termijn. We hanteerden de DESTEP-methode om 
zicht te krijgen op de hedendaagse trends die van invloed kunnen zijn op de manier waarop mensen 
naar hun eigen mobiliteit kijken en welke invloed (positief of negatief) dit heeft op de werking van 
Autodelen.net. Een samenvatting van de voornaamste trends zijn te vinden in punt 3.1 vanaf blz. 17. 
Een uitgebreide beschrijving is te vinden in bijlage 2, vanaf 85. 

b. Autodelen.net geeft aan welke maatschappelijke ontwikkelingen ze effectief als uitdaging wil 
aangrijpen om een werking errond te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft; 

Autodelen.net wil het privé autobezit in vraag stellen en doen dalen door een positief alternatief te 
bieden in de vorm van gedeelde mobiliteit. Hoewel er diverse maatschappelijke trends zijn die kansen 
bieden voor deze ambitie (zie boven), ziet Autodelen.net enkele zeer belangrijke trends die 
richtinggevend zijn voor het verwezenlijken van haar missie: 

Superdiversiteit: Autodelen.net wil via verschillende acties meer mensen aan het delen krijgen met 
bijzonder aandacht voor de zgn. niet-traditionele doelgroepen voor gedeelde mobiliteit. Gedeelde 
mobiliteit is nog te weinig aangepast aan de steeds groter in aantal wordende diverse doelgroepen. We 
doen dit door een netwerk te vormen van aanbieders en andere relevante stakeholders (SD 2), door 
het opleiden van een diverse groep van vrijwilligers en doelgroepgericht middenveldorganisaties (OD 
3.1 en 5.1), door sterk in te zetten op innovatie en experiment (OD 4.1, 4.4 en 4.5) en door in sterke 
mate en periodiek in te zetten op specifieke doelgroepen (4.2) en specifieke regio’s (4.3). Bovendien is 
inclusie een transversale doelstelling in de werking van Autodelen.net  (zie blz. 31). 

Gedeelde mobiliteit zit in de lift: Er ontstaan steeds meer vormen en aanbieders gedeelde mobiliteit. 
Autodelen.net juicht dit toe. Toch heeft dit ook een keerzijde. Enerzijds zien burgers, overheden en 
bedrijven het bos door de bomen niet meer en anderzijds is er een grote diversiteit in maatschappelijke 
impact van verschillende vormen van gedeelde mobiliteit. Autodelen.net maakt het tot haar doel om 
objectieve en transparante informatie te verspreiden zowel aan professionals (OD 1.2, 2.1, 2.2 en 2.3) 
als aan de burger (OD 3.2, 3.3 en 3.4). Bovendien is het belangrijk om een expertisecentrum uit te 
bouwen (OD 1.1, 1.4 en ook de innovatie acties in SD 4) en in te zetten op het meten van impact van 
zowel verschillende vormen van gedeelde mobiliteit (OD 1.1 en 1.3) als van haar eigen methodieken. 
Dit laatste kunnen we samenvatten onder de noemer van integrale kwaliteitszorg (OD 5.4) en zit vervat 
in alle onze living labs, experimenten en communicatiecampagnes. 

Decreet basisbereikbaarheid: het nieuwe decreet verdeelt mobiliteit in vier vervoerslagen. In elk van 
deze niveaus speelt gedeelde mobiliteit een cruciale rol. Een bijzondere opportuniteit ligt in de onderste 
twee vervoerslagen (aanvullend vervoer en vervoer op maat) die zich situeren in meer rurale gebieden. 
Openbaar vervoer is hierbij slechts gedeeltelijk een oplossing (o.a. omwille van de economische 
realiteit). Gedeelde mobiliteit en mobipunten zijn hierop een aanvullend, eenvoudig en flexibel 
antwoord. In de komende beleidsperiode worden hiervoor o.a. diverse living labs en experimenten 
opgezet (o.a. OD 4.1 en 4.3) en zullen we lokale overheden begeleiden in het opzetten van ambitieuze 
en slimme plannen om gedeelde mobiliteit als volwaardig alternatief te installeren (OD 4.4) 
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Opwarming van het klimaat: Er is steeds meer draagvlak bij de bevolking (en politiek) om concrete 
acties te ondernemen voor een klimaat neutrale samenleving. Onze missie speelt hier perfect op in en 
via allerlei acties en campagnes zorgen wij voor een sensibilisering bij het grote publiek (er zijn 
eenvoudige, flexibele alternatieven), het informeren van de twijfelaars (welke alternatieven zijn er) en 
het faciliteren van de overtuigden (welk systeem past het best bij jou). Bovendien richten we ons ook 
tot het beleid, bedrijven en middenveld die hun steentje willen bijdragen. 

3° de bijdrage van Autodelen.net aan de realisatie van de drie sociaal-culturele rollen. 

a. Autodelen.net expliciteert haar visie op de verbindende rol en hoe ze via haar werking die rol zal 
waarmaken; 

De verbindende rol is Autodelen.net op het lijf geschreven. Samenwerking, mensen en andere 
stakeholders samenbrengen zit in het DNA van de organisatie. We doen dit vanuit de overtuiging dat 
we de wereld niet alleen kunnen veranderen maar dat we de burger, het middenveld en de politiek 
moeten betrekken om tot een maatschappelijk draagvlak te komen voor het leven zonder (tweede) 
privéauto. We verbinden enerzijds burgers via onze vrijwilligerswerking (en het opzetten van regionale 
kernen, OD 5.1) en via de ondersteuning bij het delen van eigen wagens in autodeelgroepen op 
buurtniveau (Cozycar). Anderzijds verbinden we aanbieders van gedeelde mobiliteit onderling (OD 2.1 
en 2.2) en met relevante stakeholders (OD 2.3 en 2.4) en brengen we via de green deal gedeelde 
mobiliteit (o.a. OD 1.4 en 4.1) een scala aan partners (106) samen om gezamenlijk te werken aan 
doelstellingen betreffende gedeelde mobiliteit (voor iedereen). Meer info in punt 4.1.1 , blz. 24. 

b. Autodelen.net expliciteert haar visie op de kritische rol en hoe ze via haar werking die rol zal 
waarmaken; 

Het fundament van deze kritische rol is onze netwerkfunctie (verbindende rol) en onze rol als 
expertisecentrum. Door het verzamelen, versterken en ondersteunen van de aanbieders gedeelde 
mobiliteit en andere relevante stakeholders (zoals lokale overheden en bedrijven) slagen we erin 
gezamenlijke projecten en standpunten te organiseren. Bovendien is het netwerk van de green deal 
gedeelde mobiliteit ook hier zeer relevant. Autodelen.net zet de komende beleidsperiode verder in op 
deze rol door het schrijven van individuele opinies, blogs en persartikels maar ook door stukken te 
schrijven die zo breed mogelijk gedragen zijn door de sector (OD 1.2, 2.1 en 2.3). We zetten ook actief 
in op lobbywerk om het beleid te sturen richting visie en maatregelen pro gedeelde mobiliteit (OD 1.3). 
Verder zit de kritische rol verweven in onze projectwerking waarbij we samen met burgers en andere 
stakeholders autobezit in vraag stellen en op zoek gaan naar onontgonnen terrein voor gedeelde 
mobiliteit zowel op vlak van concepten (OD 4.1) als op vlak van doelgroep (OD 4.2) en regio (OD 4.5). 
Bovendien helpen we lokale overheden bij het ontwikkelen van actieplannen gedeelde mobiliteit (OD 
4.4). Meer info in punt 4.1.2 ‘kritische rol’, blz. 24. 

c. Autodelen.net expliciteert haar visie op de laboratoriumrol en hoe ze via haar werking die rol 
zal waarmaken; 
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Vanuit onze overtuiging dat gedeelde mobiliteit een essentiële schakel is in duurzame mobiliteit en 
leefbare, verbonden buurten, zijn we steeds op zoek naar nieuwe ideeën, verrassende partnerschappen 
en living labs. Vandaag zien we dat de doelgroep en locatie waar gedeelde mobiliteit zich afspeelt nog 
steeds vrij homogeen is. Autodelen.net wil via concrete experimenten bewijzen dat het onontgonnen 
terrein binnen handbereik ligt. Ons uiteindelijke doel is steeds: een methodiek of product creëren dat 
overgenomen of verder gezet wordt door de sector gedeelde mobiliteit of andere stakeholders. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het concept van het delen van het gemeentelijk wagenpark buiten de 
kantooruren en in het weekend dat vandaag toegepast wordt in bijna 40 gemeenten. Dergelijk succes 
hebben we ook behaald met bv. AVIRA (delen rolstoelvriendelijke wagens) en mobipunten. 

Verder experimenteert Autodelen.net ook met kleinschalige living labs waarbij de directe winst voor 
de aanbieders gedeelde mobiliteit niet onmiddellijk (economisch) zichtbaar is maar waar we focussen 
op specifieke doelgroepen of regio’s met het oog op het beschikbaar maken van gedeelde mobiliteit 
voor zoveel mogelijk burgers. Tot slot experimenteren we ook in de organisatie van onze events, 
workshops en symposia (bv. Shared Mobility Rocks en autodeelsalon). In elke strategische doelstelling 
zitten elementen om onze kennis op een originele manier te verspreiden (zie ook zakelijk deel ‘externe 
communicatie, blz. 71). Meer info in punt 4.1.3  ‘laboratoriumrol’ blz. 24. 

4° de strategische en operationele doelstellingen van Autodelen.net. 

a. Autodelen.net heeft een onderbouwd en samenhangend geheel van strategische en operationele 
doelstellingen die ze wil realiseren;  

Autodelen.net heeft één transversale doelstelling betreffende inclusie. Autodelen.net wil gedeelde 
mobiliteit beschikbaar maken voor zoveel mogelijk doelgroepen en situaties. Dit komt zeer goed tot 
uiting in SD 4 waarbij we via innovatie en experiment duidelijk maken dat er nog veel mogelijkheden 
liggen in het aanpassen van het aanbod aan specifieke doelgroepen. Wij vinden inclusie echter zo 
belangrijk dat we dit in onze volledige werking willen inbouwen en zullen hiervoor bv. een interne en 
externe inclusiviteitstoets ontwikkelen (zie blz. 31). We formuleerden daarnaast 5 SD’s en 22 OD’s. Deze 
zijn logisch opgebouwd zodat we enerzijds een expertisecentrum blijven en een netwerk vormen van 
relevante aanbieders en stakeholders (SD 1 en 2) en anderzijds acties ondernemen om de burger en de 
politiek te activeren (SD 3 en 4). Bovendien zetten we maximaal in om onze interne organisatie te 
professionaliseren (SD 5) 

b. Autodelen.net expliciteert de relatie tussen haar eigen doelen en haar missie, visie en de 
actuele maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft; 

SD 1 richt zich vnl. op onze ambitie om het expertisecentrum gedeelde mobiliteit te zijn en heeft te 
maken met het opbouwen en verspreiden van kennis naar overheden, middenveld, bedrijven, pers en 
media. Ook lobbywerk zit hierin vervat. In SD 2 zetten we volop in op onze netwerkfunctie naar 
aanbieders gedeelde mobiliteit en naar andere relevante stakeholders. Bovendien brengen we hen 
samen om elkaar te leren kennen en samen projecten te realiseren. SD 1 en SD 2 zijn onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden. 
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SD 3 richt zich naar de burger/eindgebruiker. We dragen onze praktische kennis, opgebouwd in SD 1 
en 2, op een bevattelijke en praktische manier over op onze vrijwilligers en partnerorganisaties die op 
hun beurt het brede publiek aanspreken. Afhankelijk van de situatie waarin burgers zich bevinden 
worden ze gesensibiliseerd, geïnformeerd over en/of geactiveerd tot gedeelde mobiliteit en het leven 
zonder (tweede) privé auto.  

In SD 4 maken we gedeelde mobiliteit beschikbaar via experiment en innovatie om op die manier 
specifieke doelgroepen en regio’s te bereiken. Bovendien activeren we lokale overheden en bedrijven 
via het schrijven van actieplannen gedeelde mobiliteit en/of het delen van hun vloten. Het mag duidelijk 
zijn dat SD 1 en 2 hierbij alweer essentieel zijn. Met de kennis over, en het netwerk van, gedeelde 
mobiliteit kunnen we interessante living labs op maat van bepaalde situaties en doelgroepen opzetten. 

SD 5 is een essentiële doelstelling om Autodelen.net als organisatie te stroomlijnen. Hierin zitten 
interne en financiële doelstellingen, het opzetten van regionale vrijwilligerskernen en het zorgen voor 
een draagvlak bij de aanbieders gedeelde mobiliteit door ze o.a. te engageren in onze RvB en AV. 

5° de verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies, een toelichting bij 
de functiemix en de uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van Autodelen.net. 

a. Autodelen.net geeft aan op welke functies ze wil inzetten en verantwoordt haar keuze 

Autodelen.net zet in op een mix van de leerfunctie en de maatschappelijke bewegingsfunctie. 
Bovendien wordt ook de gemeenschapsvormende functie aangeraakt via diverse acties. Wij willen de 
Vlaming leren wat de gevolgen zijn van privéautobezit en welke gedeelde alternatieven er zijn. Tegelijk 
willen we inzetten op echte gedragsverandering door burgers te activeren en te betrekken bij de 
positieve en negatieve gevolgen van hun keuzes en hen tools aanbieden om hun medeburgers en het 
beleid te sensibiliseren en te activeren. (concrete uitleg in punt 4.2.1, blz. 26). 

b. Autodelen.net heeft een onderbouwde visie op de gekozen functiemix en de onderscheiden 
functies; 

Zie punt 4.2.1, blz. 26. 

c. Autodelen.net expliciteert welke werkwijzen ze wil hanteren om de gekozen functies te realiseren 

1.  Voor de cultuurfunctie: niet prioritair 

2. Voor de leerfunctie: 

• De visie op leren in relatie tot de missie van de organisatie; 

• Een verantwoorde toekomstige werkwijze om leeromgevingen op te zetten. 

Zie punt 4.2.2 

vanaf blz. 26 

3. Voor de gemeenschapsvormende functie: niet prioritair 

4. Voor de maatschappelijke bewegingsfunctie: Zie punt 4.2.3 
vanaf blz. 26. 
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• De visie op engagement en politisering en op relevante 
samenlevingsvraagstukken in relatie tot de missie van Autodelen.net; 

• Een verantwoorde toekomstige werkwijze om praktijken op te zetten waarin 
ruimte voor engagement en politisering wordt gecreëerd in relatie tot 
samenlevingsvraagstukken. 

6° de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad of de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse 
taalgebied. 

a. Autodelen.net expliciteert waar de werking waarvoor ze een subsidie aanvraagt, zich zal afspelen 
door kerngegevens en cijfers over aanwezigheid, zichtbaarheid, bereik of effect van de al eerder 
gerealiseerde sociaal-culturele werking aan te reiken; 

* Infosessies en –stands: In 2018 en 2019 gaven we ruim 200 infosessies autodelen en waren we 
aanwezig met een infostand (bv. mini-auodeelsalon) op ca. 80 evenementen 

* Presentaties: Autodelen.net gaf in 2018 en 2019 presentaties op ca. 180 evenementen (enkele niet 
alledaagse zijn bv. tweemaal tijdens hoorzitting Vlaams Parlement, tweemaal als docent (UHasselt en 
VUB) tijdens een les gedeelde mobiliteit, diverse tijdens vervoerregioraden, tweemaal tijdens dag van 
duurzame mobiliteit van het Facilitair bedrijf van Vlaamse overheid,…)  

* Vrijwilligers: In 2018 en 2019 werden 6 vormingen voor vrijwilligers georganiseerd. Momenteel zijn 
er 175 geregistreerde vrijwilligers waarvan 75 zeer actief (vnl. in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en 
Antwerpen maar toch ook enkele in West-Vlaanderen en Limburg) 

* Geschreven, gesproken en beeldende pers: In 2018 en 2019 werd Autodelen.net minstens 50 keer 
vernoemd in persartikels (bv. Knack, Dewereldmorgen, …) Tienmaal was dat het gevolg van het 
versturen van een eigen persbericht (bv De Standaard, De Morgen, VRTnws,…). Bovendien verscheen 
Autodelen.net in minstens 50 nieuwsbrieven van partner organisaties. Jaarlijks is Autodelen.net enkele 
keren te horen op de radio (bv. radio 1, radio 2, Bruzz,…) en af en toe op een lokale TV-zender (AVS, , 
Ring TV, kanaal Z,…) 

* Lokale overheden: Ruim 50 gemeenten zijn bezig met het installeren van meer dan 80 mobipunten, 
28 gemeenten werden ondersteund bij de opmaak van een actieplan gedeelde mobiliteit, 40 
gemeenten delen hun eigen wagenpark. 

* Tijdens de communicatiecampagne autodelen voor de stad Gent steeg het aantal autodelers van 
4.500 naar 12.500 op een kleine 3 jaar. Vorig jaar vierden we de 10.000ste Gentse autodeler. De 
fanatische winnaar van onze songwedstrijd willen we jullie niet onthouden, Check this out! 

* Cozycar: Ruim 9.000 Vlamingen zijn geregistreerd. Ca. 6.000 van hen delen 694 privé auto’s in een 
gesloten, kostendelende autodeelgroep (de meeste autodelers vinden we in Oost-Vlaanderen, dan 
Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en tenslotte Limburg) 

https://www.knack.be/nieuws/belgie/bewoners-van-landelijke-gebieden-dreigen-in-mobiliteitsarmoede-te-vervallen/article-opinion-1478347.html
https://www.dewereldmorgen.be/community/autodelen-net-pleit-voor-1000-mobipunten-in-vlaanderen-tegen-einde-legislatuur/
https://m.standaard.be/cnt/dmf20190212_04172259
https://www.demorgen.be/nieuws/al-70-000-vlamingen-delen-auto%7Eb1952247/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/02/02/dubbel_zoveel_mensenruileneigenwageninvoordeelauto-1-2881405/
https://radio1.be/garagist-begint-met-auto-deelproject
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/26/gent-op-kop-in-het-autodelen/
https://www.bruzz.be/videoreeks/bruzz-radio/video-autodelen-hoe-begin-je-er-nu-aan
http://www.avs.be/avsnews/autoverkoper-gaat-autodelen
https://www.ringtv.be/video/nieuws-26062019
https://www.facebook.com/autodelen.gent/videos/429625174179417/?v=429625174179417


  Beleidsplan 2021-2025     57 

* Website(s): Autodelen.net beheert (mee) de volgende websites Autodelen.net, Autodelen.gent, 
green deal, mobipunt, autodelen Meetjesland, shared-mobility.rocks en Cozycar. Hieronder geven we 
enkele kerncijfers van 2019 (en relatieve stijging t.o.v. 2018) van de websites die we alleen beheren. 

