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Inleiding 
 

Onder de slogan ‘carsharing is worth celebrating’ werd het autodeelsalon de voorbije jaren 

met succes georganiseerd door Autodelen.net. Met een knipoog naar het klassieke autosalon, 

worden hier verschillende auto’s tentoongesteld aan de bezoeker. Enige verschil met groter 

broertje autosalon? Al deze wagens worden gedeeld! De bezoeker ontdekt op een ludieke 

manier wat het Vlaamse autodeellandschap (en bij uitbreiding het breed gamma aan sharing-

initiatieven) te bieden heeft. Een leuke zondag voor jong en oud, mét leuke animatie, 

demonstraties en activerende acties. 

 

Na acht edities laat Autodelen.net het concept zijn eigen leven leiden en laten we lokale 

overheden er verder mee aan de slag gaan. Lokale overheden hebben immers er alle belang 

bij hun pijlen te richten op autodelen.  

 

Autodelen en bij uitbreiding gedeelde mobiliteit is een essentiële schakel in een duurzame 

mobiliteitsmix en het concept basisbereikbaarheid. Het is een alternatief voor de eigen 

wagen, waarbij het reflexmatige autogebruik plaatsmaakt voor een rationele keuze uit 

diverse mobiliteitsalternatieven. Autodelen maakt combimobiliteit mogelijk in voor- en 

natransport (bv. combinatie fiets, trein, deelwagen) en in tijd (bv. vandaag de fiets, morgen 

de (deel)auto en overmorgen de trein).  

 

Bovendien draagt autodelen in belangrijke mate bij tot een betere luchtkwaliteit, meer open, 

publieke ruimte, het behalen van de klimaatdoelstellingen en de sociale cohesie in een 

gemeente. 

 

Deze handleiding werd opgemaakt i.k.v. de Week van de Mobiliteit met de steun van de 

Vlaamse overheid. 
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Waarom een autodeelsalon organiseren? 
 

Concept 

 

Met het autodeelsalon bereikt de lokale overheid een breed publiek. De organiserende stad 

of gemeente maakt er echt een feestelijk evenement van. Inwoners kunnen er zowel een 

eerste keer kennismaken met de deelcultuur en met duurzame mobiliteit als een antwoord 

vinden op alle vragen rond autodelen in de praktijk. Volgende ingrediënten vormen de basis: 

 

● Deelauto’s tentoonstellen en voorstelling van de verschillende autodeelorganisaties 

● Tal van aantrekkelijke nevenactiviteiten (bv. kinderanimatie, deelbar, boekenruil, 

speeddate met BV, workshops….) voorzien zodat de mensen - die op het eerste zicht 

geen voeling hebben met het thema autodelen of sharing - toch geprikkeld worden 

om het autodeelsalon te bezoeken 

● Aandacht voor andere mobiliteits- en deelinitiatieven 

 

De boodschap die we willen meegeven aan de bezoekers van het autodeelsalon is dat 

gedeelde mobiliteit niet alleen een belangrijke schakel binnen duurzame mobiliteit is, maar 

dat het mensen verbindt, waardoor de buurtcohesie versterkt wordt. Kortom, sharing is hip, 

trendy, ecologisch en plezant!  

 

 

Waarom autodelen in de kijker zetten 

 

Bij autodelen maken verschillende mensen na elkaar gebruik van één of meerdere wagens. 

De focus verschuift van bezit naar gebruik. De gemiddelde Vlaamse wagen staat immers 95% 

van de tijd stil, dit kan dus veel efficiënter!  

 

De voordelen? Met autodelen ben je altijd mobiel, maar heb je een pak minder autokosten 

en niet de zorgen die komen kijken bij autobezit (verzekering, keuring, onderhoud, ...). 

Bovendien zijn er met autodelen minder wagens nodig en zo is er dan weer meer ruimte voor 

leuke dingen: groen, speelruimte, fietsenstalling, ... Autodelen betekent ook minder 

autokilometers en meer duurzame kilometers. En van schonere lucht profiteren we natuurlijk 

allemaal!  

 

  

https://www.autodelen.net/wat-is-autodelen/
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Vormen van autodelen 
 

Het Vlaamse autodeellandschap bestaat vandaag uit diverse autodeelorganisaties. Elke 

organisatie heeft een uniek aanbod. We onderscheiden drie categorieën:  

 

 

1. Autodeelaanbieders met eigen vloot 

Deze aanbieders stellen een wagenpark ter beschikking aan hun leden. Het wagenpark 

verschilt per aanbieder en kan uit verschillende modellen bestaan. De gebruiker betaalt aan 

de organisatie voor het gebruik van een wagen, per kilometer en/of per tijd.  

 

 
 

 

2. Kostendelend / autodelen met je buren 

Bij deze vorm van autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende 

buurtbewoners gebruikt in een, meestal kleinschalig, zelfstandig systeem. Een tweede 

belangrijk kenmerk is het kostendelend principe. De eigenaar van de wagen maakt geen 

winst, maar krijgt de reële kostprijs van de wagen vergoed per gedeelde kilometer. Ten derde 

is er bij dit type autodelen een grote mate van zelforganisatie en sociale interactie, met eigen 

afspraken en regels. De wagen is eigendom van een lid van de autodeelgroep of kan in mede-

eigendom aangekocht zijn door meerdere leden van de groep. 

