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Slimmere mobiliteit is een gezamenlijke uitdaging. 
Als je er als werkgever nog niet wakker van zou liggen, weet dat woon-werk-
verkeer op maat een cruciale factor kan zijn voor de werktevredenheid van je 
(potentiële) werknemers. Een doordacht mobiliteitsbeleid heeft nog tal van 
andere voordelen op het vlak van gezondheid, duurzaamheid ...



gebruik van het 
openbaar vervoer 
stimuleren?

Een mobiliteits-
aanpak op maat?

de fi ets-
infrastructuur 
in je bedrijf 
verbeteren? 

Een carpool-
policy voor je 
werknemers?

slimmer met de 
auto omgaan?  

Je koestert 
ambities en wil 
graag: 



   De MobiliteitsCoach helpt 
je planmatig en efficiënt 
om jouw werknemers op het 
juiste spoor te zetten.

Hij geeft 
onafhankelijk advies 
over jullie mobiliteit, 
volgens je concrete 
situatie.

Hij volgt samen met 
jou nauwgezet de 
contracten en 
implementatie op.

Hij toont je de 
weg naar premies 
en subsidies en 
vult indien nodig 
samen met jou de 
formulieren in.

Hij berekent en 
evalueert je 
mobiliteitseffecten.

Hij brengt 
professionele, 
ambitieuze
partners naar je toe.

Hij biedt je zijn 
expertise in 
communicatie, 
duurzaamheid en 
gezondheid.

Maak samen met de MobiliteitsCoach 
je ambities voor een slimmere mobiliteit waar.





Wat bieden we aan? 

Gratis dienstverlening quick scan

geoloket Samen Slimmer naar het Werk

overzicht met aanbieders van duurzame mo-
biliteit op www.leiedal.be/samen-slimmer-
naar-het-werk

eenvoudige vragen per mail of telefoon

in de toekomst aan te vragen via 
www.mobiliteitscoach.be

bedrijfsbezoek van één à twee uur met 
gesprek en praktische tips

advies per mail met aandachtspunten en 
ingrepen die voor jouw bedrijf relevant zijn



Traject op maat

Tijdens een kennismakingsgesprek stemt 
de MobiliteitsCoach met je af waarvoor je 
begeleiding wenst. Hij maakt hiervoor een 
kostenraming op basis van een vast tarief 
(inclusief btw en verplaatsingsvergoeding). 

Het volledige traject bestaat uit de 5 stap-
pen (volgende pagina), maar je kan natuur-
lijk zelf kiezen waar je hulp bij wilt. Ook een 
dienstverlening los van het stappenplan is 
mogelijk: misschien neem je bepaalde za-
ken liever zelf op, heb je alleen interesse in 
een evaluatie van uitgevoerde maatregelen 
of vraag je beperkt advies voor het bepalen 
van de prioriteiten. 

“De MobiliteitsCoach 
focust zich op  
duurzame mobiliteit 
voor je bedrijf, maar 
optimaliseert ook het 
comfort en de  
flexibiliteit voor je 
werknemers.”  



Mobiliteits-
analyse

Je ambities

Traject
op maat
Vijf 
stappen
plan Na een nulmeting brengen we 

aan de hand van een mobili-
teitsanalyse de mogelijkheden 
en uitdagingen voor jouw 
bedrijf in kaart. Dat kan via 
ons Geoloket Samen Slimmer 
naar het Werk, maar ook via de 
Provinciale Mobiscan. Zo krijgt 
de MobiliteitsCoach zicht op 
welke vormen van duurzame 
mobiliteit het meest kansen 
bieden voor de werknemers 
van jouw bedrijf. 

Tijdens een opvolgingsgesprek 
bespreekt de MobiliteitsCoach 
samen met jou de resultaten 
van de analyse en bepalen jul-
lie in samenspraak een aantal 
ambities met betrekking tot 
woon-werkverkeer.
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Aanpak Uitvoering Oplevering

De MobiliteitsCoach stelt in 
onderling overleg met jullie 
een plan van aanpak op. Welke 
acties zullen we ondernemen 
om jullie ambities waar te 
maken? De MobiliteitsCoach 
helpt bij het scherpstellen van 
de vragen, de selectie van de 
meest aangewezen mobili-
teitsalternatieven en partners, 
het opvragen van off ertes, de 
toeleiding naar subsidies, fi s-
cale voordelen of premies...

De MobiliteitsCoach helpt jullie 
bij de opstart van begeleiden-
de communicatie, de opvolging 
van de gemaakte afspraken 
met partners, maar kan ook 
technische werken mee op-
volgen en de uitvoering ervan 
controleren.