 Autodelen.net: 38.000 gebruikers (+20%), 96.000 paginaweergaven (+18%) 
 Autodelen.gent: 22.500 gebruikers (+ 12%), 22.500 paginaweergaven (+10%) 
 Cozycar: 36.000 gebruikers (+19%), 545.000 paginaweergaven (+17%) 

* Nieuwsbrieven: Autodelen.net verstuurt 5 soorten nieuwsbrieven, goed voor ca.5.500 abonnees 

 Exclusieve nieuwsbrief autodeelaanbieders: 83% opent en ca. 45% klikt op een artikel  
 Shareway to heaven (nieuws voor eindgebruiker): 50% opent en ca 14% klikt op een artikel 
 Mobiliteit in deelvoud (beleidsnieuwsbrief): 60% opent en ca 22% klikt op een artikel 
 Exclusieve vrijwilligersnieuwsbrief: 61% opent en ca 10% klikt op een artikel 
 Cozycar nieuwsbrief: 43% opent en ca 6% klikt op een artikel 

Samenwerkingsverbanden: Autodelen.net zoekt steeds relevante partners om mee samen te werken. 
In de beleidsplan staan al veel partners (bv voor E-deal, Meetjesland deelt, Delende buurten,...). Andere 
zijn bv. Klimaatpunt, Archeduc en innovatiesteunpunt voor een project in het Pajottenland, Vormingplus 
Oost-Brabant voor info-sessies in Leuven, Intercommunale Leiedal voor een project betreffende 
mobipunten in Hoog-Kortrijk, KAV en VVSG voor een bevraging autodelen op het platteland, enz. 

b. Autodelen.net staaft dat haar werking een relevantie en uitstraling heeft voor het Nederlandse 
taalgebied of het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

Relevantie: Autodelen.net wordt meer en meer gezien als het Vlaams (en zelfs Europees) 
expertisecentrum van gedeelde mobiliteit. Burgers, overheden, bedrijven, pers en media kloppen aan 
bij Autodelen.net voor objectieve, transparante informatie. We slagen er bovendien in om 
autodeelaanbieders te verenigen in algemene communicatiecampagnes, projecten, standpunten, 
persartikels en memoranda. Autodelen.net wordt op regelmatige basis gevraagd door de pers om haar 
opinie te geven over allerhande zaken betreffende autodelen (bv Knack, VRTnws, Bruzz, De Morgen…). 
Wij werden ook reeds tweemaal uitgenodigd om onze mening te geven tijdens een hoorzitting van de 
Vlaamse commissie mobiliteit en openbare werken (i.k.v. de Vlaamse resolutie autodelen in 2017 en 
i.k.v. het nieuwe decreet basisbereikbaarheid in 2019). Ook lokale overheden, projectontwikkelaars en 
startende autodeelaanbieders vinden de weg vlot naar Autodelen.net voor een transparante en 
objectieve mening. Verder zetelen we in de MORA en worden we steeds meer gevraagd als expert bv. 
in vervoerregioraden, een brainstorm voor Vlaams mobiliteitsplan en het OSLO-traject (data 
standaardisatie gedeelde mobiliteit. 

Autodelen.net is ook initiatiefnemer en bedenker van succesvolle concepten en projecten die over 
heel Vlaanderen verspreid zijn zoals mobipunten, green deal gedeelde mobiliteit, Shared Mobility 
Rocks, delen van het gemeentelijk wagenpark en kostendelend autodelen onder buren. Ook als jonge 
socio-culturele organisatie bewees Autodelen.net reeds haar relevantie. We nemen actief deel aan de 
werkgroep beweging georganiseerd door FOV (en we zetelen in hun RvB) en werden geïnterviewd om 
onze goede praktijken toe te lichten voor hun magazine. 

http://www.autodelen.net/
http://www.autodelen.gent/
https://gedeeldemobiliteit.be/
http://www.mobipunt.be/
https://autodelenmeetjesland.be/
http://www.cozycar.be/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/autodelen-wordt-stilaan-mainstream-de-tijd-van-het-cambiomonopolie-is-voorbij/article-longread-1445447.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/14/autodelen-wint-snel-aan-populariteit-maar-lost-dat-onze-files-o/
https://www.bruzz.be/mobiliteit/autodeelsector-over-studie-milieudruk-te-kort-door-de-bocht-2019-11-09
https://www.demorgen.be/meningen/autodelen-hoort-niet-in-de-hoek-waar-de-klappen-vallen%7Eb0004fef/
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Uitstraling: Het bereik van de acties van Autodelen.net (vrijwilligers, Cozycar-leden, ondersteuning 
lokale overheden, geven presentaties, infosessies en bemannen van infostanden,…) is verspreid over 
gans Vlaanderen en relatief groot. Voor de verantwoording hiervan verwijzen naar bovenstaand punt a 
betreffende de Kerncijfers van Autodelen.net en naar punt 2.2 ‘Kerncijfers 2018 en 2019’ vanaf blz. 12. 

7° een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd. 

a. Autodelen.net toont aan dat de werking waarvoor ze een subsidie aanvraagt zich aantoonbaar en 
hoofdzakelijk afspeelt binnen de vrije tijd van volwassenen.  

Autodelen.net richt zich op de individuele mobiliteit van de Vlaming vnl. in de privésfeer. Dit blijkt o.a. 
uit onze missie en visie waarbij we bewust kiezen om een netwerk te zijn van gedeelde mobiliteit 
waarbij voertuigen na elkaar gebruikt worden. Carpoolen (met meerdere personen in dezelfde auto 
naar eenzelfde bestemming rijden), dat zich heel vaak afspeelt op vlak van woon-werk verkeer behoort 
niet tot onze werking. Bovendien richten we ons sowieso niet op woon-werkverplaatsingen gezien bv. 
autodelen geen adequate oplossingen biedt voor dagelijkse verplaatsingen. Autodelen.net richt zich op 
het creëren van leefbare, sociale buurten door in te zetten op gedeelde mobiliteit waardoor privé 
autobezit niet noodzakelijk is om af en toe een wagen te kunnen gebruiken (bv. voor een rit naar het 
containerpark, verhuis, grote boodschappen, familiebezoek op het platteland, enz.). Hierdoor zijn er 
minder parkeerplaatsen nodig en kun je veilige buurten creëren met meer ruimte voor bv. ontmoeting, 
groen, … 

b. Het gedeelte van de werking dat zich in voorkomend geval uitzonderlijk buiten de vrije tijd 
afspeelt, omschrijft en verantwoordt Autodelen.net vanuit haar missie en visie. 

Autodelen.net zet zich ook in om bedrijven en overheden aan te zetten tot gedeelde mobiliteit en het 
bewust omgaan met autogebruik. Ze doet dit enerzijds vanuit de visie dat deze spelers een voorbeeldrol 
hebben in de samenleving. Door zelf te handelen volgens de principes van duurzame (gedeelde) 
mobiliteit (en bv. zelf actief gebruik te maken van autodelen i.p.v. het aanbieden van bedrijfswagens) 
kunnen ze inwoners en/of werknemers inspireren om zelf ook het gewenst gedrag te stellen. Anderzijds 
kunnen burgers, bv. door het delen van een gemeentelijke- of bedrijfsvloten buiten de kantooruren, 
ook gebruik maken van de systemen in hun vrije tijd. Wij zien deze acties naar bedrijven en overheden 
in die zin dan ook als onderdeel van onze maatschappelijke en politiserende bewegingsfunctie. 

8° de werking voor: 

a. Het brede publiek en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of kansengroepen. 
b. Kansengroepen en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of het brede publiek. 

a. Autodelen.net expliciteert haar werking voor het brede publiek en welke keuzes ze daarin maakt 
op het vlak van doelgroepen, gemeenschappen of kansengroepen of Autodelen.net expliciteert 
haar werking voor (een of meer) specifieke kansengroepen en welke keuzes ze daarin maakt op 
het vlak van doelgroepen, gemeenschappen of het brede publiek; 
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Autodelen.net beoogt vanuit haar missie twee zaken. Enerzijds is er nog een enorm potentieel om 
burgers (met een rijbewijs) te sensibiliseren op vlak van het bezit van een eigen wagen (en de daaraan 
gekoppelde negatieve gevolgen op vlak van ruimte, milieu, kostprijs, enz. ) en de positieve 
alternatieven op vlak van gedeelde mobiliteit. Anderzijds blijkt de bereikte doelgroep van gedeelde 
mobiliteit zeer homogeen. Het is ook onze missie om deze doelgroep uit te breiden naar een zo groot 
mogelijk gedeelte van de Vlaamse bevolking met bijzondere aandacht voor de inclusie van zgn. niet-
traditionele doelgroepen (kansarmen, senioren, mensen met een beperking en personen van vreemde 
herkomst maar ook mensen die wonen in bepaalde rurale gebieden). Wij focussen in al onze acties op 
het versterken van de samenleving op vlak van duurzaamheid, inclusie en solidariteit. Wij stellen 
enerzijds het bezit van een (tweede) wagen in vraag en anderzijds bieden we bepaalde doelgroepen 
toegang tot meer mobiliteit. 

 

Afhankelijk van de situatie waarin een (potentiële) gebruiker zich bevindt, doen we acties met het oog 
op het sensibiliseren, informeren en activeren/faciliteren van de burger. Dit wordt in detail beschreven 
in SD 3 vanaf blz. 38, ook de acties van OD 4.1, 4.2 en 4.3 richten zich tot specifieke doelgroepen. 
Samenvattend richten we ons via algemene (communicatie)campagnes tot het brede publiek, al dan 
niet gesegmenteerd tot bepaalde locaties, leeftijdsgroep en/of opleidingsniveau (SD 3). Daarnaast 
maken we periodiek (tweejaarlijks) een keuze om een bepaalde niet-traditionele doelgroep (OD 4.1 en 
4.2) en een specifieke regio (OD 4.1 en 4.3) actief te benaderen. Door deze tweejaarlijkse keuzes geven 
we onszelf tijd om structurele gedragsverandering na te streven. Om deze keuzes te faciliteren (en 
potentiële partners te vinden) organiseren we jaarlijks brainstorm momenten met organisaties en 
bedrijven die werken met specifieke doelgroepen en/of in specifieke regio’s. Bovendien organiseren 
we telkens in het tweede jaar van een cyclus interactieve leermomenten om de opgedane kennis te 
verspreiden onder aanbieders gedeelde mobiliteit, andere socio-culturele organisaties en stakeholders. 

Een andere belangrijke doelgroep betreffen de autodelers zelf. Zij worden opgeleid als vrijwilliger en 
ambassadeur voor hun regio. Zelf praktiserende gebruikers van gedeelde mobiliteit zorgen voor een 
geloofwaardige mond-tot-mond reclame. Zij worden ingezet voor diverse taken (zie 
beoordelingscriterium 9 en OD 3.1 en 5.1). Andere specifieke doelgroepen waarop we ons richten om 
de burger uiteindelijk te emanciperen en alternatieven te bieden zijn o.a. 

1. Aanbieders gedeelde mobiliteit (SD 2) 

2. (lokale) overheden (OD 4.4) 

3. Bedrijven (met speciale aandacht voor projectontwikkelaars) (OD 4.5 en 2.3) 

4. Middenveld (OD 3.1, 4.1, 4.2 en 4.3) 

b. Binnen de gemaakte keuzes expliciteert en verantwoordt Autodelen.net haar toekomstige 
beleid en aanpak die ze wil hanteren om sociaal-culturele participatie van iedereen na te 
streven of Autodelen.net expliciteert en verantwoordt haar toekomstige beleid en aanpak die 
ze wil hanteren om sociaal-culturele participatie van die kansengroepen te realiseren. 
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Het antwoord op dit criterium is uiteraard al deels hierboven te vinden (zie cycli van keuze van 
doelgroepen en regio’s en de gebruikte methode o.b.v. de situatie waarin iemand zich bevindt). 
Hieronder leggen we verschillende methodieken uit op vlak van ‘deelnemen’ en ‘deelhebben’ 

In onze missie en visie gaat ‘deelnemen’ over het actief gebruiken van de alternatieven op vlak van 
gedeelde mobiliteit en de gedragsverandering die er (langzaam) komt op vlak van het bezit van een 
privé wagen. ‘Deelhebben’ gaat over het actief meebepalen hoe een bepaald project en/of bottom-up 
project zal verlopen (bv. bij Delende Buurten en Verover de Ruimte bepalen de deelnemers 
respectievelijk welke alternatieven getest zullen worden en op welke manier parkeerplaatsen 
alternatief ingericht worden). Onze vrijwilligers zijn betrokken bij zowel ‘deelnemen’ als ‘deelhebben’. 
Ze zijn meestal actief gebruiker van gedeelde mobiliteit en tegelijk bepalen ze mee hoe ons 
vrijwilligersbeleid er zal uitzien in de toekomst. Autodelen.net bevordert deze zelfsturing o.a. door sterk 
in te zetten op regionale vrijwilligerskernen.  

Autodelen.net zet diverse acties op om de sociaal-culturele participatie te verbreden op vlak van 
bereikte doelgroepen. SD 4 is volledig gericht op deze verbreding en er is bijzondere aandacht om 
specifieke regio’s (OD 4.3) en specifieke doelgroepen (OD 4.2) te bereiken. Bovendien is inclusie een 
transversale doelstelling die we in alles wat we doen nastreven. 

9° de plaats van vrijwilligers in Autodelen.net en de manier waarop ze betrokken en ondersteund 
worden in relatie tot de visie en missie van Autodelen.net. 

a. Autodelen.net geeft aan welke rollen en taken vrijwilligers opnemen in de organisatie of de 
werking; 

Autodelen.net werkt aan een uitbreiding van haar vrijwilligersbeleid, het aantal taken en het aantal 
vrijwilligers. Zij zijn echte ambassadeurs van autodelen en dragen dit ook uit in hun eigen buurt. 

1. Traditioneel bestaan de vrijwilligers uit een groot aantal particuliere autodelers. Zij worden ingezet 
voor het geven van informatiesessies, bemannen van infostands en het opstarten van particuliere 
autodeelgroepen. Deze vrijwilligers zijn makkelijk aanspreekbaar voor buurtbewoners en kennen 
het autodeelsysteem uit de praktijk. Bovendien zetelen verschillende particuliere autodelers in onze 
AV en RvB. De vrijwilligerspool werd de huidige beleidsperiode uitgebreid met autodelers van 
andere autodeelsystemen. Zij geven informatiesessies en bemannen infostands. Via het 
buddysysteem worden zij ook ingezet om minder mondige burgers te ondersteunen in de eerste 
stappen bij een autodeelsysteem Zij worden letterlijk bij de hand genomen door een ervaren 
autodeler van bv. Cambio, ZenCar, Dégage,... om het systeem samen te ontdekken. 

2. Sommige vrijwilligers willen meer doen en hebben ambitie om de lokale politiek te sensibiliseren 
en te engageren. Zij worden op pad gestuurd met enquêtes om het lokaal draagvlak in kaart te 
brengen en vervolgens de lokale overheid aan te spreken over het potentieel van autodelen in de 
eigen gemeente. 



  Beleidsplan 2021-2025     61 

3. Vrijwilligers worden ook geëngageerd voor onze projectwerking. Zij zijn lokale ankers die een 
kleinschalig project ter plaatse kunnen trekken. Zij werden de voorbije jaren ingezet in projecten 
zoals Delende Buurten en Verover de Ruimte. 

4. In het vrijwilligersbeleidsplan worden diverse andere rollen en taken beschreven. Ze zijn ook te 
vinden op een apart onderdeel van onze website. Zo beschikt Autodelen.net ook over een 
kantoorvrijwilliger die het team bijstaat voor administratieve en praktische taken zoals het 
opvolgen van de leden, maken van kopieën, versturen van promotiemateriaal, enz. We beschikken 
ook over vrijwilligers die blogs schrijven, en cartoons en promotiemateriaal ontwikkelen. 

b. Autodelen.net expliciteert haar toekomstige ondersteuningsbeleid ten aanzien van vrijwilligers 
en hoe ze betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de organisatie vorm wil 
geven.  

Vrijwilligers worden op diverse manieren ondersteund afhankelijk van de situatie waarin ze zich 
bevinden. In het geactualiseerd vrijwilligersbeleidsplan 2021-2025 wordt beschreven dat we onze 
werking verder willen afstemmen op de levensloop van de vrijwilliger binnen Autodelen.net en stellen 
we doelen en acties voor de werving, onthaal, begeleiding en vorming, waardering en afscheid van 
vrijwilligers. Verder willen we evolueren naar een bottom-up werking waarbij we regionale 
vrijwilligerskernen willen installeren en ondersteunen. Het nieuwe vrijwilligersbeleidsplan telt 5 
strategische en 19 operationele doelstellingen. De SD’s worden hieronder vermeld, de OD’s in bijlage 8. 

• SD 1: De vrijwilligerswerking van Autodelen.net is gebaseerd op de ‘levensloop van de 
vrijwilliger. 

• SD 2: Er is een duidelijk overzicht van taken en functies voor vrijwilligers. 

• SD 3: Autodelen.net heeft vrijwilligers die infostanden bemannen en infosessies geven. 

