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Wie zijn we? 

Mobiliteit 

Carpool 
Werk 

Carpool.be 

Sociaal 
vervoer 
Minder 

Mobielen 
Centrales 

Carpool  
Vakantie 

Eurostop 

Sociale 
mobiliteit 

Avira 

 
Carpool 
School 

Schoolpool 
 

Autodelen 
C2C 

CozyCar 

Carpool 
Event 

Eventpool 

Autodelen  
B2C 

Cambio 

Duurzame 
vakanties 

Huisruil 
Homelink 

Woning-
oppas 

Deel-
economie 

ShareFest 
Autodeel-

salon 

Vzw, opgericht in 1975 

Ons motto : “Meer met minder” 
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Vormgeving project & stappenplan 



  Stappenplan 
 
  Voorstelling wijken:  

-  Sint-Amandsberg (Gent) 

-  Molenbergwijk (Beveren) 
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Stap 0 – Lancering project 
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Selecteer een wijk met volgende 
eigenschappen:  
•  Te veel auto’s 

•  Duurzame alternatieven 
•  Burgers met zin voor initiatief 

•  Reeds autodelers/ fietsdelers et cetera 

•  Ga ruim 

Stel een stappenplan op met concrete data 
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Zelf aan de slag!  



  Diepte-interview 
 
  Observatie 

 
  Verplaatsingsgedrag 
tracken 
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Stap 1 – “de buurt: wienis/wiezijn da?” 



12 



Connect autodelen.net edition 
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Doe-opdracht: Diepte-
interview 

 

Kom zoveel mogelijk te weten 
over verplaatsingsgedrag van 
je buurman/ buurvrouw adhv 
mini-diepte-interview 
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Zelf aan de slag!  



  Info verwerken uit 
observatie 

 
  Problematiek schetsen 
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Stap 2: “we willen meer ...”  



Voorbeeld co-creatiesessie 
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Wat zouden buurtbewoners aankaarten rond 
mobiliteit in jouw gekozen wijk?  

Wat zou je zelf als buurtbewoner in je wijk 
aankaarten?  

Hoe vlot verloopt jouw verplaatsingsgedrag? 
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Zelf aan de slag!  



  Inspireren  
 
  Creëren 

 
  Mbv participatiepartner 
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Stap 3 – “doe de co-creatiesessies!” 



Sessie 1: van abcd… idee naar topidee 
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Sessie 2: uitwerken topideeën  
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Hoe baken je jouw project af? Thema? 

Brainstorm (5 à 10 min) 

1 topidee uitwerken  

Let op: dit is een techniek van Twisted Studio; 
voor correct gebruik en goede resultaten wordt 
doorverwezen naar hun begeleiding! 
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Zelf aan de slag!  



  Acties concreet uitwerken 
  
  Buurt warm houden 
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Stap 4: “keep them warm” 



Afstemmen gemeente/stad & 
schepencollege 
Materialen verzamelen 
Multimodaal mobiliteitsaanbod 
Wie helpt? Terugkommomenten!  

   à concreet zijn! à 

Uitbouw testopstelling 
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Stel een wervende communicatie op naar de 
buurt/ gemeente 
•  Hoe krijg je de buurt warm 

•  Welke acties/ activiteiten zou jij plannen met de wijk?  
•  Welke zaken zou jij nog willen afstemmen met de 

buurtbewoners tijdens deze terugkom-momenten? Of laat je 
dit net rusten?  
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Zelf aan de slag!  



  Actieweek Week vd 
Mobiliteit:  

er is vanalles gestart! 
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Stap 5: “just test it!” 
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Een aantal sfeerbeelden van de opening van 
het ‘Deelpunt’ 
 



Delende buurten: The movie! 
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  Evalueer 

  Remedieer 
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Stap 6: “evalueer, remedieer, stuur bij” 



29 

Rondje van de tafel 



www.taxistop.be 