 

 

3. Peer-to-peer autodelen (P2P) 

Er zijn ook bedrijven die een online platform ter beschikking stellen waarop eigenaars hun 

wagen kunnen registreren. Iedereen die zich vervolgens als gebruiker aanmeldt, kan elke 

wagen op het platform huren tegen een door de eigenaar bepaalde vergoeding. Een deel van 

deze opbrengst gaat naar het bedrijf voor het gebruik van het online platform, verzekering 

en pechbijstand. Dit autodeelsysteem wordt in de praktijk ook peer-to-peer (P2P) autodelen 

genoemd. 
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Aan de slag 
 

Een chronologische overzicht van te ondernemen stappen is terug te vinden in de 

planningsfiche in bijlage 1. Gebruik deze fiche om je planning op te stellen aan de hand van 

concrete data.  Hieronder worden de verschillende aandachtspunten per fase besproken. Er 

wordt ook telkens verwezen naar de werkdocumenten in de bijlagen die je hiervoor kan 

gebruiken. Volgende thematische fases worden overlopen:  

 

Fase 1: Verkenning 

Fase 2: Uitwerken 

Fase 3: Plannen 

Fase 4: Maak het wereldkundig! 

Fase 5: Laatste briefing 

Fase 6: Make Memories 

Fase 7: Brei er een vervolg aan! 

 

 

Fase 1: Verkenning 
 

Zit de context goed? 

Is er in jouw stad/gemeente al een zeker autodeelaanbod? Wil je dit extra in de verf zetten? 

Heeft het aantal autodelers nog een duwtje nodig? Wil jouw stad/gemeente voluit inzetten 

op autodelen? Dan ben je met de organisatie van een autodeelsalon aan het goede adres! 

 

Is er in jouw stad/gemeente nog geen autodeelaanbod?. Begin dan eerst met een activerend 

traject. Alle info hierover kan je terugvinden op de website van Autodelen.net.  

 

Ideaal organiseer je een autodeelsalon op Autovrije Zondag. Dit is echter geen voorwaarde. 

Waar je wel dient op toe te zien: organiseer het autodeelsalon niet als losstaand evenement, 

maar voorzie voldoende randactiviteiten.  

 

  

 

  

 

Leg het voor! 

Bespreek je voorstel met de bevoegde schepen(en) en breng je collega’s van  mobiliteit, 

klimaat, vrije tijd, feest, communicatie, politie, ... op de hoogte en stel een werkgroepje samen. 

Heb je actieve, enthousiaste autodelers in jouw gemeente? Een werkgroep klimaat met 

energieke vrijwilligers of een geëngageerde milieu- of mobiliteitsraad? Betrek ook hen! Een 

voorbeeldcontract voor vrijwilligers vind je in bijlage 6.  

 

TIP  
Bij voorkeur is het autodeelsalon een onderdeel van een groter evenement dat 

op veel bezoekers kan rekenen. 

https://www.autodelen.net/autodelen-in-mijn-buurt/
https://www.autodelen.net/lokale-overheden/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/over-de-week/autovrije-zondag
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Budget 

 

Een autodeelsalon kan kleinschalig, middelgroot of groots opgevat worden. Afhankelijk 

daarvan moet een budget gereserveerd worden tussen de € 5.000 en €15.000 (excl. 

personeelskosten). Los van de grootte van het autodeelsalon kan je als gemeente in 

onderstaande kostenposten verwachten.  

 

 Inschatting kost 

Communicatie €500 à €800 

Inkleding en materiaal  
(excl. stoelen, tafels en tenten) 

€1000 à €1500 

Animatie €1500 à €2000 

Catering en drank €600 à €700  

Helpende handen €400 à €500  

Wedstrijd €200 à €300 

DJ en sabam €600 à €800 

Andere €500 à €1.000 

 

 

Deze cijfers zijn indicatief, de stad/gemeente kan uiteraard zo ver gaan als ze zelf wil in het 

opzet van het autodeelsalon. 

 

 

  

TIP 
Zorg er ook voor dat de vrijwilligers verzekerd zijn! 
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Fase 2: Uitwerken 
 

Locatie 

 

Kies een locatie waar je op veel passage kan rekenen. Zorg ook voor een goede doorstroming 

naar eventuele andere activiteiten die dag. Voor autodeelorganisaties is het belangrijk dat zij 

een deelwagen naast de stand tentoon kunnen stellen. Houd hiermee rekening bij de keuze 

van je locatie. Er is minimaal 1000 m² nodig voor het tentoonstellen van 10 deelwagens en 

infostanden.  

 

Agendeer het autodeelsalon op het college van burgemeester en schepenen zodra datum, 

locatie en concept duidelijk zijn (zie voorbeeld besluit in bijlage 2) . 

 

 

 
 

 

Invulling stand(en)  

 

Zorg voor een algemene onthaalstand waar je ook info geeft over het principe van autodelen 

en waar je de mensen kan doorverwijzen. Om deze stand te bemannen kan je misschien wel 

rekenen op bestaande autodelers uit de stad/gemeente. Daarnaast nodig je verschillende 

autodeelaanbieders uit om gedeelde wagens te showen. Neem hiervoor contact op met het 

Autodelen.net secretariaat. Wij contacteren de verschillende autodeelorganisaties die actief 

zijn (of interesse hebben om van start te gaan) in de betreffende stad/gemeente met de vraag 

om aanwezig te zijn. Deelt de stad haar eigen wagens? Vergeet niet om deze ook een plekje 

te geven op het autodeelsalon!  
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Daar stopt het niet! Kijk ook verder naar mobiliteitsinitiatieven in de stad/gemeente. 

Standhouders die je nog kan uitnodigen zijn: aanbieders van fietsdeelsystemen, De Lijn, 

Minder Mobielen Centrale, …  

 

 

 

 

 

 

 

Ook aantrekkelijk is een heuse deelmarkt, waarbij je lokale deelinitiatieven in de kijker zet. 

Een greep uit het aanbod: 

 

 

 
 

TIP 
Wees ook met een stand van de stad/gemeente aanwezig waar je de autodeel- of 

mobiliteitsplannen van de stad/gemeente kenbaar maakt. Het ideale moment om 

ook input van de burger te vragen. 