• SD 4: De vrijwilligerswerking evolueert van een top-down naar een bottom up werking. 

• SD 5: Er is een duidelijke visie op de plaats van vrijwilligers binnen Autodelen.net. Deze visie is 
gekend bij en gedragen door het personeelsteam. 

De toekomst van onze vrijwilligerswerking en de ondersteuning van personen en organisaties wordt ook 
ruim beschreven in OD 3.1 en 5.1 van dit beleidsplan. We maken voldoende tijd en middelen vrij om 
tot een verdere professionalisering te komen van onze vrijwilligerswerking. Zo voorzien we jaarlijks tot 
1,5 VTE en minimaal € 8.500 voor ons wervings- en ondersteuningsbeleid (zie bijlage 3 en 4) 

 
Zakelijke beoordelingselementen en -criteria 

1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid 

a. Autodelen.net expliciteert hoe ze een professioneel beleid zal voeren;  

https://www.autodelen.net/vrijwilliger/
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Hiervoor verwijzen we enerzijds naar het zakelijke deel vanaf blz. 81 en SD 5 vanaf blz. 46. De uitwerking 
van deze SD en de vrijgemaakte middelen (zowel personeel als financieel) zullen er voor zorgen dat 
Autodelen.net de komende beleidsperiode verder professionaliseert. 

b. Autodelen.net expliciteert hoe ze een integraal kwaliteitsbeleid zal voeren;  

Hiervoor verwijzen we naar punt 8.3 vanaf blz. 69 en OD 5.4, blz. 49. In onze financiële 
meerjarenbegroting werd bovendien een bedrag van € 5.000 voorzien in 2021 om ons IKZ-plan te 
evalueren en te professionaliseren via externe begeleiding 

c. Autodelen.net expliciteert een onderbouwd en realistisch financieel meerjarenbeleid; 

Het financieel plan voor de komende beleidsperiode is optimaal afgestemd op de inhoudelijke 
doelstellingen. We beschrijven dit concreet in detail in punt 9 vanaf blz. 75. 

2° de toepassing van de principes van goed bestuur 

a. Autodelen.net geeft aan hoe ze transparantie en verantwoording van en in haar bestuur zal 
organiseren; 

De RvB en AV vergaderen jaarlijks respectievelijk minstens viermaal en éénmaal (maar vaak tweemaal). 
Belangrijke strategische beslissingen worden achtereenvolgens voorbereid met het team, het 
maandelijks overleg tussen coördinator en voorzitter en op de RvB. De AV neemt de uiteindelijke 
beslissing. We streven steeds naar een besluitvorming via consensus. De concrete werking wordt 
besproken in punt 8.3 vanaf blz. 73. OD 5.4 behandelt de ambities op vlak van goed bestuur voor de 
komende beleidsperiode. 

b. Autodelen.net expliciteert vanuit haar missie en doelen de samenstelling van de bestuursorganen 
en hun rol- en bevoegdheidsverdeling; 

De concrete samenstelling van de bestuursorganen wordt in detail besproken in punt 8.3 vanaf blz. 73. 
Historisch bestaat de RvB en AV in belangrijke mate uit particuliere autodelers en vrijwilligers. De 
voorbije jaren werden de autodeelaanbieders geraadpleegd bij het nemen van beslissingen op vlak van 
strategie, lobbydossiers en agendabepaling. I.k.v. onze nieuwe, verruimde missie (sinds 2019) worden 
de AV en RvB fundamenteel hervormd met als doel de autodeelaanbieders (vanaf 2021) en de 
aanbieders gedeelde mobiliteit (vanaf 2023) te engageren in onze beslissingsstructuren. De concrete 
uitwerking en het proces wordt beschreven in OD 2.1 en 2.2 vanaf blz. 35. 

c. Het bestuur geeft aan hoe ze interne en externe stakeholders betrokken heeft bij strategische 
beslissingen die genomen zijn in het kader van het ingediende beleidsplan; 

Het proces startte midden 2018. O.a. onderstaande acties werden ondernomen om een zo groot 
mogelijk draagvlak te creëren: 
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• Installatie van een beleidsplanteam bestaande uit 4 personeelsleden en 2 vertegenwoordigers 
uit de RvB met telkens terugkoppeling naar volledig team en RvB. 

• Intern traject (onder professionele begeleiding) om tot de nieuwe missie en visie te komen. 

• Bevraging van de leden en vrijwilligers in 2018 en 2019. 

• Meerdere gesprekken met Vlaamse autodeelorganisaties (bilateraal en in groep) in 2018/2019. 

• Bevraging AVIRA-projecten in 2018. 

• Visitatieverslag 2018. 

• Besprekingen in de RvB en AV van Autodelen.net. 

• Bevraging en evaluatie green deal gedeelde mobiliteit ondertekenaars in 2018 en 2019. 

• Via een exclusieve nieuwsbrief voor autodeelaanbieders worden zij bevraagd en op de hoogte 
gehouden van belangrijke beslissingen binnen Autodelen.net. 

3° de afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan 

a.  Autodelen.net verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen zal inzetten ter realisatie 
van de strategische en operationele doelstellingen. 

Dit beoordelingscriterium wordt in detail beschreven in punt 9. We beschrijven de personeelsgroei en 
afstemming per OD en de inkomsten en uitgaven. De gedetailleerde tabellen van het personeel en 
werkingskosten zijn te vinden in respectievelijk bijlage 3 en 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ZAKELIJK DEEL 
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Autodelen.net is een organisatie die de laatste twee jaar ontzettend is gegroeid op vlak van personeel en 
omzet. Samen creëren we een dynamische, ambitieuze en open interne organisatiecultuur waarbij we 
voortdurend interne processen in vraag stellen en op een constructieve en democratische manier 
veranderingen voorstellen en invoeren. Om onze externe impact te bestendigen en te vergroten is het 
noodzakelijk dat onze interne structuren verder geprofessionaliseerd worden. We hebben er dan ook een 
volledige strategische doelstelling (SD 5) aan gewijd zodat we in de komende beleidsperiode onze huidige 
processen verder kunnen formaliseren en zo blijven evolueren naar een zgn. ‘agile’ organisatie. 
 
In dit deel staan we stil bij een aantal kernelementen van de laatste twee jaar waarbij we telkens een 
stand van zaken en verbeteracties geven (punt 8). vervolgens kaderen we onze ambities op vlak van de 
principes van goed bestuur (punt 8 , vanaf blz. 72) en tot slot  beschrijven we de coherentie tussen het 
inhoudelijk en het financieel deel van dit beleidsplan (punt 9 vanaf blz. 75) 

7. GEÏNTEGREERD ZAKELIJK KWALITEITS-EN 
FINANCIEEL MEERJARENBELEID 

7.1  Financieel 
7.1.1  Kerncijfers 2017, 2018 en 2019 

Autodelen.net heeft een stabiel en duurzaam financieel beleid. In de voorbije beleidsperiode verkleinde 
het aandeel van de subsidie uit socio-cultureel volwassenenwerk van ongeveer de helft tot ca. 25% van 
de totale omzet. We beschouwen (bijna) de gehele werking als socio-cultureel werk en slagen erin om de 
basissubsidie te verviervoudigen via bijkomende (project)middelen en dienstverlening aan lokale 
overheden en bedrijven. Zo zorgt Autodelen.net voor een maximale impact ten dienste van de 
doelstelling van het decreet socio-cultureel volwassenenwerk. 
 

7.1.1.1  Inkomsten 
Naast de inkomsten vanuit het socio-cultureel volwassenenwerk beschikt Autodelen.net over diverse 
inkomstenbronnen. We merken een stijging uit Europese subsidies en opdrachten voor diverse 
stakeholders waarbij we ze ondersteunen om projecten gedeelde mobiliteit en mobipunten op te zetten. 
De jaarlijkse omzet steeg de voorbije jaren van € 378.308 (2017) over € 554.799 (2018 = +32%) naar € 
652.087 (2019 = + 15%). 
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Autodelen.net is betrokken bij 4 Europese projecten (Share North, Ehubs, Stars en Art.Forum). Vanuit 
Vlaanderen lopen opdrachten betreffende elektrisch autodelen (Clean Power for Transport), green deal 
gedeelde mobiliteit, mobipunten en een pilot betreffende interoperabel autodelen (departement MOW). 
Verder voeren we een communicatiecampagne tijdens de week van mobiliteit (jaarlijks) en in het rurale 
Meetjesland (Leader-project 2018 -2019). Ook vanuit Brussel ontvangen we een projectsubsidie om er de 
dienst Cozycar uit te bouwen. Andere inkomsten zijn lidgeld van de Cozycar leden en opdrachten voor 
lokale overheden, bedrijven en projectontwikkelaars. Alle projecten dragen bij tot de doelstellingen van 
het decreet. Hieronder wordt de evolutie van de inkomsten sinds 2017 per jaar weergegeven. 
 

 

 
 

7.1.1.2  Uitgaven 
Onze personeelskost bedraagt de laatste 3 werkingsjaren gemiddeld 60% van alle uitgaven. Het relatieve 
aandeel van de andere kosten blijft ook vrij stabiel. De werkingskosten (gerelateerd aan de socio-culturele 
werking en uitvoering van de projecten) liggen jaarlijks gemiddeld rond de 30%. De rest van de kosten zijn 
gelieerd aan huisvesting, kantoor en onderaanneming voor de boekhouding en het administratief 
personeelsbeheer. Ook deze kosten groeien proportioneel mee. We voorzien een stijging van kosten voor 
de subsidie sociaal cultureel volwassenenwerk door o.a. onze vrijwilligerswerking gevoelig te 
professionaliseren en uit te breiden en meer in te zetten op doelgroepgerichte communicatiecampagnes 
(zie meervraag, blz. 66).  
 

https://share-north.eu/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ehubs-smart-shared-green-mobility-hubs/
http://stars-h2020.eu/
https://northsearegion.eu/art-forum/
https://www.autodelen.net/bedrijven/e-deal/
https://gedeeldemobiliteit.be/
https://gedeeldemobiliteit.be/
https://www.mobipunt.be/
https://share.vlaanderen/
https://www.autodelen.net/project/verover-de-ruimte/
https://autodelenmeetjesland.be/
https://autodelenmeetjesland.be/
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7.1.2  Toekomststrategie en meervraag subsidie sociaal-cultureel volwassenenwerk 

7.1.2.1  Strategie 
Autodelen.net heeft een missie gedreven werking en alle inkomsten en projecten die we genereren, staan 
ten dienste van onze missie. Momenteel is er geen enkele subsidie die meer dan 25% van de totale omzet 
uitmaakt. Om financieel gezond te blijven hanteren we een afhankelijkheid van één post van maximaal 
1/3. De laatste drie jaar groeiden we zeer snel en konden we een grotere impact genereren dan voorzien 
in het beleidsplan 2016-2020. Hoewel we verder willen groeien, ligt de focus in de komende 
beleidsperiode ook op het intern professionaliseren en het zorgen voor degelijke formele structuren (op 
vlak van personeel, kwaliteitszorg en bestuur van de vzw). De omzet zal de komende jaren gemiddelde 
met 6% per jaar stijgen. In OD 5.3 beschreven we onze prioriteiten voor de volgende 5 jaar (bv. analytische 
boekhouding, diversificatie inkomsten, enz.). Voor de uitgebreide strategie verwijzen we naar de 
meerjarenbegroting en punt 9). 
 

7.2.3.2  Meervraag 
Autodelen.net is pas erkend als socio-culturele beweging maar bewees de voorbije beleidsperiode 
meermaals de grote impact die ze kan verwezenlijken door een optimale mix van samenwerking, expertise 
en experiment. Bovendien kreeg ze eind 2018 een positieve beoordeling zonder aanbevelingen. Toch is 
onze structurele subsidie-enveloppe beperkt tot het minimale bedrag. Dankzij een efficiënt financieel 
beleid en oog voor opportuniteiten slaagt ze erin haar omzet gevoelig te verhogen en in te zetten voor het 
doel van het decreet. We zijn echter ambitieus en vragen voor de komende beleidsperiode een stijging 
van de subsidie-enveloppe van € 65.000 om onze impact blijvend te verhogen. We gebruiken dit o.a. voor 
onderstaande extra activiteiten die volledig ten dienste staan van de doelstellingen van het decreet: 
 

 OD 3.1: Uitwerken van train the trainer methodieken voor intermediaire organisaties die op hun 
beurt de eigen achterban betrekken. (extra tijd voor projectmedewerker) 

 OD 5.1 (en 3.1): Professionaliseren van ons vrijwilligersbeleid met o.a de installatie van regionale 
vrijwilligerskernen, organisatie van waarderings- en netwerkevents en het verspreiden van onze 
good practises bij andere bewegingen en stakeholders. (extra tijd voor projectmedewerker) 



  Beleidsplan 2021-2025     67 

 OD 5.2, 5.3 en 5.4: Interne professionaliseren op vlak van personeel, financieel beleid en 
kwaliteitszorg. (extra tijd voor coördinator en externe expertise) 

 SD 4: Verspreiding van kennis over doelgroepgerichte communicatie, living labs en experimenten 
aan andere socio-culturele organisaties en stakeholders. Bijkomende doel is het ontmoeten en 
engageren van nieuwe partners om projecten te starten (extra tijd voor project- en 
communicatiemedewerker). 

 Vanaf 2022 stellen we een personeelslid aan om het zakelijk (en diensteverlenings-)beleid van 
Autodelen.net mee te coördineren. Deze staat in voor analytische, financiële projectopvolging en 
het verwerven van meer opdrachten bij bedrijven en lokale overheden.  

7.2  Personeelsmanagement en organisatiecultuur 

7.2.1 Samenstelling en expertise personeelsploeg (VTO-beleid) 

Anno 2019 telt Autodelen.net 10 personeelsleden (7 vrouwen en 3 mannen), goed voor 9,8 VTE. Het team 
is relatief jong (zeven jonger dan 30 jaar, twee tussen 30 en 40 jaar  en één 40 plusser). Er is nog te weinig 
diversiteit op vlak van opleidingsniveau en cultuur. Dit wordt deels opgevangen door het werken met 
vrijwilligers maar is een aandachtspunt in de komende beleidsperiode. In bijlage 5 wordt een tabel 
gegeven met de personeelsleden anno 2019 en hun bijdrage volgens de subsidie sociaal cultureel 
volwassenenwerk. Iedereen draagt in de praktijk in veel grotere mate bij tot de doelstelling van het 
decreet. Dit komt omdat we projectvoorstellen steeds schrijven i.f.v. het verwezenlijken van onze missie 
en het bijdragen aan het decreet sociaal cultureel volwassenenwerk. 
 
Elk personeelslid heeft eigen taken (zie website) en expertise en kan deze verder uitbouwen door het 
volgen van vormingen. Dit wordt actief gepromoot en bepaald tijdens de jaarlijkse 
functioneringsgesprekken waarna het betreffende teamlid op zoek gaat naar de vorming die het best bij 
haar of hem past. Andere interessante opleidingen worden gedetecteerd via nieuwsbrieven van o.a. 
vormingsinstellingen en koepelorganisaties zoals Antwerp Management School, Vlerick, BBLv, VSV en 
Socius. O.a. volgende opleidingen werden de voorbije twee jaar gevolgd: KMO challenge (Vlerick) 
betreffende het managen van een groeiend bedrijf/organisatie, diverse vormingen betreffende 
vrijwilligerswerking (via o.a. Socius en Mediaraven), diverse vormingen omtrent communicatie (CVA Gent, 
Mediaraven, …) Ook intern worden op regelmatige tijdstippen vormingen georganiseerd zodat de 
expertise en kennis van een teamlid verspreid wordt. Dit kan gaan over opleidingen die gevolgd zijn maar 
ook over zaken zoals hoe een actieplan schrijven, Cozycar en particulier autodelen, instagram, wat staat 
er in het nieuwe regeerakkoord,welke nieuwe autodeelsysteemen zijn er de dit jaar bijgekomen, enz. 
 

7.2.2  Interne organisatie 

Autodelen.net is weinig hiërachisch. De personeelsleden met een overkoepelende expertise vormen een 
werkgroep of denktank om de werking te stroomlijnen. Zo zitten de personeelsleden die werken rond 

https://www.autodelen.net/het-team/
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beleid, rond vrijwilligers en rond communicatie op regelmatige tijdstippen samen. Daarnaast zijn er ook 
vaak ad hoc werkgroepen als voorbereiding op bv. de teamtweedaagse, het beleidsplan, een groot event 
(bv. Shared Mobility Rocks), de bureau indeling, enz. De resultaten van deze werkgroepen worden telkens 
besproken op het teamoverleg zodat er zo ook inbreng kan zijn.  
 
Om de twee weken vindt een structureel teamoverleg plaats. Naast de terugkoppeling uit de verschillende 
werkgroepen worden deze overlegmomenten door alle personeelsleden voorbereid door middel van een 
gedeeld document waarin agendapunten worden toegevoegd. Per agendapunt is een vaste structuur 
voorzien (titel, korte uitleg van het kader en voorstel van aanpak). Er wordt ook een schatting gegeven van 
hoeveel tijd het punt in beslag zal nemen.  
 
In de week waarin geen teamoverleg plaats vindt, is individueel overleg gepland met de coördinator. Dit 
overleg wordt via eenzelfde structuur voorbereid door elk teamlid. Er wordt van de teamleden verwacht 
dat zij dit zelfstandig voorbereiden en zelf aangeven wat ze willen bespreken teneinde de eigen projecten 
tot een goed einde te brengen. Dit verhoogd het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van de 
individuele teamleden. Beginnende personeelsleden krijgen de tijd om hierin te groeien en worden strikter 
opgevolgd door de coördinator.  
 