Evaluatie en bijsturing van de 
ondernomen acties en geno-
men maatregelen.
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De MobiliteitsCoach: 
een investering in de toekomst

Dankzij de steun van diverse overheden en partners kan je een beroep doen op  
de MobiliteitsCoach aan een interessant tarief.

Inzetten op duurzaam woon-werkverkeer loont bovendien: 

 Regelmatig fietsen leidt tot 
een betere gezondheid en min-
der ziekteverzuim – fietsende 
werknemers zitten gemiddeld 1 
dag per jaar minder ziek thuis.

 Als elke werknemer die 
met de wagen naar het werk 
komt, voortaan één keer per 
week zou carpoolen, zou er 
25% minder file zijn.

 Een aantal kosten in func-
tie van duurzame mobiliteit zijn 
voor de werkgever 120% fiscaal 
aftrekbaar. Dat is bijvoorbeeld 
het geval voor de aankoop van 
bedrijfsfietsen of voertuigen 
voor collectief vervoer.

 Professionele ondersteu-
ning van woon-werkverkeer 
voor medewerkers kan een 
vorm van competitief voordeel 
zijn bij aanwervingen. Het past 
binnen modern HRM-beleid.  

 Als je een derdebetalers-
overeenkomst sluit met de 
openbaar vervoersmaatschap-
pij, komt de overheid tussen 
in de kostprijs van het abon-
nement. Daardoor betaal je 
als bedrijf maar 80% van de 
normale prijs.

 Een divers mobiliteitsaan-
bod biedt flexibiliteit en comfort 
voor de werknemers.

Let wel: de MobiliteitsCoach kan je adviseren over mobiliteitsmaatregelen, maar treedt niet in de 
plaats van jouw sociaal bureau en kan enkel werken binnen de geldende kaders (bijvoorbeeld  
collectieve arbeidsovereenkomst, …).



“Met de Mobiliteits-
Coach ben je zeker van 

een doordacht  
mobiliteitsbeleid op 

maat, en geniet je ook 
in de toekomst van een  

vlotte mobiliteit.



    Wist je dat ...
“... de MobiliteitsCoach deel 
uitmaakt van een kennisnet-
werk met heel wat (boven-)
lokale overheden, koepelor-
ganisaties en de mobiliteits-
sector?

“...de MobiliteitsCoach samen met  
jou zoekt naar oplossingen voor 
praktische problemen, zoals het 
voorzien van lockers of de uitbreiding 
van de fietsenstalling?

“...de MobiliteitsCoach ook 
voor bedrijventerreinen een 
ondersteuning kan zijn van het 
bedrijventerreinmanagement?

“...de MobiliteitsCoach je ook 
kan adviseren als je een ver-
huis of nieuwe locatie binnen 
onze regio overweegt?

“... de MobiliteitsCoach je kan 
helpen bij het aanvragen van 
subsidies?



Geoloket Samen Slimmer 
naar het Werk
Ontdek de duurzame alternatieven 
voor jouw woon-werkverkeer



Rijd je je vast in het grote 
mobiliteitsaanbod? Het Geoloket 
Samen Slimmer naar het Werk 
toont je de weg naar vlotte 
mobiliteit!

Mobiliteit is niet jouw core business. Maar toch wil je iedereen 
vlot op het werk krijgen. In het grote aanbod is het overzicht 
zoek: waarop kan ik als bedrijf best inzetten? Is de bus een 
goed alternatief? En hoeveel werknemers wonen op fietsaf-
stand? Het Geoloket Samen Slimmer naar het Werk toont je  
de mogelijkheden.

Surf naar xxx
Vraag voor jouw bedrijf 
je eigen persoonlijke 
login aan via xxx

Kies jouw bedrijventer-
rein en jouw bedrijf

Verken in enkele klik-
ken de mogelijkheden 
voor fiets, openbaar 
vervoer, deelwagens, …

Druk met één muisklik 
een rapport af, dat je 
makkelijk kan delen 
met collega’s, HR-
diensten, …
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Meer info

Intercommunale Leiedal
President Kennedypark 10
8500 Kortrijk 

www.mobiliteitscoach.be
info@mobiliteitscoach.be

056 24 16 16



De Mobiliteitscoach is een opportuniteit die voortvloeit uit Samen Slimmer naar het Werk, een project 
van intercommunale Leiedal en Voka West-Vlaanderen. Dit project kaderde binnen de oproep 
‘Ondernemingsvriendelijke gemeente’ van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. 

Het concept wordt verder uitgewerkt binnen het project Share-North, een project met de steun van de 
Europese Unie. 

en met steun van: 