 
Deeltuinen 
 
Er zijn heel wat initiatieven die steunen op 
gemeenschappelijke tuinen/aankopen:  
stads(moes)tuinen, zelfpluk- en 
zelfoogstboerderijen, voedselteams, 
volkstuintjes, samentuinen, csa 
boerderijen, ...   
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 © Toon Debonne 

 
Spullenbibliotheken 
Leden kunnen hier bv. kleding, gereedschap, 
babyspullen, speelgoed, kinderfietsen… 
uitlenen. Zo hoeft niet iedereen apart spullen 

die maar kort worden gebruikt aan te kopen.  
 
Overzicht: 
https://www.bewustverbruiken.be/artikel/5-

uitleendiensten-voor-spullen  

 
Buggybooker 
Buggybooker is een buggy uitleenservice 
voor gezinnen met kinderen. Door buggy’s 
ter beschikking te stellen aan bezoekers van 
een stad, hoeven gezinnen geen buggy’s 
mee te sleuren en is naar de stad komen met 
het openbaar vervoer of de fiets de evidentie 
zelve. 
 

Contact: info@buggybooker.com  

 
LETS 
 
LETS staat voor Local Exchange Trading 
System. Bij LETS doen mensen iets voor 
elkaar in ruil voor een andere dienst. Op de 
website van LETS Vlaanderen kan je nagaan 
of er een groep actief is in jouw 
stad/gemeente.  
 
Contact: 

https://www.letsvlaanderen.be/lets-

groepen# 

https://www.bewustverbruiken.be/artikel/5-uitleendiensten-voor-spullen
https://www.bewustverbruiken.be/artikel/5-uitleendiensten-voor-spullen
mailto:info@buggybooker.com
https://www.letsvlaanderen.be/lets-groepen
https://www.letsvlaanderen.be/lets-groepen
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Leuke animatie 

 

Het is belangrijk om een gevarieerd programma aan leuke plakfactors en publiekstrekkers op 

te nemen in je programma. Op die manier lok je niet enkel de inwoner die al interesse heeft, 

maar ook een divers publiek dat op het autodeelsalon het concept autodelen (beter) kan 

leren kennen. We geven je graag wat inspiratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samenhuisinitiatieven 
Bij samenhuizen leven bewoners uit 
verschillende gezinnen vrijwillig met 
elkaar. Er zijn verschillende vormen en 
talrijke projecten in Vlaanderen. Bij 
samenhuizen vzw weten ze jou te vertellen 
of er ook projecten zijn in jouw 
stad/gemeente.   
 

Contact: info@samenhuizen.be  

 
Extra inspiratie nodig?  
 
Neem een kijkje op de overzichtspagina 
van Netwerk Bewust Verbruiken. 
 
https://www.bewustverbruiken.be/rubrie

k/gedeelddoor   

 
Deelba(a)r 
Dit is een vaste waarde op het 
autodeelsalon. Eén drankje betalen, is 
twee drankjes halen. Eéntje voor jou 
en ééntje om te delen met iemand die 
je nog niet kent. 
Werk met lokale jeugdbewegingen 
voor de bediening en contacteer een 
lokale brouwer voor drank, 

koelinstallatie, spoelbak en glazen. 

mailto:info@samenhuizen.be
https://www.bewustverbruiken.be/rubriek/gedeelddoor
https://www.bewustverbruiken.be/rubriek/gedeelddoor
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Ludentem 
 
Ludentem leert jouw jongste bezoekers  
jongleren, eenwieleren of steltlopen. 
 
Contact: info@ludentem.com  
 

 
Guinelli 
 
Goochelaar Guinelli legt jouw bezoekers 
op wel heel originele manier uit hoe 
autodelen nu precies werkt en wat de 
voordelen zijn. 
 
Contact: info@guinelli.com  
 

 
Speeddate met BV’s in een deelauto  
 
De BV’s kruipen samen met een 
bezoeker in een deelauto en vertellen 
hen waarom autodelen nu net zo 

fantastisch is. 

 
Theater Savooi 
Haaranimatie voor durvers. 
 
Contact: info@theatersavooi.be of 0486 

51 77 78 

mailto:info@ludentem.com
mailto:info@guinelli.com
mailto:info@theatersavooi.be
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Live tekenen op de deelauto’s 
De deelauto’s worden letterlijk in de 
bloemetjes gezet. Wij werkten reeds 
samen met Lectrr, maar je kan de vraag 
ook stellen aan lokale cartoonisten. 
Opgelet! Vraag op voorhand 
toestemming aan de auto-eigenaars en 
zorg voor de juiste stift die kan worden 
afgewassen. 

© Ludo 

 

 
Geefkast of geefplein 
 
Nodig je bezoekers uit om spulletjes die 
zij niet meer gebruiken mee te brengen 
om je geefkast te vullen. Zo kan je er 

anderen blij mee maken. 

 
Eco-dokter geeft advies 
 
De eco-dokter geeft persoonlijk advies 
over wat jij kan doen om de aarde terug 
gezond te krijgen. Overschakelen op 
groene stroom of een andere bank? Je 
aansluiten bij een milieu-organisatie, 
een aandeel kopen bij een Coöperatieve, 
meteen vegetariër of veganist worden, 

gaan autodelen of een petitie tekenen? 
De eco-dokter is een animatie van Low 
Impact Man.  
 

Contact: steven@lowimpactman.be 

mailto:steven@lowimpactman.be
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Carpoolen met de gocarttrein 
 
Pik je bezoekers op aan het station met 
een gocarttrein en breng ze naar het 
autodeelsalon. Want Carpoolen is fun! 
Voorzie hiervoor een tijdelijke halte aan 

het station. 

 
Fietskeuken/repair café 
 
Nodig de plaatselijke repair cafés uit voor 
het organiseren van een repair café. 
Bezoekers kunnen hun klein elektro terug 
nieuw leven inblazen of hun fiets laten 
herstellen. 
 

 
Delende Danny  
  
Delende Danny probeert je bezoekers 
vanalles te laten delen dat veel minder 
evident is om te delen dan een auto. 
Delende Danny is een animatie van 
Zinderling vzw.  
 