Per kwartaal wordt een overzicht verwacht van de individuele teamleden over de mijlpalen van hun 
respectieve projecten en taken. Deze momenten hebben als doel om de vinger aan de pols te houden 
betreffende de timing en resultaten die behaald dient te worden per project. Indien nodig kan bijgestuurd 
worden of desgevallend, indien blijkt dat bepaalde doelstellingen ver achter liggen op schema,  hulp 
ingeschakeld worden van een ander teamlid. 
 

7.2.3  Visie en toekomst 

De kernwoorden binnen Autodelen.net als organisatie zijn:  
 Openheid en transparantie: alles is bespreekbaar, iedereen mag een mening hebben en we doen 

dit met een open en respectvolle houding t.o.v. elkaar. Dit bereiken we door de manier waarop 
we onze teamvergaderingen voorbereiden en beslissingen nemen (consensus). Bovendien kan alle 
informatie betreffende het reilen en zeilen van de organisatie door het ganse team gekend zijn. 

 Zelfstandigheid: Het doel is dat er zoveel mogelijk eigenaarschap is van de projecten en taken 
waarvoor individuele teamleden verantwoordelijk zijn. 

 Samenwerking en collegialiteit: Hoewel we streven naar eigenaarschap van projecten is het 
essentieel dat teamleden niet alleen staan. Samenwerking wordt aangemoedigd door een buddy 
systeem zodat er steeds meerdere personen werken aan eenzelfde project. 

 Dynamiek en (zelf)kritiek: dit bedoelen we zowel op vlak van individu als op vlak van onze 
projectwerking en interne werking. We evalueren voortdurend en indien iets beter kan, dan testen 
we dit uit en zo nodig veranderen we onze procedures. 
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 Intrinsieke motivatie: Werken bij Autodelen.net moet in de eerste plaats ‘fun’ zijn. We brengen 
veel tijd door al werkend en daarbij is het belangrijk dat iedereen uitgedaagd wordt volgens de 
eigen talenten en ‘goesting’ om het verschil te maken. We streven naar een taakverdeling waarbij 
iedereen zoveel mogelijk ingeschakeld wordt voor zaken waar zelf voor gekozen wordt. Hierdoor 
komt iedereen met veel ambitie en zin werken. Dit levert zeer goede eindresultaten op. 

 

Toekomst & Acties 
Autodelen.net bestaat uit 9,8 VTE, bijna dubbel zoveel als voorzien tegen 2020. Dit komt o.a. doordat 
Autodelen.net een zeer dynamische organisatie is die (berekende) risico’s durft te nemen en die vaak 
opportuniteiten ziet in samenwerking met andere gelijkgestemde organisaties. In veel gevallen zijn wij de 
(mede)initiatiefnemers van dergelijke samenwerkingsverbanden (bv. green deal gedeelde mobiliteit, 
mobipunten, E-deal, Shared Mobility Rocks, enz.). Dat heeft ons een professionele uitstraling en levert 
veel goodwill op als betrouwbare partner voor andere projecten. 
 
We willen op personeelsvlak blijven groeien maar tegelijk hebben we oog voor het opzetten van 
professionele structuren zodat we een duurzame middelgrote organisatie blijven met een zeer deskundig 
en gedreven team. We plannen 13 VTE tegen het einde van de beleidsperiode. De ambities op vlak van 
personeelsbeleid staan reeds beschreven in OD 5.2. We vullen ze aan met onderstaande specifieke acties. 
 

 Streven naar een meer diverse personeelssamenstelling op vlak van opleidingsniveau en cultuur. 
dit bereiken o.a. we door vacatures te verspreiden via gespecialiseerde kanalen. 

 Analytisch projectbeheer: elke werknemer is volledig verantwoordelijk voor de opvolging van een 
project (zowel inhoudelijk, planmatig als financieel). 

 Installeren teamverantwoordelijken: Vanaf 2020 worden twee teamverantwoordelijken 
aangeduid die (minder ervaren) teamleden bijstaan met feedback en overleg. Zij fungeren als link 
met de coördinator. 

 Uitgeschreven transparant loonbeleid met o.a. aandacht voor loonstijging (deels o.b.v. 
prestaties), recht op extra vakantie, (collectief) bonussysteem en bijkomende voordelen zoals 
maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering 

 zie ook alle acties van OD 5.2 
 
NB. Tot onze organisatiecultuur behoren ook onze vrijwilligerswerking, ons DNA van samenwerken en het 
bestuur. We beschreven de eerste twee reeds uitvoerig in respectievelijk OD 3.1/5.1, SD 1, 2 en 4. De rol 
van het bestuur wordt verder beschreven bij de principes van goed bestuur. 

7.3  Kwaliteitszorg 
Een belangrijke doelstelling binnen dit beleidsplan is het formaliseren en professionaliseren van de 
processen die we opgezet hebben om de kwaliteit van onze werking te bewaken. Tijdens de zelfevaluatie 
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en het bezoek van de visitatiecommissie kwamen we tot de vaststelling dat we heel wat activiteiten deden 
voor het monitoren en verbeteren van integrale kwaliteitszorg. Het ontbreekt momenteel echter aan een 
allesomvattend plan om onze processen en acties nog beter te kunnen meten en bijsturen. Zo hanteren 
we o.a. onderstaande principes als standaard: 
 

• Elk project wordt geëvalueerd op verschillende tijdstippen en zo nodig bijgestuurd. Bij de start 
van een project wordt een planning gemaakt met tussentijdse doelen en mijlpalen die per 
kwartaal geëvalueerd worden. Op het einde van elk project schrijven we een rapport met de do’s 
en dont’s (dat vaak verspreid wordt onder relevante stakeholders). 

• E-mails worden steeds binnen de drie werkdagen behandeld. 
• Er vinden jaarlijkse bevragingen plaats bij de Cozycar leden en vrijwilligers o.a. betreffende de 

ondersteuning en kwaliteit van de dienstverlening. 
• De autodeelaanbieders worden jaarlijks minstens tweemaal individueel bezocht en verschillende 

keren samengebracht waarbij er steeds gepolst wordt naar mogelijke verbeterpunten betreffende 
de werking van Autodelen.net. 

• We hebben uitgeschreven procedures voor de ondersteuning van leden, vrijwilligers, lokale 
overheden, enz. 

• We zijn gestart met een project management systeem Podio. Deze tool geeft de mogelijkheid om 
alle ontwikkelingen en vorderingen van een project te registeren en te laten volgen door andere 
teamleden. Alle relevante en belangrijke informatie is zo gebundeld en gemakkelijk te vinden. 

• De interne processen worden permanent geëvalueerd en indien nodig snel bijgestuurd. 
• Jaarlijks vinden er functioneringsgesprekken plaats 
• zie ook beschrijving binnen de operationele doelstellingen van SD 5 

 
In de komende beleidsperiode zetten we een professioneel integraal kwaliteitszorgbeleid op. We laten 
ons hiervoor in het eerste jaar begeleiden door een extern expert en we geven een teamlid werktijd om 
dit te installeren en te waken over het goede verloop van het proces. We willen dit ook gebruiken om de 
vooruitgang van ons beleidsplan te monitoren en desgevallend bij te sturen. De verdere concrete acties 
die we zullen ondernemen zijn beschreven in OD 5.4. 

7.4  Informatie - en expertise management 
De teamleden van Autodelen.net bouwen heel veel expertise op zowel inhoudelijk (bv. impact diverse 
deelsystemen) als praktisch (bv. hoe een vrijwilliger ondersteunen). We gaan bewust op zoek naar 
relevante thema’s en kennis (o.a. OD 1.1) en stellen die ook aan iedereen ter beschikking via een divers 
spectrum aan online kanalen via sociale media, website en nieuwsbrieven (OD 1.2). De komende 
beleidsperiode zetten we ook sterk in op het offline verspreiden van al onze theoretische en praktische 
(gebaseerd op projecten en onze maatschappelijke praktijken) kennis via o.a. netwerkevents (o.a. OD 2.3 
en 2.4), interactieve leermomenten(o.a. SD 4), vormingen (OD 3.1 en 5.1) en handleidingen (SD 4/SD 3). 
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De interne kennisoverdracht gebeurt individueel, op teamoverleg, via podio en een gemeenschappelijke 
drive. In de komende beleidsperiode nemen we extra maatregelen om de overdracht te verbeteren. Deze 
zijn beschreven bij de acties van OD 5.2. Bovendien willen we een gedeelte aan onze website toevoegen 
exclusief voor vrijwilligers zodat alle nuttige informatie gebundeld is en dat ze kunnen leren van elkaar. 

7.5  Externe communicatie 
Communicatie en verspreiding van onze kennis is een rode draad in de werking van Autodelen.net en 
komt voor in elke strategische doelstelling. Om onze missie te verwezenlijken is communicatie van groot 
belang op verschillende niveaus. 
 
In de eerste plaats op het niveau van de burger. Via allerlei communicatiekanalen willen we de Vlaming 
sensibiliseren, informeren en activeren naar gedeelde mobiliteit en het leven zonder het bezit van een 
privéauto. We doen dit via o.a. een community op sociale media (facebook, Instagram,...), website, 
nieuwsbrieven, communicatiecampagnes (bv. in Gent), projecten (bv. Share North, Verover de ruimte, 
Meetjesland,...), informatiesessies en het bemannen van infostands. Belangrijk hierbij is dat we 
diversifiëren o.b.v. de mentale toestand t.a.v. autobezit waarin iemand zich bevindt (zie OD 3.2, 3.3 en 
3.4) en o.b.v. specifieke doelgroepen (zie o.a. 4.2 en 4.3).  
 
Daarnaast is het essentieel dat onze kennis zo breed mogelijk verspreid wordt bij de aanbieders gedeelde 
mobiliteit, overheden en andere relevante stakeholders. We willen hiermee o.a. awareness creëren voor 
de mogelijkheden van gedeelde mobiliteit voor diverse doelstellingen en doelgroepen. Bovendien willen 
we door deze kennisoverdracht anderen aanzetten tot het overnemen van onze succesvol uitgeteste 
nieuwe concepten (zie bv. delen van het gemeentelijk wagenpark, AVIRA,...).  
 
Naar de pers , media, overheden en andere relevante stakeholders willen we onze experten rol blijvend 
in de verf zetten zodat we het aanspreekpunt worden op vlak van gedeelde mobiliteit. Dit doen we door 
regelmatig persberichten, opiniestukken en blogs te schrijven. Vaak doen we dit met expliciete steun van 
de sector. Een andere manier om in beeld te komen is onze innovatieve en gedurfde manier van 
communicatie en events zoals Shared Mobility Rocks en het autodeelsalon. 
 
Communicatie zit in al onze SD’s: naar de burger (zie SD 3 en 4), naar de aanbieders (SD 2) en externe 
stakeholders (SD1). Bovendien zullen we in de komende beleidsperiode ook inzetten op het verspreiden 
van onze kennis naar andere socio-culturele bewegingen Voor al onze communicatiecampagnes verwijzen 
we naar de respectieve SD’s en OD’s vanaf punt 6.2. Naast deze acties zullen we de komende 
beleidsperiode werk maken van een jaarlijks communicatieplan (met aandacht voor de optimale 
communicatiemix) en een beslissing moeten nemen over onze naam n.a.v. de uitbreiding van onze missie 
naar alle vormen van gedeelde mobiliteit. Zeker vanaf 2023 zal de naam ‘Autodelen.net’ de lading niet 
meer dekken. 
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7.6  Infrastructuur 
Autodelen.net laat op vlak van haar huisvesting en ICT ook haar DNA spreken. Wij delen een kantoor met 
Taxistop en werken ook samen met hen om onze ICT-infrastructuur te beheren. Het gebouw is gelegen 
vlakbij het treinstation Gent St-Pieters waardoor we perfect bereikbaar zijn vanuit gans Vlaanderen. Het 
personeel reist zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Door dit te combineren met abonnementen op 
verschillende fiets- en autodeelsystemen verplaatsen wij ons steeds op een duurzame manier. Door deze 
‘practise what you preach’ houding komen we authentiek en betrouwbaar over. Het blijft niet bij een 
verkooppraatje maar we gebruiken zelf ook deze eenvoudige en flexibele verplaatsingsmodi. 
 
Door de groei van ons team (en dat van Taxistop) was er nood aan andere visie voor het gebruik en de 
indeling van het kantoor. Via een kantoorwerkgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse 
geledingen van het personeel van beide organisaties) kwamen we tot en herindeling en nieuwe afspraken 
voor het gebruik van de twee verdiepingen. Een belangrijke wijziging is o.a. een ontspanningsruimte waar 
personeel van beide teams elkaar informeel kunnen ontmoeten en het afzien van vaste bureaus. Dit komt 
het optimaal gebruik van de verschillende ruimtes en de uitwisseling tussen de teams ten goede. 
 
De kantoorwerkgroep komt een zestal keer per jaar samen en evalueert de beslissingen. Bovendien staan 
zij ook in voor het behoud en de constante verbetering van de sfeer op de werkvloer. Op hun initiatief is 
er een maandelijkse interne nieuwsbrief ontwikkeld die het reilen en zeilen binnen de teams belicht maar 
ook oog heeft voor individuele weetjes (bv. de geboorte van een baby, verjaardagen, enz.) en waarbij 
iedereen inbreng kan doen. Bovendien wordt periodiek een vrijblijvende ‘after work drink’ georganiseerd. 

8. DE PRINCIPES VAN EEN GOED BESTUUR 

8.1 Samenstelling en bevoegdheden bestuursorganen 
De AV van Autodelen.net bestaat uit 11 leden waarbij 3 personen een organisatie vertegenwoordigen 
(Mobiel 21, Taxistop en Dégage). Uit deze AV zijn 5 leden voor het bestuur gekozen. De RvB en de AV 
hebben zowel een adviserende als beslissende rol binnen Autodelen.net. De AV staat in voor beslissingen 
omtrent de missie en visie van de vzw, goedkeuring van de jaarrekening/begroting en belangrijke 
strategische beslissingen (bv. de keuze voor de uitbreiding van de werking naar alle vormen van gedeelde 
mobiliteit) De RvB staat in voor de strategische langetermijnplanning, uitwerking van het beleidsplan en 
de controle van de vooruitgang, voorbereiding van de AV, advies aan het team op vlak van beleidslijnen 
en algemene werking van de vzw. 
 
De leden van de AV en de RvB bestaan uit een goede mix van autodelers, mensen die de vzw hebben 
opgericht, middenveldorganisaties en experten op vlak van innovatiemanagement, consumentenzaken, 
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financiële data, organisatieontwikkeling en verzekeringen. Alle leden worden  vermeld op onze website. 
Bij vragen over toetreding tot de RvB of de AV heeft Autodelen.net een open procedure. Iedereen kan een  
aanvraag doen. Deze worden eerst bekeken door de RvB en desgevallend voorgesteld aan de AV. 
Kandidaatbestuurders worden op de hoogte gehouden van de stand van zaken betreffende hun aanvraag. 

8.2 Werking bestuursorganen 
De AV komt minstens één keer per jaar (maar vaak tweemaal) samen. Tijdens periodes van belangrijke 
beslissingsprocessen weet de AV ruim op voorhand dat er nog een bijeenkomst plaatsvindt in het najaar. 
De voorbereidende, strategische documenten worden op voorhand bezorgd. Voorafgaand aan de AV is er 
de mogelijkheid om samen iets te eten om de relaties en cohesie binnen  de bestuursorganen te 
bevorderen. De belangrijke strategische beslissingen worden voorbereid door het team door o.a. 
consultatie van de relevante stakeholders (zie ‘8. de toepassing van de principes van goed bestuur’). 
 
Het Bestuur komt minstens 4 keer per jaar samen. Hierbij is de coördinator en een teamlid aanwezig. Deze 
laatste is steeds een andere persoon. Hij of zij neemt het verslag. Hierdoor leren de personeelsploeg en 
de leden van de RvB elkaar kennen. De leden krijgen een tweetal weken voor de vergadering een 
herinnering en (vergaderingen worden steeds een jaar vooruit gepland) een voorstel van agenda, die later 
aangevuld wordt met de nodige stukken ter voorbereiding van de bijeenkomst. Verhinderde bestuurders 
kunnen opmerkingen en/of vragen op voorhand doorgeven via de coördinator of voorzitter. Ten laatste 
één week na de bijeenkomst ontvangen bestuurders het verslag. Bovendien is er een gemeenschappelijke 
map op Google Drive waar alle noodzakelijke informatie te vinden is en liggen alle verslagen ook ter inzage 
op het kantoor van Autodelen.net of worden op vraag doorgestuurd naar leden van de RvB en/of de AV. 
 
De coördinator en de voorzitter vergaderen één keer per maand. Naast de voorbereiding van de RvB 
worden strategische onderwerpen behandeld op vlak van financiën, personeel, positionering in de sector 
en kwaliteitszorg. Tot slot wordt tweemaandelijks een bijeenkomst gepland tussen coördinator, voorzitter 
en de financieel expert uit de AV. Doel is om het financieel beleid af te stemmen op het beleidsplan. 
 

8.3 Toekomst en acties 
We hebben een kleine RvB en AV die historisch gegroeid zijn uit het particulier autodelen. In de huidige 
beleidsperiode namen een aantal bestuursleden ontslag (maar ze bleven wel lid van de AV). Dit gaf ons de 
mogelijkheid om bijkomende expertise aan te trekken op vlak van verzekering, consumentenrecht en 
innovatiemanagement. Nu is het moment aangebroken om ons te laten leiden door onze nieuwe, 
uitgebreide missie en door de sector. We zullen de samenstelling, taken, rechten en plichten van de RvB 
en de AV grondig hervormen. We laten ons hierbij leiden door de feedback van de autodeelaanbieders 
(en andere relevante stakeholders) en door de principes van ‘goed bestuur’. 
 

https://www.autodelen.net/het-team/
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Het doel van de hervorming is om enerzijds meer draagvlak te creëren bij de aanbieders van gedeelde 
mobiliteit en anderzijds om onze agenda formeel mee te laten bepalen door de sector die we broodnodig 
hebben om onze missie te verwezenlijken. Bovendien kijken we verder dan gedeelde mobiliteit en willen 
ook andere stakeholders sterker betrekken in onze werking (zoals lokale overheden, mobipunt vzw, 
onderzoeksinstellingen en andere mobiliteitsorganisaties). Er werden reeds individuele gesprekken 
georganiseerd met verschillende autodeelaanbieders (o.a. Battmobiel, Dégage, ZenCar, Stappin,..). In 
2020 zullen ook alle andere spelers bevraagd worden en wordt een voorstel van hervorming opgesteld 
i.s.m. de RvB. Dit wordt geagendeerd en besproken op de AV. 
 
