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Algemeen
•  Start altijd bij het STOP-principe: eerst stappen, dan trappen, dan 
    openbaar vervoer en tenslotte personenwagens.
•  Stel een mobiliteitscoördinator of -cel aan.
•  Stimuleer je medewerkers om zich duurzaam te verplaatsen met het 
    mobiliteitsbudget.
•  Informeer je werknemers en bezoekers over de bereikbaarheid van je 
    organisatie.
•  Sensibiliseer en creëer draagvlak bij de directie en je medewerkers.
•  Laat de directie het goede voorbeeld tonen.
•  Neem deel aan bestaande campagnes rond mobiliteitsmanagement.
•  Reik financiële stimuli uit aan medewerkers die zich duurzaam verplaatsen. 
•  …
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Zet je collega’s op de fiets
•  Zorg voor een goede fietsinfrastructuur. 
•  Richt extra faciliteiten in om fietsen te stimuleren zoals douches, 
    hersteldienst, fietsaccessoires (fluohesje, slot…).
•  Bied een fietsvergoeding aan.
•  Sluit een fietsverzekering af (diefstal- en ongevallenverzekering). 
•  Zorg voor bedrijfsfietsen, elektrische fietsen, vouwfietsen en/of 
    deelfietsen (Velo, Villo!, Blue-bike…).
•  Heb oog voor de veiligheid van je fietsende werknemers via workshops 
    rond fietsen, veiligheidsitems zoals de helm…
•  …
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Openbaar/collectief vervoer
•  Stimuleer je werknemers om zich met het openbaar vervoer te verplaatsen.
•  Denk na over een bedrijfs- of shuttlebus.
•  Bestel een busdienst bij De Lijn of een firma.
•  Zorg ervoor dat medewerkers de openbaarvervoeropties van en 
    naar je bedrijf goed kennen.
•  Laat je medewerkers kennis maken met tram en bus via de 
    probeerpassen van De Lijn.
•  Maak gebruik van de derdebetalersregeling voor abonnementen voor 
    openbaar vervoer.
•  Bied pendelfietsen aan als voor- en natransport voor medewerkers die 
    regelmatig met het openbaar vervoer komen.
•  …

2
Minder autokilometers
•  Laat thuiswerken toe.
•  Voer flexibel werken in.
•  Laat werknemers betalen voor parking.
•  Verdeel parkeerplaatsen op basis van criteria zoals bereikbaarheid voor 
    medewerker, woon-werkafstand, dienstverplaatsingen…
•  …
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Zuinig rijden: hoe?
•  Registreer het rijgedrag van je medewerkers. 
•  Schakel op tijd naar een hogere versnelling.
•  Anticipeer om plots remmen te voorkomen.
•  Rem op de motor.
•  Rijd niet te snel.
•  Houd de bandenspanning op peil.
•  Spring slim om met verwarming en vermijd overbodig gewicht.
•  Leg je motor stil bij korte stops. 
•  Parkeer correct zodat je vlot kan vertrekken.
•  …

5 •  Help je medewerkers efficiënt te carpoolen (zie ook nuttige links).
•  Breng je werknemers op de hoogte van park & ride en park & pool zones 
    in hun woonomgeving.
•  …

Meer info op www.safe2work.be

Voordelig samen rijden

http://www.safe2work.be/waarom/mobiliteitsmanagement-in-organisaties/nuttige-links/
http://www.safe2work.be