Contact:  thomas.logghe@telenet.be  
 

 
Matchboxruil  
 
Roep bezoekers op matchboxjes mee te 
brengen die ze vervolgens kunnen 
ruilen! 
 

mailto:thomas.logghe@telenet.be


15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boekenruil 
 
Laat de bezoekers een boek meebrengen 
dat ze vervolgens kunnen ruilen voor een 

andere must-read. 

 
Zorg voor leuke plaatjes 
 
Bij de lokale jeugdverenigingen vind je 
ongetwijfeld een DJ die er de sfeer weet 
in te brengen. 
 

 
Officiële opening door een BV of de 
burgemeester! 
 
Nodig een sympathieke BV uit om je 
autodeelsalon officieel te openen. 

 
Antideelstand 
 
Bij de antideelstand leren de bezoekers 
alle nadelen van delen. De antideelstand 
is een animatie van Zinderling vzw.  
 
Contact:  thomas.logghe@telenet.be  
 
 

© Toon Debonne 

 

mailto:thomas.logghe@telenet.be
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Maak er één geheel van 

 

Bekijk welke wedstrijd je kan organiseren om een doorstroom te verzekeren. De bezoekers 

kunnen bijvoorbeeld op elke stand een vraag oplossen of informatie zoeken. Je vindt 

voorbeeldvragen voor een wedstrijd in bijlage 10. Voorzie een leuke gezinsprijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organiseer een swishing 
 
Bezoekers brengen hun miskoopjes mee 
en ruilen ze voor nieuwe stuks die ze wel 
zullen dragen. Swishing organiseert deze 
kledingruil tegen een kostprijs.  
 
Contact: info@swishing.be   
 

TIP 
Leg de nadruk op zelf testen: een probeerritje met een kinderdeelfiets, deelauto’s 

openen met een app, bij het repair café zelf je klein elektro herstellen, ... 

Uitproberen werkt overtuigend! 

TIP 
Maak van de drankkaarten gebruik om de bezoekers te vragen wat ze vonden 

van het evenement. Voorzie een vijftal evaluatievragen op de achterzijde van 

de drankkaart en verloot een leuke (deel)prijs onder de indieners.   

mailto:info@swishing.be
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Fase 3: Plannen 
 

Stuur de standhouders/animaties tijdig een invulformulier waarop ze hun behoeften kenbaar 

kunnen maken. Je vindt een voorbeeld in bijlage 3 en 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Maak een inplantingsplan op van de verschillende standen. Houd hierbij rekening met de 

wensen van je standhouders. Voorzie plaats voor de deelauto’s in de dichte nabijheid van de 

standjes van de autodeelorganisaties.  Zorg dat je ‘attracties’ het volk naar de kern van je 

evenement lokken. Let ook op dat alles wat er die dag te doen is mooi op elkaar aansluit, 

zodat je de bezoeker niet halfweg verliest. Heb oog voor een leuke inkleding en een 

aantrekkelijke toegangspoort waar mensen niet zomaar voorbij lopen. Hieronder enkele 

voorbeeldjes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP 
Je kan het werkdocument standhouders in bijlage 5 gebruiken om alle 

informatie op een overzichtelijke manier bij te houden. 

© Ludovic Van den Sande 
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Maak het programma van de dag op en regel het nodige materiaal, hieronder een indicatie: 

 

 

Standen Tenten: 15-tal kleine (3m x 3m) en 2-tal grote (6 x 6m) 
Tafels (60-tal) en stoelen (120-tal) 
elektriciteitsaansluiting 
Nadarhekkens: 30-tal 
Catering standhouders en medewerkers (100-tal) 

Deelbar tafels (20 tal) en stoelen (100-tal) 
Toog 
spoelbak 
frigo 
tapinstallatie 
drank 

Inkleding (optioneel) Geluidsinstallatie 
Groene loper en/of grasmatten 
Toegangspoort 
Planten 
Speeltuigen 
Parasollen 
Strandstoeltjes 
Kistjes/tafeltjes 

 

 

 

Opgelet! Respecteer bij de uitwerking de gemeentelijke/stedelijke procedure voor: 

 

- Het aanvragen van de vergunning (indienen aanvraag en eventuele begeleidende 

documenten zoals inplantingsplan, risico-analyse, drankvergunning, 

doorrijvergunning, …)  

- De aanvraag van materiaal (wateraansluiting, elektriciteit, stoelen en tafels, …) 

- Advies vragen aan de bevoegde diensten en de politie  
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Fase 4: Maak het wereldkundig!  
 

 

Hoe meer communicatie hoe beter! Maak een uitgebreid communicatieplan op. Wat kan je 

allemaal doen?  

 

● Maak gebruik van onze affiches (bijlage 10) of ontwerp eigen affiches in jullie huisstijl. 

Verspreid ze in de gemeentelijke gebouwen en bij lokale handelaars. 

 

● Maak gebruik van alle gemeentelijke communicatiekanalen: laat een autodeler uit de 

stad/gemeente aan het woord in het gemeenteblad, maak reclame via de 

gemeentelijk website, de digitale nieuwsbrief, de digitale infoborden en de 

facebookpagina. Heeft jouw stad/gemeente toegang tot Hoplr? Ook dat is een ideaal 

platform om jullie inwoners warm te maken.  

 

● Zet in op advertenties via social media. Filmpjes werken het best! 

 

● Zorg dat jullie event een plaatsje krijgt op alle relevante uitgangswebsites zoals 

www.uitinvlaanderen.be en www.wattedoen.be.  

 

● Zet in op communicatiepartners: 

○ Sociaal huis, OCMW, samenlevingsopbouw, dienstencentra, 

ontmoetingscentra 

○ ledenorganisaties zoals KVLV, KAV, Markant, boerenbond, Pasar, KWB, 

gezinsbond, Femma, okra, landelijke gilden, Fietsersbond, natuurpunt, JNM... 