De hervorming is een ideaal moment om een nieuw huishoudelijk reglement op te stellen. Dit omvat o.a. 
de regels rond aftreden en aantreden van bestuurders, behandeling van conflicten tussen bestuurders of 
het directieteam, een delegatiematrix, de periodiciteit van de vergaderingen en een gefaseerd rooster 
voor de mandaten (driejarige cycli). Wat de mandaten betreft werken we met duidelijke profielen waarin 
weergegeven wordt welke expertise we verwachten. Bij het opmaken van deze profielen houden we 
rekening met diversiteit en streven we naar een evenwichtige samenstelling van de RvB. Nieuwe leden 
zullen via vacatures en gerichte contacten geëngageerd worden. 
 
 

ACTIES 
 

 Evaluatie huidige bestuursprocessen a.d.h.v ‘principes van goed bestuur’ (begin 2020).  
 Opstellen plan van aanpak voor de incorporatie principes ‘goed bestuur’ (2020). 
 Opstellen basischarter duurzame gedeelde mobiliteit (zie ook OD 2.1 en 2.2) (2020) 
 Opstellen delegatiematrix (2021) 
 Opstellen nieuw huishoudelijk reglement (2021) 
 Strategie om relevante stakeholders te betrekken bij het nastreven van doelen (2021) 
 Periodieke bevragingen van ons bestuur (vanaf 2020). 
 De evaluatie en verbeterpunten van de ‘principes van goed bestuur’ worden jaarlijks mee 

opgenomen in ons activiteitenverslag (Vanaf 2021). 
 

INDICATOREN 
 

 Uitgeschreven evaluatie en plan van aanpak ‘principe goed bestuur’. 
 Resultaten jaarlijkse bevraging van onze RvB en AV. 
 Uitgeschreven huishoudelijk reglement, bekrachtigd door AV. 
 Uitgeschreven Basischarter. 
 Uitgeschreven delegatiematrix. 
 Uitgeschreven procedure om externe stakeholders te betrekken bij ons beslissingsproces. 
 Aantal leden van de AV en RvB + aantal bijeenkomsten van de AV en RvB 
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 Relatieve vertegenwoordiging van de sector gedeelde mobiliteit in onze AV en RvB 

 

9. AFSTEMMING INHOUD & ZAKELIJKE DEEL 
De financiële meerjarenplanning gaat uit van een omzetgroei van jaarlijks gemiddeld 6%. In 2023 stijgt de 
omzet éénmalig met 13% omdat dit een speciaal jaar is waarin we verschillende acties plannen i.v.m. de 
20ste verjaardag van Autodelen.net. Het jaar erop normaliseert dit terug zodat het gemiddelde over de 
ganse beleidsperiode relatief stabiel blijft. Hieronder volgt een verklaring voor zowel de uitgaven als de 
inkomsten en worden beiden gelinkt aan onze SD’s. 

9.1 Uitgaven 

9.1.1 Personeel 

De personeelskosten stijgen de komende beleidsperiode minder sterk dan in de huidige. De eerste helft 
stijgen ze jaarlijks met ca. 10%, de laatste helft met ca. 5% per jaar. We maakten een overzicht van de 
tijdsbesteding per jaar per doelstelling (bijlage 3). Deze is relatief gelijkmatig verdeeld over de diverse SD’s 
(variërend van 18% tot 23%). Hieronder leggen we uit wat de plannen per doelstelling zijn. 
Voor SD 1 is de personeelstijd relatief gelijkmatig verdeeld over de verschillende doelstellingen en jaren 
en start aan 1,8 VTE. Vanaf 2023 wordt iets meer tijd besteed aan deze doelstellingen omdat we vanaf dan 
volop inzetten op alle vormen van gedeelde mobiliteit (2,3 VTE). Gezien ons netwerk steeds groter zal 
worden verhoogt de tijdsbesteding aan SD 2 stelselmatig van 2 VTE naar 2,9 VTE.  De personeelstijd van 
SD 3 start met 2,4VTE en daalt lichtjes vanaf 2023 omdat we in dat jaar Cozycar gaan verzelfstandigen. De 
rest van de OD’s zijn relatief gelijklopend. In 2023 wordt iets meer tijd besteed aan OD 3.3 omdat we dan 
een feesteditie van het autodeelsalon organiseren. Nog aan OD 3.3 wordt in 2023 en 2025 meer tijd 
besteed gezien dat de jaren zijn waarin we Shared Mobility Rocks in Vlaanderen zullen organiseren.De 
personeelstijd van SD 4 stijgt het meest (naar 3,3 VTE). Dit is omdat we vanaf 2022 meer willen inzetten 
op dienstverlening naar lokale overheden, bedrijven, projectontwikkelaars, enz. Het is de bedoeling om in 
dat jaar iemand aan te werven met een zakelijk insteek die verantwoordelijk is voor het verwerven van 
meer opdrachten (via OD 4.4 en 4.5) en het analytisch projectbeheer. In SD 5 is de personeelstijd 
gelijkmatig verdeeld. We zullen evenwel uitbreiden op vlak van ondersteuning van vrijwilligers (OD 5.1). 
In 2025 zal de werktijd 1,5 VTE bedragen. 
 

9.1.1  Werkingskosten 
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We maakten de oefening om per OD en per jaar in te schatten welke werkingskosten we voorzien voor de 
komende beleidsperiode. Een overzicht is te vinden in bijlage 4. Hieronder beschrijven we de voornaamste 
werkingskosten per SD. 
 
SD 1: We voorzien tweejaarlijkse een representatieve bevraging van de Vlaming (zie OD 1.1) die we via 
een gespecialiseerd bureau laten uitvoeren (ca. € 8.000). Verder voorzien we, voor OD 1.2, jaarlijks een 
bedrag voor de organisatie van enkele disseminatie momenten via webinars, symposia en/of workshops 
(€2.500), voor de druk van overzichtelijke factsheets en een jaarrapport (ca. €3.000). In 2023 voorzien we 
hiervoor € 5.000 omdat dit een speciale feesteditie wordt. Bovendien zullen we in dat jaar een nieuwe 
informatieve website bouwen (€ 10.000). Voor de andere 2 OD’s voorzien we geen extra werkingskosten. 
 
SD 2: Voor de eerste twee OD’s voorzien we geen werkingskosten. Voor OD 2.3 voorzien we tweejaarlijks 
een editie van Shared Mobility Rocks. We organiseren dit samen met andere partners en delen de kosten 
evenredig. Toch moeten we vanuit Autodelen.net minstens € 15.000 voorzien (hier staat sponsoring tgo, 
zie inkomsten). Wanneer we het event zelf niet organiseren gaat dit naar het buitenland (In 2021 in 
Bremen of provincie Drenthe). In een niet-‘Shared Mobility Rocks’ jaar organiseren we een meer 
bescheiden netwerkevent (ca. € 2.500 en in feestjaar € 5.000). Binnen dezelfde OD (en OD 2.4, indien 
samen met sector) worden jaarlijks ook workshops georganiseerd voor stakeholders betreffende relevante 
thema’s (woningbouw, inclusie, delen gemeentelijke wagenparken, ...). We schatten dat dit samen, 
jaarlijks gemiddeld € 5.000 zal kosten. Tot slot voorzien we in OD 2.4 nog promotiemateriaal voor jaarlijks 
een drietal lokale communicatiecampagnes op maat van specifieke gemeenten en/of regio’s (ca. € 10.000). 
 
SD 3: Voor de organisatie van jaarlijks minstens vier vormingen voor vrijwilligers en/of intermediairen 
voorzien we ca. € 4.500 (OD 3.1). in 2024 wordt een bijkomend bedrag van ca. 3.000 begroot omdat we 
dan een interactief leermoment willen organiseren voor andere organisaties die met vrijwilligers en/of 
train the trainer methodieken (willen) werken. Hierop zullen we samen met een aantal andere socio-
culturele bewegingen de lessons learned van de voorbije jaren verspreiden. Binnen OD 3.2 voorzien we 
jaarlijks € 5.000 voor de communicatiecampagne i.k.v. de week van mobiliteit en nog eens € 5.000 voor 
algemene promotiematerialen. Het ontwikkelen (en rebranden in 2023 en 2025) van de onbemande 
infostand zal ca. € 3.500 kosten. In ons feestjaar plannen we een feesteditie van het autodeelsalon (€ 
10.000).(OD 3.3). Voor OD 3.4 begroten we de eerste drie jaren van de beleidsperiode een kost voor het 
onderhoud en updaten van de Cozycar website (telkens € 6.500). In 2024 valt deze kost weg gezien we 
deze dienst willen verzelfstandigen. De ontwikkeling van een online profielbepaler schatten we op € 6.000. 
Na de ontwikkeling voorzien we om de twee jaar ca. € 3.500 om hem te updaten. In 2025 ontwikkelen we 
nieuwe online tools voor een bedrag van ca. € 5.500 
 
SD 4: Jaarlijks organiseren we voor OD 4.1 één of twee brainstormsessies (ca. € 3.000) met relevante 
stakeholders om ideeën te genereren voor het opzetten van nieuwe living labs en voorzien we 
promotiemateriaal op maat van de experimenten (ca. € 4.500). Bovendien voorzien we vanaf 2022 
tweejaarlijks een netwerkevent om onze good practises te verspreiden (€ 2.500). Voor het opzetten van 
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tweejaarlijkse doelgroepgerichte communicatiecampagnes binnen OD 4.2 zullen we vanaf 2021 beroep 
doen op gespecialiseerde bureaus teneinde de gekozen doelgroep te begrijpen. Deze kosten worden 
geraamd op gemiddeld € 9.000 per begeleiding en nog eens € 4.500 voor communicatiemateriaal op maat 
(in 2021, 2023 en 2025). In het tweede jaar van deze campagnes voorzien we telkens een interactief 
leermoment om de theoretische en praktische inzichten te verspreiden (€ 2.500). Behalve het engageren 
van een expertise bureau voorzien we voor OD 4.3 een soortgelijk cyclus (promotiemateriaal t.w.v. € 4.500 
en tweejaarlijks inspiratiemoment t.w.v. € 2.500). Alleen starten deze tweejaarlijkse campagnes telkens 
een jaar vroeger (in 2020, 2022 en 2024) waardoor de inspiratiemomenten georganiseerd worden 
wanneer deze uit OD 4.2 niet plaatsvinden. We zullen ook inspiratiemomenten organiseren voor lokale 
overheden betreffende het voeren van een structureel beleid t.a.v. gedeelde mobiliteit. We voorzien 
hiervoor geen aparte werkingskosten gezien ze zullen samenvallen met events uit de andere OD’s. Wel 
voorzien we jaarlijks specifieke workshops en leermomenten voor bedrijven ( gemiddeld € 3.000 / OD 4.5). 
 
SD 5: Voor extra vormingen en bedankings- en waarderingsevents voor de vrijwilligers voorzien we jaarlijks 
ca. € 4.000 (OD 5.1). 2023 wordt echter ook een feestjaar voor onze vrijwilligers en we willen dat jaar dan 
ook inzetten op een groot vrijwilligersfeest (€ 5.000). Verder voorzien we jaarlijks ca. 2.500 voor de 
organisatie van teamtweedaagsen en teambuilding (OD 5.2). Aan het begin van de beleidsperiode laten 
we ons extern begeleiden om ons integraal kwaliteitszorgbeleid (OD 5.4) te professionaliseren (€ 5.000) 
en in 2023 maken we een speciale editie van het jaarrapport met extra aandacht voor ons IKZ-beleid door 
de jaren heen (€ 2.500). 
 

9.1.3  Huisvesting 

Zoals beschreven delen wij momenteel een kantoor met Taxistop. We betalen relatief weinig voor kosten 
gelieerd aan huisvesting en infrastructuur. Gezien onze groei (en die van Taxistop) zou het kunnen dat een 
verhuis zich opdringt. Dit is echter onzeker gezien dat ook afhankelijk is van andere bedrijven die in het 
gebouw gehuisvest zijn. Het is bv. niet ondenkbaar dat een ander bedrijf verhuist waardoor er terug meer 
kantoorruimte beschikbaar komt. Voor de meerjarenbegroting hanteren we een kostenstructuur 
gebaseerd op de huidige situatie. We zullen jaarlijks een voorziening aanleggen om een eventuele verhuis 
op te vangen voor de eerste twee jaar zodat we tijd hebben om ons (financieel) aan te passen aan de 
eventuele nieuwe situatie. 

9.2 Inkomsten 
Daar waar we bij de beschrijving van de uitgaven vertrokken vanuit de SD’s, bekijken we de inkomsten per 
jaar. Het is uiteraard niet altijd volledig duidelijk welke financieringsbronnen we in welk jaar zullen 
genereren maar toch maken we ons sterk dat de begroting doordacht en realistisch is opgesteld vanuit 
een diversificatie van inkomstenbronnen en gebaseerd op de opgebouwde expertise (en reputatie) van de 
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laatste jaren in enerzijds het schrijven en coördineren van projecten en anderzijds dienstverlening aan 
bedrijven en lokale overheden. 
 
Gezien de ambitieuze doelstellingen binnen het beleidsplan en de daaraan gekoppelde duidelijk grote 
maatschappelijke impact vragen we een maximale verhoging van de subsidie sociaal cultureel 
volwassenenwerk (+ € 65.000, zie meervraag). We leggen de eerste jaren van de beleidsperiode (en ook 
in 2019 en 2020) telkens een kleine voorziening aan die we toewijzen aan de extra kosten van een 
eventuele verhuis (zie punt 9.1.3). In 2024 zal deze voorziening ca. € 12.000 bedragen. 
 

2021 
Voor het eerste jaar van de beleidsperiode liggen bijna 75% van de benodigde middelen vast via de 
subsidie sociaal volwassenenwerk, de bijdrage voor onze communicatiecampagne tijdens de week van 
mobiliteit (€ 35.000), drie vandaag al lopende Europese projecten (€ 174.000) en de cofinanciering ervan 
via de provincie Oost-Vlaanderen (€ 18.675). Verder liggen de kansen hoog dat we blijvend een subsidie 
ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om ons netwerkrol ook daar te blijven spelen (ca. € 
65.000) en voorzien we een ( realistische) inkomst van ca. € 75.000 voor de ondersteuning van een 15-tal 
gemeenten bij het plannen/installeren van gedeelde mobiliteit. 
 
De inkomsten via het lidgeld zullen in 2021 gevoelig stijgen omwille van het feit dat we het 3 keer zullen 
verhogen tot € 30 per lid (uit een bevraging bij de Cozycar leden bleek dat 90% dit correct vindt). Deze 
stijging houdt verband met het verzelfstandigen van de dienst in 2023. Het is immers noodzakelijk dat de 
dienst zelfbedruipend is. Het andere gedeelte van het lidgeld betreft lidmaatschappen van 
autodeelaanbieders. We rekenen (voorzichtig) gemiddeld € 600 per aanbieder en gaan uit van 10 
lidmaatschappen in dit eerste jaar.  
 
Verder moeten we nog op zoek naar € 10.000 via een project (fonds duurzaam materialenbeheer, KBS, 
Leader,...) en/of een sponsordeal. Tot slot willen we via dienstverlening een zestal bedrijven en/of 
projectontwikkelaars ondersteunen(€ 30.000). We zullen het eerste jaar van de beleidsperiode ca. € 4.000 
als voorziening boeken. 
 

2022 
Naast de inkomsten gelieerd aan onze erkenning, lidgeld, opdracht in Brussel en de jaarlijkse campagne 
tijdens de week van mobiliteit (ca. € 376.000) zullen we terug een vijftiental gemeenten (€ 75.000) 
ondersteunen. Bovendien stijgt de personeelstijd voor de ondersteuning van bedrijven en andere 
stakeholders met 0,3 VTE. We mikken dit jaar nog voorzichtig op de begeleiding van een tiental bedrijven 
(€ 50.000). Vanaf 2023 moet deze beslissing nog meer renderen. 
 
Verder zetten we (reeds nu) in op het indienen van nieuwe Europese projecten. We voorzien de rest van 
de beleidsperiode verschillende Europese projecten waardoor we jaarlijks minstens € 150.000 (+ 15% 
cofinanciering van een provincie) genereren. Dit is een onzekere, zei het realistische inkomstenpost omdat 
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we een zeer goede reputatie hebben opgebouwd zowel bij potentiële partners als bij de Europese 
subsidiegevers. Het project Share North, waarbij wij een substantiële rol spelen, werd al meermaals 
bejubeld door Europa en wordt gezien als een zgn. lighthouse project (zie supra).  
 
De overige € 50.000 halen we uit sponsoring voor Shared Mobility Rocks (€ 15.000) en het indienen van 
een nieuw project (€ 25.000) bij een ander Vlaams beleidsdomein ( departement MOW, CPT, welzijn,...) 
en € 10.000 via een ander kanaal (Leader, provincie, KBS, …). We boeken een kleine € 1.000 als voorziening 
voor eventuele verhuis. 
 

2023 
2023 wordt een atypisch jaar omdat we diverse activiteiten willen organiseren om de 20ste verjaardag van 
Autodelen.net te vieren. Hierdoor stijgen de werkingskosten éénmalig met ca. 29%. We zullen die vnl. 
opvangen via sponsoring van de extra evenementen (autodeelsalon, verjaardagsfeest, representatieve 
bevraging, ...) die we organiseren (€ 25.000). Verder zullen nog diverse projecten lopen die gestart zijn in 
2022 (vanuit Europa en ander Vlaams beleidsdomein) en wordt de prijs voor begeleiding van lokale 
overheden en bedrijven met € 1.000 verhoogd. 
 
