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Naar school/Naar het werk zonder auto 2014    

 

      
 

 
 
 

Oproep tot deelname 
 
 
De oproep tot deelname “Naar het werk zonder auto” 2014 richt zich tot elk Brussels bedrijf 
dat z’n personeel wil sensibiliseren voor duurzame mobiliteit. 
 

1. “Naar het werk zonder auto” 2014 
Elk geselecteerd bedrijf zal een vast aantal gratis tickets van de vier openbare 
vervoersmaatschappijen en Villo! toegekend krijgen. Vanaf eind juni kunnen de 
automobilisten en motorrijders van die bedrijven tickets en abonnementen vragen, zolang de 
voorraad strekt, via een online formulier dat Brussel Mobiliteit ter beschikking stelt. Iedereen 
die vervoerbewijzen zal ontvangen hebben, kan deze gebruiken van maandag 15 tot en met 
vrijdag 19 september 2014, tijdens de Week van Vervoering.  
 

2. Selectiecriteria 
Wil u vervoersbewijzen ontvangen? Reageer dan op deze oproep tot deelname! Tien 
bedrijven zullen geselecteerd worden en gratis vervoersbewijzen ontvangen. Voor deze 
selectie zijn dit de voornaamste criteria: 
 

• de motivatie van het bedrijf om deel te nemen (en vooral de 
overeenstemming tussen de actie en de rest van het mobiliteitsbeleid van 
het bedrijf), 

• het aantal acties dat wordt voorzien tijdens de Week van Vervoering en de 
kwaliteit ervan.  

 
3. En nadien? 

Brussel Mobiliteit en z’n partners zullen de bedrijven selecteren op 24 maart 2014. Op 
maandag 5 mei, worden deze bedrijven in de voormiddag uitgenodigd op een informatieve 
vergadering waar we de praktische aspecten van de actie zullen uitleggen. 
 

4. Steun voor alle bedrijven! 
Deelnemen aan de actie “Naar het werk zonder auto” gebeurt niet enkel door middel van de 
gratis vervoerbewijzen, sensibilisering rond de andere duurzame verplaatsingswijzen is 
primordiaal! Brussel Mobiliteit zal de bedrijven, die actief wensen deel te nemen aan de 
Week van Vervoering, ondersteunen door gratis communicatiemateriaal aan te bieden. De 
lijst met het beschikbare materiaal zal in de loop van de maand juni gecommuniceerd 
worden. 
 

 