○ Scholen  

○ lokale burgercoöperaties of lokale transitiegroepen 

○ Wijk- of buurtcomités 

○ bestaande autodeelgroepen 

○ Autodelen.net en Netwerk Bewust Verbruiken 

○ ... 

 

Vraag hen de affiche zichtbaar te hangen en/of de boodschap te delen op social 

media, via hun partners en mee te nemen in een (digitale) nieuwsbrief.  

 

● Vergeet je actie niet te registreren op Week van de Mobiliteit!  

 

● Organiseer je een swishing, repaircafé of boekenruil? Zet de oproep duidelijk in de 

verf bij je communicatie. 

 

● Zet in op het netwerk van je standhouders en animatie. Laat hen dit netwerk 

mobiliseren door jouw evenement te delen op social media / in hun nieuwsbrief.  

 

● Neem in de bewonersbrieven die je verspreidt in het autovrije gebied de ruimte om 

het autodeelsalon te kaderen.  

http://www.uitinvlaanderen.be/
http://www.wattedoen.be/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/organiseer-je-actie/registratieformulier-actie-week-van-de-mobiliteit
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● Heeft jouw stad toegang tot stadstelevisie? Zend een promofilmpje uit! 

 

● Nodig lokale belanghebbenden persoonlijk uit.  Je kan bijvoorbeeld lokale 

buurtwerkingen betrekken en samen een rondleiding organiseren voor de meest 

kwetsbare inwoners van jouw stad/gemeente. Ook voor het college van burgemeester 

en schepenen kan je een rondleiding voorzien.  

 

● Nodig de regionale pers en televisie uit en organiseer een persmoment (een 

voorbeeld persbericht vind je in bijlage 7):  

○ Het autodeelsalon is hét ideaal moment om een nieuw autodeelproject uit de 

doeken te doen of nieuwe parkeervoordelen voor autodelers aan te kondigen 

○ Of lanceer als stad een (tijdelijke) promotie zodat mensen het autodelen eens 

zelf testen! Je kan er bv. voor opteren om een bepaald bedrag aan 

inschrijvingsgeld terug te betalen gedurende één maand. 

○ Je kan ook het autodeelsalon officieel laten openen door de 

schepen/burgemeester of door een (lokale) BV.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak het nodige communicatiemateriaal op: 

 

 

Ter bekendmaking Affiches 
Flyers 
Artikels met interviews 
Filmpjes met een oproep  

Voor op de dag zelf Drankkaarten met evaluatieformulier 
Postbus om de ingevulde kaarten te 
verzamelen 
Contactbriefjes 
Programmafolders 
Posters 
Aanduidingsborden 
Plattegrond 
Welkomstbordjes 

TIP 
Zijn er influencers in de gemeente (lokale klimaathelden, BA’s = bekende 

autodelers, …), laat hen een oproep doen! 
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Fase 5: Laatste briefing 
 

Maak een taakverdeling voor de dag zelf op (voorbeeld draaiboek in bijlage 8). Zorg dat onder 

meer volgende taken zijn toegewezen: 

● Leveren en ophalen materiaal en signalisatie 

● Het afsluiten van autovrije straten en het plaatsen van bewegwijzering 

● Opbouw en afbraak van het autodeelsalon 

● Standen bemannen 

● Foto’s nemen / filmen 

● Bar bedienen 

● Persmoment in goede banen leiden 

● Catering ophalen/verdelen 

 

Overloop de taakverdeling met je collega’s en de betrokken vrijwilligers en vergewis je ervan 

dat iedereen goed weet welke taken hij/zij heeft bij de opbouw en tijdens het evenement. 

Geef hen dit ook nog eens mee op papier. 

 

Stuur een laatste mailtje naar de standhouders en de animatoren die je hebt uitgenodigd op 

je evenement. Vergeet volgende elementen niet: 

 

- Plattegrond of duidelijke omschrijving waar hun standplaats is en hoe ze die zullen 

herkennen 

- Tijdstip dat ze terecht kunnen op het autodeelsalon en hoe laat hun stand 

operationeel moet zijn 

- Duidelijk instructies hoe men er geraakt met de wagen (Wanneer start het autovrij 

gebied? Hoe moeten ze rijden? Waar parkeren?) 

- Is er een bepaalde activiteit/wedstrijd/interactie gepland waarbij medewerking van 

de standhouder wordt verwacht? Zorg voor goede instructies! 

- Overzicht van materiaal dat is voorzien voor de standhouder (tent, tafel, aantal 

stoelen, …) 

- Heeft de standhouder elektriciteit nodig? Maak hem/haar er nogmaals attent op dat 

hij/zij verlengdraden en stekkerdozen zelf dient te voorzien. 

- Doe een oproep om de standhouders hun communicatiekanalen nog eens aan te 

wenden voor communicatie over het event 

- Zorg dat standhouders weten waar drankkaarten/wedstrijdformulieren/programma 

kunnen worden verkregen 

- Een overzicht van het dagprogramma en wat ze mogen verwachten (bv. catering, 

drank, …) 

- Aanduiding waar men toiletten vindt die dag 

 

 

 TIP 
Vergeet het draaiboek en het overzicht van de standhouders (met 

contactgegevens!) niet af te printen. Zo heb je op de dag zelf deze documenten bij 

de hand om naar terug te grijpen indien nodig. 
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Fase 6: Make memories 
 

Zorg dat je het autodeelsalon vastlegt op beeld! Maak foto’s of zet een cameraman/vrouw  in.  

 

Verzamel gegevens van de geïnteresseerde burgers. Zorg dat ze een adres en 

contactgegevens noteren en vraag of zij op zoek zijn naar een deelauto of hun eigen wagen 

willen delen. Vraag hen optioneel ook of zij zich wensen in te schrijven voor de nieuwsbrief 

van Autodelen.net.  