In 2023 zullen we een extra projectsubsidie aanvragen voor de uitvoering van een driejarig 
actieprogramma (van het departement MOW) t.w.v. jaarlijks gemiddeld € 35.000. We boeken een kleine 
€ 3.000 in de voorziening voor de eventuele verhuis.   
 

2024 
in 2024 valt t.g.v. de verzelfstandiging van Cozycar een relatief grote inkomstenbron weg (ca. € 80.000). 
Daar tegenover staat dat de werkingskosten gevoelig dalen doordat het feestjaar voorbij is en dat diverse 
projecten die vorig jaar gestart zijn ook in 2024 blijven lopen (actieprogramma, Europa,...). Via nieuwe 
Europese projecten willen we € 25.000 extra vinden en doordat, naast Cozycar, ook het project vanuit een 
ander Vlaams beleidsdomein eindigt komt er extra personeelstijd bij om 5 à 7 extra gemeenten (of 
bedrijven) te begeleiden. Bovendien zoeken we nog twee projecten t.w.v. € 45.000 (bij de provincies en 
via een ander kanaal zoals fonds duurzaam materialenbeheer, KBS, Leader,...). We zullen het boekjaar 
beëindigen met een klein overschot van bijna € 3.000. Dit dragen we over naar de werking van 2025. 
 

2025 
In 2025 mikken we op een 40-tal lidorganisaties die gemiddeld € 600 betalen en verhogen we ons 
begeleidingstarief voor lokale overheden en bedrijven met € 500. Naast onze ’vaste’ waarden (subsidie 
sociaal cultureel volwassenenwerk, Europa, actieprogramma, Brussel en communicatiecampagne week 
van mobiliteit) moeten we nog op zoek naar een extra inkomst van ca. € 25.000. We zoeken hiervoor naar 
opportuniteiten met partners om bv. niet-traditionele doelgroepen te bereiken, mobipunten op te zetten, 
enz. We zullen zowel het Vlaams, federaal als provinciaal niveau onderzoeken. We streven in 2025 naar 
een financiële break even. 
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BIJLAGE 1: VORMEN VAN GEDEELDE 
MOBILITEIT 

1.  Autodelen 
Bij autodelen maken meerdere huishoudens en/of rechtspersonen 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 ander huishouden/rechtspersoon gebruikt worden. 
Autodelen biedt grote milieu-, 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 en 
leidt tot een duurzame modal shift. Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van 
een privéwagen. 

 

Wereldwijd ontstaan steeds meer nieuwe autodeelinitiatieven. Grosso modo kan je de initiatieven 
opdelen in het delen van privéwagens en autodelen georganiseerd door autodeelaanbieders met een 
eigen wagenpark. 

1.1  Autodeelaanbieders met eigen vloot 
Deze aanbieders stellen een wagenpark ter beschikking aan hun leden. Het wagenpark verschilt per 
aanbieder en kan uit verschillende modellen bestaan. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het 
gebruik van een wagen, per kilometer en/of per tijd. Enerzijds zijn er systemen waarbij de gebruiker de 
deelwagen na de rit terug dient te brengen naar de plaats waar deze aanvankelijk stond (‘roundtrip 
autodelen’). Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen systemen die met vaste standplaatsen 
werken (‘station based’) of met een bepaalde zone waarbinnen de wagen teruggeplaatst moet worden 
(‘homezone based’). 

 

Anderzijds zijn er ook operatoren die hun klanten toelaten om de deelwagen na afloop op een andere 
plaats (in de gemeente) achter te laten (‘free floating autodelen’). Daarbij kan opnieuw een onderscheid 
gemaakt worden tussen systemen die met vaste stations werken (‘pool stations’) of met een bepaalde 
zone waarbinnen de wagen eender waar mag geparkeerd worden (‘operational area’). In dat laatste geval 
dient de gebruiker te beschikken over een smartphone om de deelauto te lokaliseren. In onderstaande 
figuur worden de vier types van autodelen visueel weergegeven en staat er ook telkens bij vermeld welke 
autodeelorganisaties tot de respectievelijke categorieën behoren. 
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AUTODEELAANBIEDERS MET EIGEN VLOOT IN BELGIË – SEPTEMBER 2019 

 

1.2 Delen van privéwagens 
1.2.1. Kostendelend / autodelen met je buren 

Bij deze vorm van autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende buurtbewoners 
gebruikt in een, meestal kleinschalig, zelfstandig systeem. Een tweede belangrijk kenmerk is het 
kostendelend principe. De eigenaar van de wagen maakt geen winst, maar krijgt de reële kostprijs van de 
wagen vergoed per gedeelde kilometer. Ten derde is er bij dit type autodelen een grote mate van 
zelforganisatie en sociale interactie, met eigen afspraken en regels. De wagen is eigendom van een lid van 
de autodeelgroep of kan in mede-eigendom aangekocht zijn door meerdere leden van de groep. 

1.2.2 Peer to peer autodelen (P2P) 

Daarnaast vallen onder het delen van privéwagens ook bedrijven die een online platform ter beschikking 
stellen waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren. Iedereen die zich vervolgens als gebruiker 
aanmeldt, kan elke wagen op het platform huren tegen een door de eigenaar bepaalde vergoeding 
(kilometerprijs en/of uurprijs). Een deel van deze opbrengst gaat naar het bedrijf voor het gebruik van het 
online platform, verzekering en pechbijstand. Dit autodeelsysteem wordt in de praktijk ook peer-to-peer 
(P2P) autodelen genoemd. 
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DELEN VAN PRIVÉWAGENS IN BELGIË – SEPTEMBER 2019 

2.  Gedeelde micromobiliteit: Fiets-, scooter- en 
stepdelen 
Fietsdelen in Vlaanderen/België is relatief jong. De eerste grote deelfietssystemen kwamen in 2006 in 
Brussel (Cyclocity, later vervangen door Villo!) en in 2011 in Antwerpen (Velo). Beide werden mee boven 
de doopvont gehouden door de respectievelijke gemeente- en gewestdiensten, maar worden 
voornamelijk beheerd door twee grote reclamebedrijven. Vanaf 2011 kwam daar met Blue-bike een 
nieuwe belangrijke speler bij. De blauwe fietsen die voornamelijk te vinden zijn aan verschillende (grote) 
treinstations maken het mogelijk om de zogenaamde ‘last mile’ van een verplaatsing met de fiets af te 
leggen. Met een lidkaart ontleen je deelfietsen aan meerdere stations in België. Recent valt vooral de 
opgang van free floating deelfietssystemen op. Eerst deden die hun intrede in Brussel (o.a. Billy bike), 
daarna ook in andere centrumsteden (o.a. Mobit en Cloudbike). Sinds 2018 zien we dat ook stepdelen aan 
een opmars bezig is, internationaal, maar ook in België. In september 2019 zijn er in Brussel maar liefst 5 
verschillende spelers actief op het vlak van elektrische deelsteps: Lime, Dott, Circ, Troty en Poppy. 
 
Fiets-, scooter- en stepdeelsystemen kunnen ingedeeld worden al naar gelang hun operationele 
kenmerken. We maken onderscheid tussen ‘back to one’, ‘back to many’ en ‘free floating’ (zie Figuur). 

2.1  Back to one 
Bij het eerste type dient de fiets na gebruik naar dezelfde fietsenstalling teruggebracht te worden. Blue-
bike is daarvan het bekendste voorbeeld in België, maar in Gent zijn er bijvoorbeeld ook de Trapido-fietsen 
die aan verschillende P+R parkings gestald staan en op het einde van de rit naar dezelfde parking dienen 
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terug te keren. Ook Mobit biedt dergelijke formule aan. Dan wordt niet gewerkt met een vaste 
fietsenstalling, maar met een virtueel afgebakende ‘dropzone’ waarbinnen de fiets dient teruggebracht te 
worden. 

2.2  Back to many (pool stations) 
Back to many deelsystemen onderscheiden zich door het feit dat de fietsen na gebruik niet naar de 
startplaats terug dienen te keren. Organisaties die met ‘pool stations’ werken verwachten van hun 
gebruikers dat ze de deelfiets steeds in één van de meerdere speciaal daarvoor voorziene fietsenstallingen 
achterlaten. Velo in Antwerpen en Villo! in Brussel werken op die manier. 

2.3  Free floating 
Het laatste type deelfietsen en andere vormen van gedeelde mobiliteit moet na de rit niet naar de 
startpositie teruggebracht worden en dient ook niet in speciale fietsenstallingen achtergelaten te worden. 
Deze vervoersmiddelen kan je m.a.w. eender waar in de gemeente of stad oppikken en achterlaten. In de 
meeste gevallen heb je voor het gebruik een applicatie op de smartphone nodig om het vervoersmiddel 
te kunnen lokaliseren en openen. Een aantal aanbieders werken met vaste ‘dropzones’. Het is dan enkel 
toegelaten om een voertuig achter te laten in één van deze virtuele zones. 

2.4 Andere initiatieven 
Er zijn tot slot ook initiatieven die het delen of langdurig uitlenen van particuliere fietsen ondersteunen. 
Op Wielekes en allerlei andere vormen van fietsbibliotheken stimuleren mensen om voor hun kinderen 
niet steeds een iets grotere kinderfiets te kopen, maar om een fiets die te klein geworden is te ruilen voor 
een groter exemplaar. Daarnaast ondersteunt Dégage, aanvankelijk een particuliere autodeelorganisatie, 
sinds 2019 ook het delen van privéfietsen. Het kan immers heel interessant zijn om speciale fietsen (bv. 
bakfiets, cargofiets, elektrische fiets, koersfiets, …) te delen met buren en vrienden. 

 
AANBOD FIETSDELEN EN GEDEELDE MICROMOBILITEIT IN BELGIË – SEPTEMBER 2019 
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BIJLAGE 2: UITGEBREIDE OMGEVINGSANALYSE 

1 Demografische trends 

1.2 Stijgende, oudere en meer diverse bevolking 
De totale bevolking zal met 15,2% toenemen over de periode 2008-2030, vnl in de (uitdijende) steden. 
65% van deze groei is te wijten aan migratie omwille van politieke en economische redenen, maar ook 
steeds meer door de klimaatverandering. Hierdoor ontstaat een soort superdiversiteit op etnisch, 
taalkundig, cultureel en religieus vlak. Daarnaast zal het aandeel 65 plussers sterk toenemen. In 2030 zal 
1 op 4 bestuurders ouder zijn dan 65 jaar. Bovendien krijgen we te maken met  steeds groter worden groep 
van oudere mensen met ouderdomsziekten, beperkte mobiliteit, specifieke zorgnoden, enz… Tot slot blijft 
de zgn. gezinsverdunning (aandeel alleenstaanden is vandaag ca. 31%) stijgen; 

1.3 Verstedelijking en suburbanisatie 
Vandaag leeft 50% van de bevolking in steden. In 2050 stijgt dit naar 75%. Tegelijk zien we een soort 
stadsvlucht naar de stadsrand, vnl. bij jongere huishoudens, omwille van stijgende huur - en woningprijzen, 
congestie, luchtvervuiling en het gebrek aan kwalitatieve, groene open ruimte. Hierdoor vervagen de 
grenzen tussen stad, stadsrand en platteland, stijgt de concentratie van detailhandel (winkelvastgoed) op 
steenwegen, worden de handelskernen steeds meer met leegstand geconfronteerd  en verhoogt de druk 
op de beperkte Vlaamse fysieke ruimte. Er is nood aan meer efficiënt en innovatief gebruik van de 
beschikbare ruimte. De tendens naar kleiner wonen en nieuwbouwflats zal zich verder doorzetten. 

1.4 Aandeel huishoudens onder armoedegrens stijgt 
Het aandeel van huishoudens die onder de armoedegrens leeft,  zal stijgen door globalisering, de druk 
van lageloonlanden, de vergrijzing, de migratiegolf en de financieel-economische crisis maar ook doordat 
de nieuwe generaties beschikken over minder inkomsten, minder bezittingen en minder rijkdom dan 
eerdere generaties op dezelfde leeftijd. Bovendien stijgt de groep van de lage middenklasse (te rijk om 
arm te zijn en te arm om een comfortabele levensstandaard aan te houden). Hierin is het aandeel van 
ouderen relatief sterker vertegenwoordigd. Mobiliteit (12%) is, na huisvesting (24%) en voeding (13%) de 
derde belangrijkste uitgavenpost voor huishoudens. 
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Bedreigingen 
 
 Stijgend aantal salariswagen:een soort “klimaatopwarmingsmoeheid”. Doordat er zo veel over 

gecommuniceerd wordt, kunnen mensen hun interesse verliezen 
 Stijgende armoede: Voor mensen in (vervoers)armoede is ook gedeelde mobiliteit financieel 

moeilijk (prijs gebruik maar ook waarborg, lidgeld,..) 
 verstedelijking en suburbanisatie: detailhandels langs steenwegen leidt tot meer 

(noodzakelijke)  autoverplaatsingen 
 Stijgend aantal salariswagen: bedrijfswagens kunnen vaak enkel gebruikt worden door de 

werknemer zelf en zijn dus per definitie niet geschikt om te delen 
 Superdiversiteit: niet meer mogelijk om met één homogeen aanbod gedeelde mobiliteit de 

volledige lading te dekken 
 

Kansen 
 
 Stijgend aantal salariswagen: Gezamenlijk lobbywerk met sector en andere stakeholders 

vergroot de slagkracht van Autodelen.net 
 Stijgende armoede:  particulier autodelen = kosten delen. Een particuliere autodeler kan jaarlijks 

1.000 à 3.000 euro besparen op automobiliteit 
 Stijgende armoede: kansen op innovatie met oog voor betaalbare gedeelde mobiliteit 
 verstedelijking en suburbanisatie: kernverdichting via mobipunten 
 verstedelijking en suburbanisatie: innovatie en diversifiëring aanbod gedeelde mobiliteit voor 

stadsrand en platteland 
 verstedelijking en suburbanisatie: nieuwe vormen van wonen en nieuwbouw: Gedeelde 

mobiliteit structureel integreren bij nieuwbouwprojecten 
 superdiversiteit: ontwikkeling van divers aanbod gedeelde mobiliteit voor migranten, jongeren 

en ouderen, alleenstaanden  
 superdiversiteit: doelgroepgerichte communicatiecampagnes 

 

2. Ecologische trends 
De maatschappij is zich steeds meer bewust van effecten die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit 
manifesteert zich o.a. in de diverse klimaatmarsen door jongeren en senioren, de opkomst van de 
elektrische auto en fiets, de tendens om steeds kleiner te gaan wonen, het stijgende succes van de 
circulaire economie en het invoeren een ‘lage emissie zone (LEZ)’ in steeds meer steden. Anderzijds blijft 
het aantal personenwagens, bedrijfsvoertuigen, voertuigkilometers, autosolisme en uren in de file jaar na 
jaar licht stijgen. Samen met de stijgende dichtheid van woongebied stijgt ook de parkeerdruk. Open 
ruimte wordt een steeds schaarser goed in Vlaanderen.  
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Bedreigingen 
 
 een soort “klimaatopwarmingsmoeheid”. Doordat er zo veel over gecommuniceerd wordt, 

kunnen mensen hun interesse verliezen. 
 Greenwashing: grote autoconstructeurs spelen handig in op de trend van autodelen om hun eigen 

merk in de kijker te zetten (bv. BMW met Drivenow, Mercedes met car2go). Diverse studies wijzen 
echter uit dat sommige deelsystemen mensen van het openbaar vervoer en de fiets haalt.  

 Overheden die inzetten op subsidiëring van zero-emissie voertuigen waardoor het bezit van 
(elektrische) wagens ‘eco’ lijkt kan gedragsveranderingen van bezit naar gebruik vertragen. 

 
Kansen 
 
 Het invoeren van LEZ’s zorgt voor een ideaal transitiemoment waarbij gedeelde mobiliteit in de 

markt geplaatst kan worden  als alternatief voor de eigen (vervuilende) wagen die niet meer 
toegelaten is in de stad.  

 De opkomst van (elektrisch) fietsen zorgt ervoor dat mensen minder afhankelijk worden van een 
eigen wagen. 

 Via burgemeesterconvenanten zijn lokale overheden op zoek naar manieren om hun stad of 
gemeente klimaatneutraal te maken. Het opmaken van actieplannen gedeelde mobiliteit zijn 
ideale instrumenten om een structureel beleid te voeren t.v.v. gedeelde mobiliteit. 

 groene imago (door bewustwording burgers) wordt steeds belangrijker → bedrijven en 
stakeholders staan meer open voor autodelen. 

 

3. Sociologische trends 
De Vlaming maakt een steeds meer gebruik van de mogelijkheden van het internet, al blijft dit gebruik 
zeer beperkt voor een kwart van de internetgebruikers. De opkomst van ICT en het wegvallen van 
locatiegebondenheid zorgt ervoor dat samen-leven zich niet enkel meer afspeelt in de fysieke ruimte, maar 
ook weerspiegeling krijgt in de virtuele ruimte. Er is een tendens naar een meer geîndividualiseerde 
samenleving waarbij vereenzaming in opmars is. bij laaggeschoolden, alleenwonenden en stedelingen 
geeft 10% aan zich van anderen geïsoleerd te voelen en zegt 30% dat hun sociale contacten eerder 
oppervlakkig zijn. Bij 75-plussers loopt dit op tot 40%.  
 
Er is een stijgende fragmentatie van het sociale weefsel. Multiculturaliteit zet de sociale cohesie bijkomend 
onder druk. Gekende leef- en waardepatronen zijn constant onderhevig aan verandering. Deze groeiende 
etnisch-culturele diversiteit verandert het gezicht, de belangen en waarden van de burgers die 
middenveldorganisaties behoren te representeren. Daarnaast blijkt de culturele en sportparticipatie erop 
vooruit te gaan. Veranderingen in de bevolkingsstructuur zullen een impact hebben op de manier waarop 
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mensen zich gaan verenigen en participeren. Dit heeft ook gevolgen voor vrijwilligers. Zij zijn minder 
gebonden aan één organisatie of beweging. 
 
