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Klimaatbeleid
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Autodelen.net

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

• De belangen te bundelen van de autodeelgroepen en 
autodeelorganisaties

• Autodelen te vertegenwoordigen tegenover (lokale) 
overheden

• De uitbouw van het algemeen concept autodelen
• Innovatie en pilootprojecten

Vlaams Netwerk Autodelen
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Gedeelde mobiliteit

“Shared mobility – the shared use of a vehicle,
bicycle, or other mode – is an innovative
transportation strategy that enables users to
gain short-term access to transportation
modes on an “as-needed” basis.”

Susan Shaheen

Director, Innovative Mobility 
Research, University Berkely

Waarom gedeelde mobiliteit?
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Waarom gedeelde mobiliteit?

Waarom gedeelde mobiliteit?

€ 5.000/jaar
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Roundtrip
vaste 

standplaats

Oneway
vaste 

standplaats

Roundtrip
geen vaste 
standplaats

Oneway
geen vaste 
standplaats

Autodeelaanbieders eigen vloot

Bv. Autolib in 
Parijs
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Kostendelend 
autodelen

Tegen 
kostprijs

Éénmalig 
contract

Groep 
bepaalt 

afspraken

P2P 
autodelen

Tegen 
marktprijs

Altijd contract 
tussen 

autodelers

Platform 
bepaalt 

afspraken

Autodelen met privé wagens
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Ritten delen
Geplande ritten Reservatie/vrijwilligers

Dynamisch/instant
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Fietsdelen
Station based

Elektrische scooters

Free floatingLast mile

Bike leasing

Gedeelde mobiliteit in West-Vlaanderen

Autodelen:
- Cambio: Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Ieper, Tielt, Harelbeke
- Gemeentelijk wagenpark: Wevelgem, Diksmuide, De Panne, Kortrijk, 

Roeselare
- Particulier autodelen

Fietsdelen:
- Blue-Bike: Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Ieper, Waregem, 

Torhout
- Mobit: Kortrijk
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AUTODEELACTIEPLAN

1. Parkeerbeleid
2. Beleidsintegratie
3. Communicatie
4. Bijkomende incentives
5. Innovatie in jouw gemeente

• Doelstelling duidelijk vastleggen voor komende 5 jaar

• Inclusief carpool en fietsdelen: actieplan gedeelde mobiliteit
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Aangepast aan autodeelvormen, zoals:
• Stationbased: toegewezen standplaatsen
• Free floating: autodeelstandplaatsen
• Particuliere wagen: gratis parkeervergunning
• Combinaties mogelijk

 Hoe meer impact, hoe groter de incentive
 Criteria opstellen (cf. deelwagen)
 Jaarlijkse evaluatie en scherper stellen van de criteria (bv. 

bezettingsgraad, aantal gedeelde km’s per wagen)

STIMULEREND PARKEERBELEID: 
GEDIFFERENTIEERD

STIMULEREND PARKEERBELEID: OPTIMALE 
SPREIDING

• Nabijheid = belangrijkste criterium

• Sturing aanbieders met eigen vloot:
 Opdelen in verschillende autodeelzones (ene wijk 

commercieel interessanter dan andere)

• Sturing particuliere deelauto’s
 Gerichte promotiecampagnes
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STIMULEREND PARKEERBELEID: ANDERE 
MAATREGELEN

• Bewonersparkeren betalend maken

• Inzetten op buurtparkings

• Park and ride zones

• Randvoorwaarden publieke parkings

BELEIDSINTEGRATIE:
AUTODEELAMBTENAAR

• Werkt domein-overschrijdend (ruimtelijke ordening, 
milieu, sociale cohesie, stadsontwikkeling …)

• Zorgt ervoor dat alle mogelijkheden voor autodelen 
maximaal onderzocht en geïntegreerd worden, bv. bij 
nieuwe projecten (zoals o.a. herinrichting straten, 
pleintjes en openbare ruimte) 

• Zorgt voor het noodzakelijke overleg tussen de 
verschillende stadsdiensten en andere stakeholders (bijv. 
andere vervoersmodi)
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BELEIDSINTEGRATIE:
ONDERZOEK & RAPPORTERING

• Nuttige data: gebruik auto, profiel autodelers, 
verplaatsingsgedrag, mogelijke hiaten OV, 
gedragsverandering, ...

• D.m.v. taskforce, enquêtes, denkdag ...
• Samenwerking met onderzoeksinstellingen, universiteiten en 

hogescholen
• Resultaten beïnvloeden keuzes binnen duurzaam 

mobiliteitsbeleid

BELEIDSINTEGRATIE:
STADS/GEMEENTEONTWIKKELING
• Rechtstreekse integratie stadsontwikkelings - en 

buurtvernieuwingsprojecten via verkavelingsvoorschriften
 Cf. Garage Swap
 Parkeernorm voor bouwbedrijven
 Participatietraject van bewoners
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BELEIDSINTEGRATIE:
DUURZAME GEDEELDE MOBILITEIT
• Autodelen is uitermate geschikt om duurzame technologieën zoals 

elektrisch rijden, rijden op waterstof... versneld te implementeren.