 

 
 

 

Geef het persmoment de nodige aandacht. Kijk op voorhand na of al het (technisch) materiaal 

dat je zal gebruiken werkt en klaarligt, voor de pers arriveert.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

TIP 
Hou de bezoekers warm: laat hen bv. 

op de foto gaan met een leuke wens 

en zorg dat ze nadien op zoek gaan 

naar hun foto op social media. Of laat 

hen een kaartje naar zichzelf 

schrijven met wat ze zouden winnen 

door hun eigen auto weg te doen/te 

delen, dat je een maand na afloop 

opstuurt. 

https://www.autodelen.net/nieuwsbrief/
https://www.autodelen.net/nieuwsbrief/
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Fase 7: Brei er een vervolg aan! 
 

Het autodeelsalon is géén eindpunt. Evalueer het verloop van je autodeelsalon en  

ga aan de slag met de verzamelde gegevens.  

 

● Houd een bevraging bij de standhouders. Hiervoor kan je de bevraging in bijlage 9 

gebruiken.  

 

● Vergeet de standhouders ook niet te bedanken!  

 

● Verspreid een foto/videoverslag via de gemeentelijke communicatiekanalen  

 

● Stuur de mailadressen van de mensen die de inschrijvingslink van de nieuwsbrief 

willen ontvangen door naar Autodelen.net 

 

● Kan er nog een schepje bovenop? Organiseer een grote bevraging bij de burgers om 

te ontdekken of het begrip autodelen goed gekend is en of er veel interesse is/welke 

drempels er nog spelen. Op die manier kan je inspelen op de bezorgdheden van de 

burger. Vraag hen hoe ze het concept hebben leren kennen.  

 

● Ga aan de slag met de geïnteresseerden: 

○ Particulier autodelen 

Zorg dat je mensen die hun wagen willen delen en mensen die een wagen 

zoeken, aan elkaar matcht.  

○ Aanbieders met eigen vloot 

Zijn er mensen met interesse in de opstart van een bepaald autodeelsysteem? 

Contacteer de aanbieder en organiseer een infosessie. Communiceer er breed 

over en contacteer de geïnteresseerden.   

 

● Blijvend stimuleren 

Na het autodeelsalon blijf je als stad/gemeente op regelmatige basis communiceren 

over autodelen. Dat kan op verschillende manieren:  

 

● Communicatie 

○ Laat autodelers en autodeelorganisaties aan het woord op de 

gemeentelijke communicatiekanalen 

○ Organiseer infosessies over autodelen 

○ Faciliteer infosessies door autodeelaanbieders (locatie, drank, 

communicatie, …) 

 

● Stimulerende maatregelen: 

○ Lanceer parkeervoordelen: voorbehouden plaatsen voor autodelers, 

gratis parkeren voor autodelers, ... 

○ Terugbetalen instapkost voor inwoners die starten met autodelen 
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○ Voordeel in natura (korting bij sportgelegenheden, culturele 

activiteiten, integratie in de UiTpas…) 

○ Schrijf een subsidie uit voor wie een autodeelproject opzet of een 

sensibiliserende actie zoals ‘Verover de ruimte’ (werktitel) wil 

uitvoeren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen? 
 

Heb je nog vragen? Contacteer het Autodelen.net secretariaat via info@autodelen.net of 09 

242 32 75. 

 

 
 

TIP 
Is er wel wat interesse in een afgebakende wijk, maar zijn de bewoners nog niet 

helemaal overtuigd? Organiseer een ‘Delende buurt’ met behulp van deze 

toolkit en laat de inwoners het een maand proberen zonder eigen wagen. Hieruit 

haal je als overheid hoogstwaarschijnlijk nog waardevolle input van je inwoners 

om duurzame mobiliteit in je gemeente/stad nog aantrekkelijker te maken!  

 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/organiseer-je-actie/registratieformulieren/verover-de-ruimte
mailto:info@autodelen.net
https://drive.google.com/file/d/17fOX2IKKdtc_3nkWeqCTH71Vw9iHTVjO/view
https://drive.google.com/file/d/17fOX2IKKdtc_3nkWeqCTH71Vw9iHTVjO/view
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Bijlagen 
 

Ontvang je graag de oorspronkelijke exemplaren die je kan bewerken? Graag een seintje via 

info@autodelen.net.  

 

 

Bijlage 1: Planningsfiche 

Bijlage 2: Voorbeeld collegebeslissing 

Bijlage 3: Invulfiche standhouders 

Bijlage 4: Invulfiche animatie 

Bijlage 5: Werkdocument standhouders 

Bijlage 6: Vrijwilligerscontract 

Bijlage 7: Voorbeeld persbericht  

Bijlage 8: Draaiboek dag zelf 

Bijlage 9: Evaluatiebevraging 

Bijlage 10: Wedstrijdvragen kids 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@autodelen.net