Het minst tevreden is de bevolking met de beschikbare tijd of de tijd ‘om te doen wat gedaan moet 
worden’. De betekenis van vrije tijd wordt belangrijker voor de constructie van iemands identiteit. 
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en snelheid van technologische ontwikkelingen bieden echter meer 
flexibiliteit. Thuiswerk verlaagt bvb. de tijdsdruk (want woon-werkverplaatsing wordt uitgespaard) en 
biedt meer flexibiliteit om taken uit te voeren. Anderzijds vergroten de technologische mogelijkheden ook 
wel de druk op individuen om altijd bereikbaar te zijn (niet enkel werkgerelateerd, maar ook sociaal). 

 
Bedreigingen 
 
 door diversiteit van normenkaders wordt het moeilijker om het grote publiek te bereiken met 

één invalshoek 
 Het enorme belang dat aan sociale media gegeven wordt, beïnvloedt de wijze van informeren. 

Zaken moeten ‘instagramwaardigheid’ hebben. Oneliners worden belangrijker dan kwaliteit en 
inhoud. Bovendien wordt het moeilijker om op te vallen tussen een veelheid aan beschikbare 
informatie. 

 het wordt moeilijker om vrijwilligers voor een lange tijd aan een organisatie te binden. 
 Mensen die weinig/minder toegang hebben tot internet en apps dreigen uit de boot te vallen. 

 

Kansen 
 
 experimenten met innovatieve pilots om mensen zonder apps mogelijkheden te geven tot het 

gebruik van gedeelde mobiliteit. 
 De stijgende online community biedt mogelijkheden tot online campagnes. Via sociale media is 

het mogelijk om doelgroepgerichte boodschappen en methodieken te verspreiden die heel snel 
een groot bereik halen. 

 Het inzetten van influencers en lokale ambassadeurs om specifieke doelgroepen  te bereiken 
 thuiswerk en de mogelijkheid om te vergaderen op afstand zorgt dat mensen minder een wagen 

nodig hebben. 
 Community ‘s (bijv. Hoplr) en social media kunnen de deeleconomie helpen. Delen wordt een 

lokale en sociale aangelegenheid. Mensen hebben meer vertrouwen in kleinere platformen en 
coöperaties. 

 

4. Technologische ontwikkelingen 
De technologische ontwikkelingen en mogelijkheden stijgen exponentieel in een steeds meer 
gedigitaliseerde wereld. Wij onderscheiden vier zeer impactvolle trends voor de nabije toekomst: het 
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internet of things (IoT), het Digitale Platform-denken, Machine Learning en de Blockchain (en andere 
gedecentraliseerde technologieën). Deze zaken zorgen voor ongekende mogelijkheden voor 
geconnecteerde, on demand en seamless (perfect op elkaar aansluitende) mobiliteit. Er wordt fors 
geïnvesteerd in de zgn. Mobility as a Service (MaaS) waarbij diverse mobiliteitsopties in één app kunnen 
gekozen en betaald worden. 
 
De opkomst van nieuwe, schone technologieën zoals de elektrische fiets en auto, de zelfrijdende auto en 
gedeelde micromobiliteit (steps, scooters, ...) zullen in de het komende decennium voor een waaier aan 
nieuwe verplaatsingsmogelijkheden zorgen. De toekomst van mobiliteit laat zich samenvatten in het 
acronym ‘ACES’ (autonomous, connected, electric en seamless). Wereldwijd experimenteren zo goed als 
alle autoconstructeurs met deze nieuwe trends. 

 
Bedreigingen 
 
 De opkomst schone technologieën biedt geen oplossing voor de immense inname van de ruimte 

door auto’s. Er kan een pervers effect ontstaan waarbij de consument verkeerdelijk de idee heeft 
dat hij door elektrisch/zero emissie autorijden het mobiliteitsvraagstuk kan oplossen. 

 De zelfrijdende auto zou ervoor kunnen zorgen dat er meer autoverplaatsingen zijn (cfr onderzoek 
ITF). 

 Data is het nieuwe goud en zou wel eens in handen kunnen zijn van één of enkele grote bedrijven 
die bepalen op welke manier we ons het best verplaatsen.  

 Internationale MaaS providers zijn omwille van commerciële redenen meestal enkel 
geïnteresseerd om samen te werken met de grootste aanbieders van gedeelde mobiliteit. Dit 
wordt op termijn een concurrentieel nadeel voor de kleinere, startende autodeelorganisaties 

 Het gebrek aan voldoende en betrouwbare laadinfrastructuur kan een rem zetten op de groei van 
elektrisch autodelen 

 De opkomst van gedeelde micromobiliteit (deelsteps, deelscooters,...) kan het openbaar vervoer 
vervangen. 

 te veel nadruk op technologie zorgt ervoor dat bepaalde doelgroepen uit de boot vallen 
 

Kansen 
 
 de zelfrijdende auto is een enorme opportuniteit voor autodelen en maakt het tevens mogelijk 

om ritten te optimaliseren. 
 Via de platformeconomie en blockchain wordt het steeds makkelijker om privéwagens te delen. 

Hier ligt een kans om autodelen overal beschikbaar te maken 
 MaaS kan enkel succesvol worden als er voldoende (offline) aanbod is. Mobipunten (fysieke 

plaatsen op buurtniveau waar een divers mobiliteitsaanbod wordt verzameld) biedt enorme 
opportuniteiten om dit aanbod te bundelen en te connecteren. 

https://www.greencarcongress.com/2015/04/20150430-itf.html
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 Door zelf een interoperabel platform te creëren voor autodelen, kunnen we als sector sterker 
staan in onderhandelingen met (inter)nationale MaaS-providers 

 Ontwikkeling van een data-platform om steeds de meest actuele cijfers en trends van de sector 
gedeelde mobiliteit op te volgen. Bovendien wordt het mogelijk om eenvoudige onderzoeken uit 
te voeren naar bv. verplaatsingsgedrag, klantentevredenheid, enz. 

 Inzetten op zero-emissie autodelen biedt een kans in de strijd tegen de klimaatopwarming 
 

5. Economische trends 
Een belangrijke megatrend op economisch vlak voor gedeelde mobiliteit is, naast de veranderde houding 
van de consument, de schaarste aan middelen bij overheden, bedrijven en particulieren (zowel financieel 
als in ruimte voor infrastructuur). Gedeelde mobiliteit blijkt in de meeste gevallen vandaag nog niet 
rendabel. Dit leidt tot het verdwijnen van bepaalde initiatieven (cfr. Ubeeqo en ZipCar in Brussel).  
 
België is “wereldkampioen file”. Brussel en Antwerpen staan wereldwijd al enkele jaren in de top drie op 
vlak van gemiddeld aantal uren (83 per jaar!) dat een automobilist in de file staat. Volgens het Federaal 
Planbureau zal deze trend zonder een andere aanpak in het mobiliteitsbeleid zich verder zetten. Het 
autoverkeer zal met een vijfde toenemen tegen 2030. Tegen dan zullen we nog 32 minuten langer doen 
over 50 kilometer in de spits. 
 
De arbeidskost in België is veel hoger dan in de rest van Europa. De overheid doet inspanningen om de 
concurrentiekracht van het land te verhogen door maatregelen te nemen die de arbeidskost doen dalen. 
Één van de meest in het oog springende elementen is het fiscale voordeel dat aan bedrijfswagens gegeven 
wordt als vorm van goedkope verloning, de zogenaamde salariswagens. 
 

Bedreigingen 
 
 Het fiscale beleid voor bedrijfswagens is één van de grootste concurrenten voor autodelen en 

gedeelde mobiliteit. Deze wagens kunnen vaak enkel gebruikt worden door de werknemer zelf 
(en zijn dus per definitie niet geschikt om te delen). 

 De overheid moet keuzes maken op financieel vlak. Het gevaar bestaat dat ze snoeit in subsidies 
voor duurzame mobiliteit. 

 De komst van internationale spelers op de autodeelmarkt die hun eigen koers varen, die geen 
nood hebben aan structurele ondersteuning en die kunnen wegen op beleidsvorming omwille 
van schaalgrootte en financiële slagkracht. Bovendien trekken ze het aanbod in wanneer niet 
voldaan wordt aan de economische doelstellingen. 

 
 
 



  Beleidsplan 2021-2025     91 

Kansen 
 
 Het grote bedrijfswagenpark kan efficiënter ingezet worden als leasemaatschappijen en bedrijven 

gesensibiliseerd worden om na te denken over het mogelijk maken van het delen van die auto’s. 
 De introductie van cash for cars, het mobiliteitsbudget en rekeningrijden kan worden ingezet om 

mensen minder met de eigen wagen te laten rijden en te kiezen voor duurzame alternatieven. 
 Autodelen en combimobiliteit dragen bij tot de afname van de filekilometers en de congestiekost. 
 mobipunten kunnen centrale afhaalpunten op buurtniveau worden voor de stijgende aankopen 

via e-commerce 
 Autodelen wordt bekender en meer mainstream door autofabrikanten die inzetten op autodelen 
 Grote spelers mikken op grote steden, buiten de steden liggen kansen voor kleinere spelers. 

 

6. Politiek 
De afgelopen jaren tekenden zich in het politieke landschap een aantal significante tendensen af. We 
merken dat zowel op links als op rechts extremistische partijen aan populariteit winnen. In België vertaalt 
zich dit evenwel (nog) niet in beleidsdeelname door het cordon sanitaire aan rechterzijde. Elders in de 
wereld zien we dat dit wel gebeurt. 
 
Thema’s als veiligheid en migratie zijn vandaag hot items in de publieke opinie. Tegelijk zien we dat ook 
thema’s al duurzaamheid, mobiliteit en klimaatopwarming steeds belangrijker worden. Autodelen en 
gedeelde mobiliteit worden door alle politieke partijen naar voren geschoven als volwaardige 
mobiliteitsalternatieven. 
 

Bedreigingen 
 
 Door de snelle opvolging van verkiezingen zijn beleidsmakers geneigd om een én én verhaal te 

schrijven. Hierdoor worden te weinig duidelijke en gedurfde keuzes gemaakt pro duurzame 
mobiliteit 

 Overheden hebben steeds minder financiële slagkracht, het gevaar voor vermindering subsidies 
voor duurzame mobiliteit en socio cultureel volwassenenwerk is reëel. 

 

Kansen 
 
 Meer aandacht voor duurzaamheid, imago en het efficiënter inzetten van middelen biedt verdere 

kansen om wagenparken van (lokale) overheden te delen. 
 Stijgende interesse op lokaal niveau voor vormen van beleid rond autodelen 
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 Autodelen.net kan zich verder opwerpen als expert door beleidsaanbevelingen te doen voor 
lokale, gewestelijk en federale overheden op vlak van bv. fiscaliteit voor bedrijfswagens, 
parkeerbeleid, basisbereikbaarheid, BTW-tarief,... 

 De verschillende overheden hebben nood aan een duidelijke en transparant overzicht van alle 
vormen van autodelen en een algemeen aanspreekpunt om met de sector te overleggen 
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BIJLAGE 3: PERSONEELSINZET 2021-2025 
 

  2021 2022 2023 2024 2025 
Doelstellingen           
SD 1: Expertisecentrum 1,8 1,8 2,3 2,3 2,3 
OD 1.1 Informatieverzameling  0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
OD 1.2 Kennisverspreiding 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 
OD 1.3 Lobbywerk 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 
OD 1.4 Lidmaatschap netwerken 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
            
SD 2 Netwerk 2 2,6 2,7 2,9 2,9 
OD 2.1 Inspraak autodeelaanbieders 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 
OD 2.2 Netwerk aanbieders gedeelde mobiliteit 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 
OD 2.3 Netwerk relevante stakeholders 0,5 1 0,7 0,9 0,5 
OD 2.4 Promotieacties i.s.m. netwerk 0,9 1 1,2 1,2 1,2 
            
SD 3 Communicatie eindgebruiker 2,4 2,4 2,3 2,1 2,2 
OD 3.1 Vorming ambassadeurs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 
OD 3.2 Sensibilisering 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
OD 3.3 Infosessies en - standen 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 
OD 3.4 Faciliteren en activeren 1,2 1,2 0,9 0,7 0,7 
            
SD 4 Innovatie en dienstverlening 1,8 2,1 2,4 3 3,3 
OD 4.1 Opzetten living labs 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 
OD 4.2 Campagnes niet traditionele doelgroepen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 
OD 4.3 Campagnes niet traditionele regio's 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 
OD 4.4 Strategiebepaling lokale overheden 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 
OD 4.5 Ondersteuning andere stakeholders 0,2 0,5 0,6 0,9 0,9 
            
SD 5 Professionalisering 1,8 1,9 2,1 2,1 2,3 
OD 5.1 vrijwilligers 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 
OD 5.2 personeelswerking 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
OD 5.3 financieel 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
OD 5.4 IKZ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0D 5.5 goed bestuur 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
            
Totaal 9,8 10,8 11,8 12,4 13 
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BIJLAGE 4: WERKINGSKOSTEN 2021-2025 

Jaar 2021 en 2022 
 

 
  

derden acties resident. events promo derden acties resident events promo
SD 1: Expertisecentrum 0,00 € 10 500,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 €
OD 1.1 Informatieverzameling 8 000,00 €
OD 1.2 Kennisverspreiding 2 500,00 € 3 000,00 € 2 500,00 € 3 000,00 €
OD 1.3 Lobbywerk
OD 1.4 Limaatschap netwerken

SD 2 Netwerk 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 2 500,00 € 10 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 10 000,00 €
OD 2.1 Inspraak autodeelaanbieders
OD 2.2 Netwerk aanbieders gedeelde mobiliteit
OD 2.3 Netwerk relevante stakeholders 3 000,00 € 2 500,00 € 3 000,00 € 15 000,00 €
OD 2.4 Promotieacties ism netwerk 2 000,00 € 10 000,00 € 2 000,00 € 10 000,00 €

SD 3 Communicatie 0,00 € 17 000,00 € 0,00 € 0,00 € 13 500,00 € 0,00 € 11 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 €
OD 3.1 Vorming amabassadeurs 4 500,00 € 4 500,00 €
OD 3.2 Sensibilisering 10 000,00 € 10 000,00 €
OD 3.3 Infosessies en - standen 3 500,00 €
OD 3.4 Faciliteren en activeren 12 500,00 € 6 500,00 €

SD 4 innovatie 8 000,00 € 5 500,00 € 0,00 € 2 500,00 € 9 000,00 € 0,00 € 6 150,00 € 0,00 € 5 000,00 € 9 450,00 €
OD 4.1 Opzetten living labs 3 000,00 € 4 500,00 € 3 150,00 € 2 500,00 € 4 725,00 €
OD 4.2 Campagnes niet traditionele doelgroepen 8 000,00 € 4 500,00 € 2 500,00 €
OD 4.3 Campagnes niet traditionele regio's 2 500,00 € 4 725,00 €
OD 4.4 Strategiebepaling lokale overheden
OD 4.5 ondersteuning andere stakeholders 2 500,00 € 3 000,00 €

SD 5 Profesisonalisering 5 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 000,00 € 0,00 €
OD 5.1 vrijwilligers 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €
OD 5.2 personeelswerking 2 500,00 € 2 500,00 €
OD 5.3 financieel
OD 5.4 IKZ 5 000,00 €
OD 5.5 Goed bestuur

Totaal 13 000,00 € 40 000,00 € 2 500,00 € 7 000,00 € 35 500,00 € 0,00 € 26 650,00 € 2 500,00 € 22 000,00 € 32 450,00 €
VTE 9,8 10,8

TOTAAL per jaar 98 000,00 € 83 600,00 €

2021 2022
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BIJLAGE 4: WERKINGSKOSTEN 2021-2025 

Jaar 2023 en 2024 
 

 
 
 
  

2023 2024
derden acties resident events promo derden acties resident events promo

SD 1: Expertisecentrum 18 000,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 €
OD 1.1 Informatieverzameling 8 000,00 €
OD 1.2 Kennisverspreiding 10 000,00 € 5 000,00 € 2 500,00 € 3 000,00 €
OD 1.3 Lobbywerk
OD 1.4 Limaatschap netwerken

SD 2 Netwerk 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 10 000,00 € 5 500,00 € 0,00 € 15 000,00 € 10 000,00 €
OD 2.1 Inspraak autodeelaanbieders
OD 2.2 Netwerk aanbieders gedeelde mobiliteit
OD 2.3 Netwerk relevante stakeholders 3 000,00 € 5 000,00 € 3 000,00 € 15 000,00 €
OD 2.4 Promotieacties ism netwerk 2 000,00 € 10 000,00 € 2 500,00 € 10 000,00 €

SD 3 Communicatie 14 500,00 € 0,00 € 10 000,00 € 15 000,00 € 7 500,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 €
OD 3.1 Vorming amabassadeurs 4 500,00 € 7 500,00 €
OD 3.2 Sensibilisering 10 000,00 € 10 000,00 €
OD 3.3 Infosessies en - standen 10 000,00 € 5 000,00 €
OD 3.4 Faciliteren en activeren 10 000,00 €

SD 4 innovatie 9 000,00 € 6 807,50 € 0,00 € 3 000,00 € 9 461,25 € 0,00 € 7 472,88 € 0,00 € 28 000,00 € 10 209,31 €
OD 4.1 Opzetten living labs 3 307,50 € 4 961,25 € 3 472,88 € 25 000,00 € 5 209,31 €
OD 4.2 Campagnes niet traditionele doelgroepen 9 000,00 € 4 500,00 € 3 000,00 €
OD 4.3 Campagnes niet traditionele regio's 3 000,00 € 5 000,00 €
OD 4.4 Strategiebepaling lokale overheden
OD 4.5 ondersteuning andere stakeholders 3 500,00 € 4 000,00 €

