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Autodelen in landelijk gebied



Afspraken

● Camera en microfoon uitschakelen tijdens de presentatie

● Vragen stellen kan steeds via de chat, deze worden besproken na elk 

onderdeeltje

● Mondeling vragenrondje helemaal op het einde

● Dit overleg wordt opgenomen

● De opname en de presentatie worden na afloop gedeeld op de 

webpagina van de provincie



Autodelen.net?
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Autodelen? 



Autodelen?

Het na elkaar gebruiken van één 
of meerdere wagens. Wanneer 
je een auto nodig hebt, gebruik je 
hem, wanneer je hem niet nodig 
hebt, gebruikt iemand anders 
hem.

Kernidee = efficiëntie







Autodelen kan dus een grote rol spelen om de broeikasemissienormen van 
2030 te halen. Daarvoor is nood aan een ambitieus mobiliteitsplan, dat 
inzet op efficiënt autogebruik.

Vooral lokale overheden hebben de sleutel in handen om ervoor te zorgen 
dat het platteland niet achterblijft. ‘Als we die klimaatdoelstellingen willen 
halen, kunnen we maar best inzetten op autodelen en carpoolen’, besluit 
Karl Vrancken, onderzoeksleider bij VITO. ‘Met elektrische auto’s alleen 
geraken we er niet.’



Autodelen in Vlaanderen: aanbieders met eigen vloot



Autodelen in Vlaanderen: particulier autodelen 



Autodeelaanbod creëren 



Autodeelaanbod creëren

1. Dienstwagenpark delen
2. Particulier autodelen
3. Partnerschappen





Dienstwagenpark delen

Wagenpark stelselmatig 
vervangen door deelwagens

Huidig wagenpark delen met 
omwonenden

In eigen beheer: 
“Doe-het-zelf”

Met technologische ondersteuning 
van autodeelorganisatie



Dienstwagenpark delen



Particulier autodelen 

⇒ De tweede wagen!



Particulier autodelen

● Een opstart begeleiding door Dégage of Cozywheels
● Subsidie elektrische wagens op voorwaarde dat zij worden 

gedeeld. 
● Promoten van de mogelijkheden voor autodelen onder 

particulieren zoals communicatie, organiseren van 
autodeelparty’s … 



Partnerschappen



Partnerschappen

● inventariseer potentiële partners in de stad/gemeente zoals 
MVO bedrijven, vzw’s, organisaties met een sociaal oogmerk, 
sociale huisvestingsmaatschappijen, zorgvoorzieningen met 
aangepaste wagens voor rolstoelgebruikers, lokale 
garagehouders, netwerk van lokale ondernemers (winkels, 
bakker, lokale markten,wereldwinkel, enzovoort) ... 

● Subsidie voor organisaties en/of bedrijven  die starten met 
autodelen.  vb. voor inbouwen boordcomputer bij bestaande 
dienstwagens, communicatie… 



Communicatie



Communicatie

1. Aandacht trekken
2. Informeren
3. Overtuigen 
4. Ondersteunen
5. Onderhouden en verbinden
6. Communicatiepartners



Aandacht trekken



Informeren



Overtuigen

● Inzetten van ambassadeurs
● Communicatie bij kantelmomenten
● Promotiecampagnes ism lokale 

actoren
● Goede voorbeeld geven
● Financiële incentives 



Ondersteunen

● Solidariteitsfonds (vb. ism met de 
vervoerregioraad)  voor derde 
betalerssystemen

● Persoonlijk mobiliteitsadvies geven over 
de nieuwe mobiliteitssituatie 
(loketfunctie in gemeentehuis, bib, 
buurthuis…)

● Opleiden OCMW personeel 
● Breed promoten savewithcarsharing.be
● (logistieke ondersteuning voor) 

infosessies
● Testmogelijkheden



Onderhouden en verbinden

● Beleidsparticipatie met aandacht 
voor kwetsbare doelgroepen 

● Ambassadeurs
● Burgerbudget



Communicatiepartners

● Vertrouwen
● Lokale verankering
● Groter lokaal draagvlak - extra kanalen
● Meer (sub)doelgroepen



Communicatiepartners en -kanalen
Burgers op kantelmomenten Loket rijbewijzen, rijscholen, rijexamencentra, welkomstmoment nieuwe 

inwoners, start nieuwe ondernemingen…

Mensen met interesse in milieu en circulaire economie Milieuorganisaties (bv. Natuurpunt, VELT, ...), alternatieve festivals, 
Repair cafés, lets, tweedehandsbeurzen, rommelmarkten

Mensen die alternatieve vervoerswijzen reeds kennen 
en gebruiken : fiets, bus, trein

Station, bushaltes, fietsenstallingen, fietshandelaars, fietsherstel repair 
cafés

Mensen die geen (tweede) wagen kunnen of willen 
betalen

Armoedeverenigingen, opbouwwerk, Seniorenverenigingen, Uitpas, 
OCMW, Sociaal huis, scholen...

Mensen die in de buurt van een deelauto wonen Buurtcomités, lokale verenigingen

Mensen die op fietsafstand van het werk wonen Lokale werkgevers met grotendeels lokale rekrutering (vb.  met focus op 
MVO)

Mensen die elkaar kennen en vertrouwen Lokale lidorganisaties, buurtcomités, werkgevers, oudercomités

Mensen die zich niet dagelijks verplaatsen 
(thuiswerkers, immobiele mensen, gepensioneerden…)

Seniorenverenigingen, voorzieningen voor mensen met een beperking, 
netwerk lokale handelaars ,...



Flankerend beleid



Flankerend beleid

● Parkeerbeleid: autodelen 
stimuleren en autobezit ontraden

● Integratie bij nieuwbouwprojecten
● Alternatieven voor de wagen: 

fietsinfrastructuur, openbaar 
vervoer, mobipunten…

● …

→ visie en doelstellingen 
verankeren in een actieplan



Financiering 



Financiering

● Middelen via Lokaal energie en klimaatplan
● Vrijdag 4/6 goedgekeurd
● Communicatie volgt! 

→ Zie ook inspiratiegids om de middelen doeltreffend in 
te zetten



Wat moet je onthouden? 



Samengevat

1. Out of the box denken: er staan veel stilstaande auto’s in je gemeente!
2. Belang van communicatie kan niet worden overschat
3. De juiste partners zoeken
4. Aandacht voor kwetsbare burgers
5. Juiste klimaat scheppen
6. En…. GEDULD! 



En nog meer inspiratie… 

Toolkit voor lokale overheden:
https://www.autodelen.net/toolkit-lokaleoverheden

Praktijkgids ‘Boost autodelen in je buurt’: 
https://www.autodelen.net/particulier/toolkit-ambassadeurs/  

Praktijkgids ‘Autodelen in landelijk gebied’:
https://www.autodelen.net/goede-praktijken-uit-landelijk-gebied/D! 



Vragen?

contact: merel@autoden.net of 0470 89 06 33

mailto:merel@autoden.net