Planningsfiche autodeelsalon
Wat Richtlijn timing Deadline (in te vullen) Status Extra
Beslissing organisatie autodeelsalon en samenstellen van een werkgroep 7 à 8 maand op voorhand
Eerste bijeenkomst Interne werkgroep 5 à 6 maand op voorhand
Locatie en datum vastleggen + budget vastleggen 5 à 6 maand op voorhand
Collegebeslissing 5 à 6 maand op voorhand Zie bijlage 2
Interne procedures nagaan en inplannen 5 à 6 maand op voorhand
Animaties uitnodigen 5 à 6 maand op voorhand
Standhouders uitnodigen (autodeelorganisaties via autodelen.net) 5 à 6 maand op voorhand
Herinneringsmail naar standhouders/autodeelorganisaties die niet reageerden 4 maand op voorhand
Mail praktische invulfiches naar de autodeelorganisaties en standhouders 4 maand op voorhand Zie bijlage 3 en 4
Herinneringsmail naar standhouders/autodeelorganisaties die niet reageerden 3.5 maand op voorhand
Tweede bijeenkomst interne werkgroep 3 maand op voorhand
Materiaal reserveren Afh. van interne procedures Zie bijlage 5
Inplantingsplan opmaken Afh. van interne procedures
Brouwer regelen (drank en barmateriaal) 4 maand op voorhand
Vrijwilligers (bar, fotograaf, opbouw, bemanning standen...) zoeken en contracten in 
orde brengen 3 maand op voorhand Zie bijlage 6
Communicatieplan opstellen 4 maand op voorhand
Communicatiemateriaal opmaken 3 maand op voorhand Zie bijlage 10
Communicatieplan opvolgen 3 maand op voorhand
Sabam aanvragen indien er muziek zal worden gespeeld 1 maand op voorhand
Wedstrijd uitwerken 1 maand op voorhand
Cateraar regelen 2 weken op voorhand
Draaiboek dag zelf opmaken 2 weken op voorhand Zie bijlage 8
Mail sturen met praktische afspraken (en plattegrond) naar standhouders en andere 
betrokkenen Enkele dagen op voorhand
Laatste briefing interne werkgroep Enkele dagen op voorhand
Persbericht versturen en pers opbellen Enkele dagen op voorhand Zie bijlage  7

AUTODEELSALON

Bij voorkeur in de  week van 
de mobiliteit (16 - 22 
september) Zie bijlage 8

Bedanking en evaluatie versturen naar standhouders en medewerkers Enkele dagen nadien Zie bijlage 9
Vervolgacties 3 maand na afloop



BIJLAGE 2: Voorbeeld collegebeslissing 
 
Aanleiding en context 
De gemeenteraad ging in zitting van dag/maand/jaar akkoord met de ondertekening van het 
burgemeesterconvenant/ het ontwerp klimaatsctieplan/ de opmaak van een 
autodeelactieplan. Met deze goedkeuring/ondertekening nam de gemeenteraad het 
engagement om in te zetten op autodelen in al zijn facetten: faciliteren, stimuleren en 
informeren.  
 
In dit kader organiseert de stad/gemeente een autodeelsalon. Een autodeelsalon is een 
feestelijk event waar ‘autodelen’ en bij uitbreiding ‘delen’ centraal staan.  Met het 
autodeelsalon bereikt de stad/gemeente een breed publiek. Inwoners kunnen er zowel een 
eerste keer kennismaken met de deelcultuur en met duurzame mobiliteit, als een antwoord 
vinden op alle vragen rond autodelen in de praktijk. Volgende ingrediënten vormen de basis: 
 

 Deelauto’s tentoonstellen en voorstelling van de verschillende autodeelorganisaties 
 Tal van aantrekkelijke nevenactiviteiten (bv. kinderanimatie, deelbar, boekenruil, 

speeddate met BV, workshops….) voorzien zodat de mensen - die op het eerste zicht 
geen voeling hebben met het thema (auto)delen - toch geprikkeld worden om het 
autodeelsalon te bezoeken.  

 Aandacht voor andere mobiliteits- en deelinitiatieven 

De boodschap die wordt meegeven aan de bezoekers van het autodeelsalon is dat gedeelde 
mobiliteit niet alleen een belangrijke schakel binnen duurzame mobiliteit is, maar dat 
autodelen ook gewoon leuk is en mensen verbindt, waardoor de buurtcohesie versterkt wordt.  
 
Het autodeelsalon werd in het voorbije jaren reeds 8 keer georganiseerd door het Vlaams 
netwerk autodelen, Autodelen.net in verschillende centrumsteden (Antwerpen, Gent, Kortrijk, 
Mechelen, Oostende). De vorige edities werden zeer gesmaakt door de bezoekers en konden 
rekenen op vele duizenden deelnemers. Autodelen.net roept steden en gemeenten op om 
aan de hand van een concreet draaiboek met heel wat inspiratie, zelf een autodeelsalon te 
organiseren. Autodelen.net blijft beschikbaar bij vragen.  
 

Argumentatie 
Jaar na jaar neemt het aantal ingeschreven personenwagens in ons land toe. De 
rechtstreekse gevolgen van het toenemende autobezit zijn lokaal heel zichtbaar. De privé-
auto eist steeds meer openbaar domein als parkeerplaats op, terwijl die schaarse ruimte op 
een maatschappelijk veel waardevollere manier zou kunnen ingevuld worden. De 
onaflaatbare stroom aan auto’s zorgt voor steeds frequentere en langere files. Een fenomeen 
dat zich niet beperkt zich tot de grote steden maar ook de kleinere centrumsteden en 
gemeenten treft. Ook de onzichtbare gevolgen verbonden aan de groei van het vervoer op 
onze wegen zijn groot. De CO2-uitstoot van het wegverkeer houdt nog steeds een stijgende 
trend aan.  
 
Autodelen biedt een antwoord op deze mobiliteitsproblematieken. Met autodelen zijn er niet 
alleen minder wagens nodig om aan de totale mobiliteitsbehoefte te voldoen. Delende burgers 
zijn ook bewuste reizigers, die minder autokilometers maken. Het opzetten van een 
autodeelsalon draagt bij aan de realisatie van de gemeentelijke/stedelijke 
klimaatdoelstellingen en de realisatie van de doelstellingen in het gemeentelijk/stedelijk 
autodeelactieplan. Met de organisatie van een autodeelsalon kan een breed publiek op een 
laagdrempelige manier worden geïnformeerd over autodelen. Daarbovenop is een 
autodeelsalon het uitgelezen moment om de gemeentelijke/stedelijke ambities rond 
duurzaamheid en mobiliteit in de kijker te zetten en burgers te horen in deze materie. Het 



uitbreiden van het autodeelsalon met een deelmarkt geeft ook lokale initiatiefnemers een 
forum in de stad/gemeente.  
 
