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Begeleiding van organisaties bij de uitvoering van een fietsactieplan 

 

Context 

'The Bike Project' is een initiatief van Leefmilieu Brussel. Het sluit aan op de wens van het 

Brusselse gewest om alternatieven voor de auto, waaronder ook de fiets, te bevorderen. De 

voorbije jaren is het gebruik van de fiets in Brussel verdrievoudigd. Dat is een bijzonder positieve 

tendens die moet worden voortgezet. Brussel heeft immers een enorm fietspotentieel!  

Uw organisatie voerde een Bedrijfsvervoerplan (BVP) in, waarbij de vervoersgewoontes van de 

werknemers en bezoekers in kaart worden gebracht met als doel de ‘minder goede 

verplaatsingsgewoonten’ om te buigen, ten voordele van meer milieuvriendelijke 

vervoerswijzen. Ondervindt u moeilijkheden om het gebruik van de fiets in uw onderneming te 

bevorderen? Om het fietspotentieel te bepalen? Gepaste maatregelen aan te bieden om uw 

werknemers in het zadel te krijgen? Om een geschikte en conforme infrastructuur te kiezen? Om 

de remmingen en angst van uw werknemers voor het fietsgebruik weg te nemen? Dan is dit 

project iets voor uw onderneming! 

 

Het project 

De organisaties die zullen geselecteerd worden voor 'The Bike Project' zullen 8 maanden lang 

individueel worden ondersteund door een deskundige van Pro Velo. De mobiliteitscoördinator 

wordt begeleid bij de uitvoering van een actieplan om het gebruik van de fiets bij de werknemers 

te stimuleren. 

De begeleiding van de organisaties verloopt in verschillende stappen: 

 diagnose van de huidige fietssituatie (inventarisatie en bepaling van het fietspotentieel van de 

onderneming); 
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 bepaling van de doelstellingen en uitwerking van een actieplan; 

 uitvoering van het actieplan; 

 balans van de begeleiding en uitwerking van het volgende actieplan. 

 

Naast een opvolging op maat om het actieplan uit te voeren en de vooropgestelde doelstellingen te 

bereiken, genieten de geselecteerde organisaties van: 

 de terbeschikkingstelling van testfietsen (klassiek, elektrisch, vouw- en cargofietsen) voor een 

duur van 2 weken; 

 opleidingen om te fietsen in de stad (3 uur opleiding vanuit de onderneming voor alle 

 werknemers die een fiets lenen);  

 uitgestippelde routes op een kaart; 

 informatie over de fiets en een gepersonaliseerd advies; 

 3 workshops rond ‘sensibiliseren met het uitwisselen van ervaringen’; 

 materiaal voor de interne communicatie en de begeleiding (informatieplatform, nieuwsbrief); 

 externe zichtbaarheid (overdracht van informatie aan de media, partners, ...); 

 informatie over projecten en acties ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Verbintenissen vanwege de organisaties 

De geselecteerde organisaties ondertekenen een overeenkomst waarin ze zich verbinden tot het 

volgende: 

 als de onderneming meerdere vestigingen1 heeft in Brussel: bepaling van de proefvestiging waar 

het project prioritair zal worden gevoerd; 

 tijd vrijmaken om het project op te volgen en betrokkenheid tonen; 

 (met de hulp van de deskundige van Pro Velo) de diagnose van de fietssituatie binnen de 

organisatie opstellen en op basis daarvan een fietsactieplan bepalen; 

 alles uitvoeren om te proberen de vooropgestelde doelstellingen te bereiken; 

 zich engageren om fietsvoorzieningen aan te passen volgens de BVP normen; 

 andere personeelsleden in te zetten die af en toe  meewerken aan het project als steun voor de 

mobiliteitsverantwoordelijke; 

 deelnemen aan 3 workshops (eind april, midden juni, begin oktober); 

 gebruik maken van het communicatiemateriaal en de begeleidingsmiddelen die in het kader van 

dit project worden aangeboden; 

 in de mate van het mogelijke de acties van het Gewest intern promoten. 

                                                           
1
 Als uw onderneming meerdere gebouwen omvat, met hoofdingangen die minder dan 500 meter van elkaar liggen (via het 

meest directe wandeltraject), maken deze gebouwen deel uit van dezelfde vestiging. 
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Formulier voor kandidaatstelling 

Om u kandidaat te stellen, vult u het onlineformulier voor 9 april 2015 in of deze pdf formulier. 

 

Contact 

Voor vragen: pdebvp@leefmilieu.irisnet.be  

https://fr.surveymonkey.com/r/KandidaatstellingTheBikeProject
http://app.leefmilieubrussel.be/newsletter/AppelCandidature_Formulaire_NL.pdf
mailto:pdebvp@leefmilieu.irisnet.be