SD 5 Profesisonalisering 0,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 3 000,00 € 2 500,00 € 0,00 €
OD 5.1 vrijwilligers 2 500,00 € 5 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €
OD 5.2 personeelswerking 2 500,00 € 3 000,00 €
OD 5.3 financieel
OD 5.4 IKZ
OD 5.5 Goed bestuur

Totaal 9 000,00 € 46 807,50 € 2 500,00 € 23 000,00 € 39 461,25 € 0,00 € 25 472,88 € 3 000,00 € 45 500,00 € 33 209,31 €
VTE 11,8 12,4

TOTAAL per jaar 120 768,75 € 107 182,19 €
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BIJLAGE 4: WERKINGSKOSTEN 2021-2025 

Jaar 2025 
 

 
  

2025
derden acties resident events promo

SD 1: Expertisecentrum 10 500,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000 €
OD 1.1 Informatieverzameling 8 000,00 €
OD 1.2 Kennisverspreiding 2 500,00 € 3 000 €
OD 1.3 Lobbywerk
OD 1.4 Limaatschap netwerken

SD 2 Netwerk 5 500,00 € 0,00 € 2 500,00 € 12 500 €
OD 2.1 Inspraak autodeelaanbieders
OD 2.2 Netwerk aanbieders gedeelde mobiliteit
OD 2.3 Netwerk relevante stakeholders 3 000,00 € 2 500,00 €
OD 2.4 Promotieacties ism netwerk 2 500,00 € 12 500 €

SD 3 Communicatie 14 500,00 € 0,00 € 0,00 € 13 500 €
OD 3.1 Vorming amabassadeurs 4 500,00 €
OD 3.2 Sensibilisering 10 000 €
OD 3.3 Infosessies en - standen 3 500 €
OD 3.4 Faciliteren en activeren 10 000,00 €

SD 4 innovatie 10 000,00 € 8 146,52 € 0,00 € 3 000,00 € 10 470 €
OD 4.1 Opzetten living labs 3 646,52 € 5 470 €
OD 4.2 Campagnes niet traditionele doelgroepen 10 000,00 € 5 000 €
OD 4.3 Campagnes niet traditionele regio's 3 000,00 €
OD 4.4 Strategiebepaling lokale overheden
OD 4.5 ondersteuning andere stakeholders 4 500,00 €

SD 5 Profesisonalisering 0,00 € 2 750,00 € 3 000,00 € 2 570,00 € 0 €
OD 5.1 vrijwilligers 2 750,00 € 2 570,00 €
OD 5.2 personeelswerking 3 000,00 €
OD 5.3 financieel
OD 5.4 IKZ
OD 5.5 Goed bestuur

Totaal 10 000,00 € 41 396,52 € 3 000,00 € 8 070,00 € 39 470 €
VTE 13,0

TOTAAL per jaar 101 936,30 €
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Bijlage 5: Personeelsteam anno 2019 

 

 
 
 
  

Naam jaar aantal 
maanden VTE VTE scvw 

(%)
werkzaam 
sinds

2019 12 1 15%
2018 12 1 15%
2019 12 0,8 18%
2018 12 0,8 25%
2019 12 1 10%
2018 12 1 10%
2019 12 1 40%
2018 8 1 40%
2019 12 1 5%
2018 11 1 5%
2019 12 1 5%
2018 7 1 5%
2019 0 0 2%
2018 9 1 0%
2019 5 1 2%
2018 0 1 0%
2019 5 1 2%
2018 0 1 0%
2019 4 1 1%
2018 0 1 0%

Jeffrey Matthijs

Stefanie Depuydt

Johannes Rodenbach

Linde Camps

1/02/2008

1/06/2016

17/08/2017

1/05/2018

22/01/2018Bram Seeuws

Ine Lippens

1/09/2019

Merel Vansevenant

Esther De Reys

Suzanne Ryvers

12/06/2018

5/08/2019

9/08/2019

Binte Claes 25/03/2019
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BIJLAGE 6: MANAGEMENT SAMENVATTING 
Met trots stelt Autdelen.net, het Vlaams Netwerk Autodelen haar beleidsplan 2012–2025. Het is het 
resultaat van een proces dat startte midden 2018. De kern van dit beleidsplan handelt over het 

terugdringen van het privé autobezit en gedeelde mobiliteit. Een maatschappelijk relevant fenomeen op 
weg naar een nieuwe samenleving waarin koning auto plaats maakt voor duurzame (gedeelde) 

verplaatsingsmethoden. Gedeelde mobiliteit verandert de maatschappij echter ook veel dieper en meer 
structureel dan u op het eerste zicht zou verwachten. Het gaat ook over leefbare buurten met meer ruimte 

en waarin mensen meer verbonden samenleven 

Het nieuwe Autodelen.net  
Autodelen.net is het verbindend netwerk van gedeelde mobiliteit. We promoten en ondersteunen 
beurtelings gebruik van vervoermiddelen. We willen de mobiliteitsbehoefte van iedereen efficiënt 

invullen met een minimaal ruimtebeslag, een optimaal gebruik van grondstoffen en een positief effect 
op de kwaliteit van onze leefomgeving. Deze nieuwe missie, sinds najaar 2019, is uitgebreid t.o.v. de 

huidige beleidsperiode waar we enkel autodelen meenemen 

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. Autodelen.net focust zich op het om beurt gebruik maken van voertuigen met specifieke aandacht 
voor de impact van de diverse systemen. Gedeelde mobiliteit biedt grote milieu-, 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 voertuig. Het is een duurzaam en flexibel alternatief voor het 
bezit van een wagen 

Iedereen activeren tot delen! 
Autodelen.net beoogt vanuit haar missie twee zaken. Enerzijds is er nog een enorm potentieel om 

burgers (met een rijbewijs) te sensibiliseren op vlak van het bezit van een eigen wagen (en de daaraan 
gekoppelde negatieve gevolgen op vlak van ruimte, milieu, kostprijs, enz. ) en de positieve alternatieven 

op vlak van gedeelde mobiliteit. Anderzijds blijkt de bereikte doelgroep van gedeelde mobiliteit zeer 
homogeen. Het is ook onze missie om deze doelgroep uit te breiden naar een zo groot mogelijk gedeelte 

van de Vlaamse bevolking met bijzondere aandacht voor de inclusie van zgn. niet-traditionele 
doelgroepen (kansarmen, senioren, mensen met een beperking en personen van vreemde herkomst maar 

ook mensen die wonen in bepaalde rurale gebieden).  

Wij focussen in al onze acties op het versterken van de samenleving op vlak van duurzaamheid, inclusie 
en solidariteit. Wij stellen enerzijds het bezit van een (tweede) wagen in vraag en anderzijds bieden we 
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bepaalde doelgroepen toegang tot meer mobiliteit. Naast de verbindende, kritische en laboratorium die 

op ons op het lijf geschreven zijn, zetten we hiervoor in op een mix van de leerfunctie en de 
maatschappelijke bewegingsfunctie 

Via expertise, verbinding en experiment naar het activeren van de burger 
Vanuit de ambitie om gedeelde mobiliteit voor zo veel mogelijke doelgroepen beschikbaar te maken, heeft 

Autodelen.net één transversale doelstelling betreffende inclusie. We formuleerden daarnaast 5 
strategische (SD) en 22 operationele doelstellingen (OD). Deze zijn logische opgebouwd zodat we 

enerzijds een expertisecentrum blijven en een netwerk vormen van relevante aanbieders en stakeholders. 
Anderzijds ondernemen we acties om de burger en politiek te activeren. Bovendien zetten we maximaal 

in om onze interne organisatie te professionaliseren. 

SD 1 richt zich vnl. op onze ambitie om het expertisecentrum gedeelde mobiliteit te zijn en heeft te maken 
met het opbouwen en verspreiden van kennis naar overheden, middenveld, bedrijven, pers en media. Ook 

lobbywerk zit hierin vervat. In SD 2 zetten we volop in op onze netwerkfunctie naar aanbieders gedeelde 
mobiliteit maar ook naar andere relevante stakeholders. Bovendien brengen we hen samen om elkaar te 

leren kennen en samen projecten te realiseren. SD 1 en SD 2 zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.  

SD 3 richt zich dan weer naar de burger/eindgebruiker. We dragen onze praktische kennis opgebouwd in 
SD 1 en 2 op een bevattelijke en praktische manier over op onze vrijwilligers en partnerorganisaties die op 

hun beurt het brede publiek aanspreken. Afhankelijk van de situatie waarin burgers zich bevinden worden 
ze gesensibiliseerd, geïnformeerd en/of geactiveerd tot gedeelde mobiliteit en het leven zonder 

(tweede) privé auto. 

In SD 4 maken we gedeelde mobiliteit beschikbaar via experiment en innovatie om op die manier 
specifieke doelgroepen en regio’s te bereiken. Bovendien activeren we lokale overheden en bedrijven 

via het schrijven van actieplannen gedeelde mobiliteit en/of het delen van hun vloten. Het mag duidelijk 
zijn dat SD 1 en 2 hierbij alweer essentieel zijn. De kennis over, en het netwerk van gedeelde mobiliteit 

zorgen ervoor dat we interessante living labs op maat van bepaalde situaties en doelgroepen kunnen 
opzetten. 

SD 5 is een essentiële doelstelling om Autodelen.net als organisatie te stroomlijnen. Hierin zitten interne 

en financiële doelstelling maar ook het opzetten van regionale vrijwilligerskernen en het zorgen voor een 
draagvlak bij de aanbieders gedeelde mobiliteit door ze o.a. te engageren op niveau van ons bestuur en 

AV. 

We wensen jullie veel leesplezier en kunnen niet wachten om via onze rol als aanjager, innovator en 
verbinder verder te blijven inzetten op een mobiele, duurzame en inclusieve maatschappij.  
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BIJLAGE 7: CONFRONTATIEMATRIX 
 

Investeer Verdedig 
Investeer in uitgebreid netwerk en goede contacten 
om:  

• info te verspreiden 
• nieuwe doelgroepen te bereiken 
•  lobbywerk te verwezenlijken 
• een groter draagvlak te creëren voor 

gedeelde mobiliteit 
Investeer in expertise om: 

• te wegen op het beleid 
• autoriteit te worden op vlak van gedeelde 

mobiliteit en nieuwe thema’s zoals 
autonoom transport, MaaS, enz. 

• gedeelde mobiliteit te introduceren in 
woningbouw en mobipunten  

• neutraal overzicht te bieden voor diverse 
stakeholders 

Investeer in experiment om:  
• het draagvlak en doelgroep gedeelde 

mobiliteit verder te vergroten 
• gedeelde mobiliteit te introduceren in 

nieuwe regio’s 
• nieuwe samenwerkingen aan te gaan.  

Investeer in vrijwilligerswerking om:  
• gedeelde mobiliteit bekender te maken 
• sterke communicatie op te zetten  

Het verschil tussen mogelijke concurrenten en 
Autodelen.net is dat wij heel gedetailleerde en specifieke 
expertise hebben over het thema gedeelde mobiliteit. 
 
De gebruiken ons netwerk en expertise om 
beleidsbeslissingen af te dwingen die pro-gedeelde 
mobiliteit zijn (en minder pro eigen autobezit b.v 
bedrijfswagen). 
 
We gebruiken onze ervaring en (vrijwilligersnetwerk) om 
lokale communicatiecampagnes op te zetten met als doel 
gestarte gedeelde mobiliteitssystemen te versterken en te 
zorgen dat ze op LT blijven bestaan. 
 
Netwerk en vrijwilligersnetwerk gebruiken om gedeelde 
mobiliteit in landelijke gebieden en voor diverse 
doelgroepen te versterken. 

  
We zorgen er voor dat lokale overheden kunnen beginnen 
met autodelen/gedeelde mobiliteit (ook al hadden ze daar 
nog niet aan gedacht). 
 

Beslis Schadebeheersing 
*Door Cozycar te verzelfstandigen en een duidelijke 
structuur naar aanbieders gedeelde mobiliteit 
vergroten we de meerwaarde naar bestaande en 
nieuwe aanbieders.  
*Door in te zetten op vrijwilligers die ervaring 
hebben met diverse systemen vergroten we het 
draagvlak bij de nieuwe spelers en de bevolking. 
*Door uitbouw structurele inkomsten  zijn we 
minder afhankelijk van (onzekere) subsidies. 
*Door meer in te zetten op lokale overheden 
creëren we een meerwaarde voor aanbieders. 
*Door externe expertise aan te wenden zorgen we 
er voor dat kennis die we intern missen toch 
verkrijgen (vb. nieuwbouw,...). 

*Door een duidelijke meerwaarde te creëren naar 
aanbieders, kunnen we inspelen op concurrentie (van o.a. 
Renta, Febiac,..), een ieder voor zich mentaliteit en het 
verdwijnen van aanbieders. 
*Door meer in te zetten op Imago/communicatie worden 
we  bekender als objectieve informatiebron. 
Door in te zetten op het delen van privé voertuigen en het 
rekruteren van vrijwilligers in rurale gebieden kunnen we 
gedeelde mobiliteit  daar  versterken. 
*Door meer kennis op te bouwen kunnen we een grotere 
meerwaarde bieden voor aanbieders. 
*Door een duidelijk gedragen netwerk te zijn, meer data te 
vergaren en impactmetingen te doen kunnen we zorgen 
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*Door meer standpunten in te nemen kunnen we 
makkelijker keuzes maken. Door keuzes te maken 
(doelgroep en visie) kunnen we makkelijker 
inspelen op kansen (LEZ,...) 

dat gedeelde mobiliteit een groter draagvlak krijgt bij het 
volledige speelveld van politieke partijen. 

 
Door het combineren van onze aspiraties en resultaten met de zwaktes, sterktes, kansen en bedreigingen 
werden verder onderstaande (samenvattende) inzichten verworven.  
 
Omdenken (Bedreigingen x aspiraties): Meer inzetten op duidelijke communicatie, storytelling,...  om alle 
mogelijkheden van gedeelde mobiliteit helder te maken aan de burger en experimenteren met nieuwe 
vormen gedeelde mobiliteit om toegang te bieden aan nieuwe doelgroepen/nieuwe regio's. 
 
Realiseren (Kansen x aspiraties): Inzetten op sterke vrijwilligerskernen in grote steden en nieuwe vormen 
van gedeelde mobiliteit uittesten voor het bereiken van nieuwe doelgroepen. 
 
Herbevragen (Resultaten x zwaktes): Interne werking optimaliseren om keuzes te maken en de 
interne  kennis te delen + principes van goed bestuur formeel incorporeren. 
 
Inzetten (Resultaten x sterktes): Door kennis te verspreiden op een breed niveau zorgen we dat 
beleidsdossiers worden beslecht in het voordeel van gedeelde mobiliteit en door ondersteuning te 
verbeteren voor vrijwilligers worden ze nog enthousiaster en verspreiden ze de boodschap nog beter. 
 
Riskeren (Resultaten x aspiraties): We stellen regels op om toe treden tot ons netwerk waardoor we meer 
impact genereren en duidelijke keuzes maken op welke doelgroepen we willen inzetten rekening 
houdende met de veranderende context. Dit met het doel de impact te vergroten. 
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BIJLAGE 8: SD EN OD VRIJWILLIGERSBELEIDSPLAN 
Strategische doelstelling Operationele doelstelling 

1. De vrijwilligerswerking van 
Autodelen.net is gebaseerd op de 
‘levensloop van de vrijwilliger’ 

1.1Autodelen.net heeft een wervingsplan voor de beleidsperiode 
1.2 Elke vrijwilliger krijgt een goed en doordacht onthaal bij Autodelen.net 
1.3 Autodelen.net zorgt voor voldoende begeleiding voor vrijwilligers 
1.4 Autodelen.net heeft aandacht voor de waardering van vrijwilligers 
1.5 Autodelen.net heeft een format voor vrijwilligers die afscheid van ons nemen 

2. Autodelen.net heeft een duidelijk 
overzicht van taken en functies die 
door vrijwilligers gedaan kunnen 
worden 

2.1 Autodelen.net heeft standaardtaken en -functies voor vrijwilligers. Deze worden verspreid via de 
juiste kanalen 
2.2 Autodelen.net schrijft ad hoc vacatures uit en verspreid deze 
2.3 Autodelen.net heeft handleidingen voor vrijwilligerstaken die vaak gedaan worden 

3. Autodelen.net heeft vrijwilligers die 
infostanden bemannen en infosessies 
geven 

3.1 De vrijwilligers van Autodelen.net nemen de bemanning van infostands op zich 
3.2 De vrijwilligers van Autodelen.net geven infosessies 
3.3 Autodelen.net geeft minimaal 4 vormingen per jaar en zorgt ook voor online 
vormingsmogelijkheden 

4. Autodelen.net heeft regionale 
vrijwilligersgroepen 

4.1 Autodelen.net zoekt actief 2 à 3 groepen die een regiowerking opstarten. Deze worden intensief 
begeleid. 
4.2 Autodelen.net schrijft aan de hand van deze opstart en intensieve begeleiding een draaiboek uit 
voor het opstarten van deze werking. 
4.3 Autodelen.net heeft een open cultuur voor vrijwilligers. Ze voelen zich vrij om ideeën aan 
Autodelen.net door te geven en deze mee uit te werken 

5. Autodelen.net heeft een intern 
kwaliteitszorgplan voor de 
vrijwilligerswerking  

5.1 Autodelen.net heeft een duidelijke afbakening tussen personeels- en vrijwilligerstaken 
5.2 De stand van zaken van de vrijwilligerswerking komt periodiek op het teamoverleg.  
5.3 Autodelen.net evalueert periodiek haar vrijwilligerswerking. 
5.4 De vrijwilligers van Autodelen.net worden opgevolgd voor, tijdens en na het geven van infosessies 
of het bemannen van infostands 
5.5 Autodelen.net bekijkt in welke mate de vrijwilligers inspraak krijgen in de organisatie 
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