• Bijvoorbeeld:
• oplaadpunten voor alternatieve brandstoffen bij autodeelstandplaats of 

gedeelte van openbaar domein
• samenwerking met aanbieders van oplaadpunten 
• subsidiëring van aankoop van elektrische/CNG/…-voertuigen, op 

voorwaarde dat ze gedeeld worden door minstens X-aantal 
huishoudens.

• deze subsidie ook beschikbaar maken voor autodeelaanbieders

BELEIDSINTEGRATIE:
COMBIMOBILITEIT

• Hoe beter de alternatieven, hoe minder nood aan privé 
autobezit

• Bijvoorbeeld:
• Inzetten op fietssnelwegen
• Inzetten op handige en structurele nachtregelingen voor bus en tram
• Fietsenstallingen voorzien aan standplaatsen voor autodelen 
• Standplaatsen voor autodelen vlakbij tram - en bushaltes
• Organiseren van overleg tussen autodeelaanbieders en taxisector
• Incentives geven bv. derdebetalersregeling met openbaar vervoer, 

autodelers zouden korting kunnen krijgen op taxiritten,...
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BELEIDSINTEGRATIE:
INZETTEN OP AUTODELEN EN BEDRIJVEN

• Internationaal is autodelen met, in en tussen bedrijven één van de grootste 
niches voor autodelen. 

• Bijvoorbeeld:
• Stimuleren van overleg met bedrijven en bedrijvenzones
• Promotie autodelen bij bedrijven en bedrijvenzones
• Overleg met werkgeversorganisaties
• Bedrijven die inzetten op autodelen in de kijker zetten
• Gebruik stimuleren van auto’s die overdag stilstaan op bedrijfsparkings
• ...

MOBIPUNTEN
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COMMUNICATIE:
COMMUNICATIEPLAN

• Essentieel: 
• Duidelijke, gediversifieerde en permanente communicatie
• Kan worden bijgestuurd, opgedreven, jaarlijks geëvalueerd

• De ideale communicatiemix:
• Permanente versus communicatie op bepaalde tijdstippen
• Specifieke versus algemene communicatie
• Communicatie aan alle inwoners versus buurtgerichte 

communicatie

BIJKOMENDE INCENTIVES
• De niet-autobezitter speelt een belangrijke rol in een leefbare 

gemeente. 

• Voordelen in natura door bv. een (korting op) jaarabonnement op het OV, korting 
bij taxigebruik, korting op culturele activiteiten, korting voor het gebruik van 
fietsdeelsystemen, jaarlijkse receptie voor de niet auto-bezitters en autodelers ...

• Financiële ondersteuning bieden voor (startende) autodelers, bijv. terugbetaling 
instapkosten voor autodeelinitiatieven

• Voor autodeelaanbieders is het noodzakelijk dat een deelwagen beschikt over 
een voldoende hoge bezettingsgraad: gebruik van gedeelde auto's verhogen via 
lidmaatschap van de stadsdiensten bij diverse autodeelaanbieders.
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INNOVATIE:
DELEN GEMEENTELIJK WAGENPARK

• Buiten de kantooruren en in het weekend
• Goede voorbeeld geven als gemeente = goede communicatiestrategie

INNOVATIE:
AVIRA

• Autodelen Voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke Auto’s
• Ook doelstellingen op vlak van inclusie en toegankelijkheid voor 

personen met een vervoersbeperking
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INNOVATIE:
NIET-TRADITIONELE DOELGROEPEN

• De huidige doelgroep is relatief homogeen en nog steeds in de innovatiefase 
• Opschalen autodelen => autodelen beschikbaar maken voor iedereen!
• Lokale verankering via een netwerk van partners en ambassadeurs

• Samenwerking
• Wijkniveau: Sociale woonprojecten bijv. via sociale huisvestingsmaatschappijen
• Buurtniveau: buurten waarin de doelgroep meer dan gemiddeld vertegenwoordigd is, bijv. 

via samenlevingsopbouw, gebiedsgerichte werking, zelforganisaties, verenigingen waar 
armen het woord nemen, …

• Stads-regionaal niveau: langdurig werklozen aansluiten bij bestaande autodeelgroepen in 
hun buurt, bijv. via VDAB, lokale werkwinkel, interimkantoren en sociale 
tewerkstellingsinitiatieven

INNOVATIE:
LANDELIJKE GEBIEDEN

• Samenwerking met bestaande autodeelinitiatieven

• Voorbeeld: 
• (Elekrisch) autodelen in Mesen (samenwerking tussen Solidariteit voor het 

Gezin, Partago en Stadsbestuur Mesen)
• 2 elektrische wagens 
• Biedt ook boodschappendienst en mobiliteitsassistent aan