Voor de organisatie van een autodeelsalon is een locatie van tenminste  1000 m² nodig, 
waar veel passage is. Op het autodeelsalon zullen de deelauto’s worden tentoongesteld op 
het plein. De werkgroep schuift hiervoor Locatie naar voor. Het autodeelsalon zal 
plaatsvinden in de week van de mobiliteit op dag september 20xx. 
 
Voor de organisatie van het autodeelsalon wordt een budget van €x.xxx voorzien. 
 

Besluit 
Het college gaat akkoord met de organisatie van een autodeelsalon op locatie op Datum). 



BIJLAGE 3: INVULFICHE STANDHOUDERS 
 
 
Invulfiche autodeelsalon (ADS) xx/xx/xxxx, te xxxxxxx 
Standen staan van 10u tem 18u. 
Contact: xxxxxxxxxxx - e-mailadres of tel. 
Gelieve de ingevulde fiche uiterlijk xxxxxxxxxxxxxxxx  terug te sturen. 
 

Naam organisatie  

Contactpersoon  
Telnr 
Mailadres  

Contactpersoon op xx/xx 
Gsm-nr 
Mailadres  

Aantal aanwezigen van uw 
organisatie op ADS  

Speciale catering vereisten?  

 

Standruimte 
Standaard voorzien: 
Tentruimte: zal minstens 2x2m zijn, 
mogelijks 3x3m (nog wat puzzelwerk 
nodig) 
Met 1 tafel (1,80m) 
en 2 stoelen 

Meer is bespreekbaar, beschrijf hier je wensen 
 
 
 
 

Voorziet uw organisatie een 
deelwagen/deelfiets als deel van 
de stand?  

Hoe wordt standmateriaal 
aangeleverd?  
 

Zullen er extra voertuigen moeten worden geparkeerd, anders 
dan deze hierboven gespecificeerd? 
 

Elektriciteit nodig? 
⇒ Verlengkabels zelf voorzien!! 

JA/NEE : …………………………. 
 

Nadar of herashekkens nodig? 
(specificeer hoeveelheid) 

Heras/nadar/geen 
Aantal:  

Duur opbouw stand  

Duur afbouw stand  

  

Interactief element bij de stand? 
 
 
 

Beschrijf 
 
 
 

Opmerkingen/extra 
benodigdheden?  



Wordt er een extra incentive 
voorzien om te beginnen 
autodelen/fietsdelen? 
 

 
 

 
 

 



BIJLAGE 4: INVULFICHE ANIMATIE 
 
Invulfiche autodeelsalon (ADS) xx/xx/xxxx, te xxxxxx 
Standen staan van 10u tem 18u. 
Contact: xxxxxxxxxxx - e-mailadres of tel. 
Gelieve de ingevulde fiche uiterlijk xxxxxxxxxxxx  terug te sturen. 
 

Naam organisatie  

Contactpersoon  
Telnr 
Mailadres  

Contactpersoon op xx/ xx 
Gsm-nr 
Mailadres  

Aantal aanwezigen van uw 
organisatie op ADS  

Speciale catering vereisten?  

 

Benodigde ruimte  

Tafels en/of stoelen nodig? 
Tafels:... 
Stoelen:.... 

Hoe wordt standmateriaal 
aangeleverd?  

Zullen er voertuigen moeten worden geparkeerd? Specifieer. 
 

Elektriciteit nodig? 
⇒ Verlengkabels zelf voorzien!! 

JA/NEE : …………………………. 
 

Nadar of herashekkens nodig? 
(specificeer hoeveelheid) 

Heras/nadar/geen 
Aantal:  

Aankomst op ADS  ….u…. 

Duur opbouw   

Duur afbouw   

  

Verloop Animatie 
 
 
 

Korte beschrijving 
 
 
 

Opmerkingen/extra 
benodigdheden?  

 

 





[Type text] 

 

BIJLAGE 6 

 

OVEREENKOMST voor Vrijwilligerswerk  
 

 

 

1.  Organisatie 
 

Naam Click or tap here to enter text. 

Adres Click or tap here to enter text. 

Tel.nr Click or tap here to enter text. 

e-mail Click or tap here to enter text. 

Werking van 
de 
organisatie 
 

 

Click or tap here to enter text. 

 

 

 

 

Contactpersoon: 

 

Naam Click or tap here to enter text. 

Functie Click or tap here to enter text. 

Tel. - GSM Click or tap here to enter text. 

 

 

 

2. Vergoedingen 
 

 

• De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding (rekening houdend met de wettelijk 

vastgestelde maxima zoals bepaald in de vrijwilligerswet). De vergoeding bedraagt 

34,03 euro per dag en gebeurt per overschrijving op de rekening van de vrijwilliger, 

zijnde: BE……………………………………….... 

 

3.  Aansprakelijkheid 
 

De organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan 

derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. 

 

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden 

schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. 



[Type text] 

 

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig 

voorkomt. 

 

Opgelet: voor het materiaal dat de vrijwilliger zelf meebrengt, is hij/zij zelf 

verantwoordelijk (vb. iemand brengt zijn Ipod mee en die gaat stuk). 

 

 

4. Concrete afspraken  

 
Functie van de vrijwilliger 

 

De vrijwilliger zal volgende taak vervullen: Click or tap here to enter text. 
 

• het engagement wordt aangegaan voor 

 

o Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 
 

• het engagement vindt plaats op 

  

o Click or tap here to enter text. 
 

 

Naam van de vrijwilliger 

 

................................................ 
 

 

 

 

 

 

Datum: …………………………. 

 

 

 

 

Handtekening coördinator  Handtekening vrijwilliger 

 

 

 

 

 

 



                                
 

PERSBERICHT  
Thursday, March 14, 2019 

Autodeelsalon ‘Stad/Gemeente’  ‘dag 

maand’  
‘Stad/gemeente’ – Op ‘de autovrije zondag op xx september’ wordt het adres omgetoverd 
tot een waar DEELparadijs. Tijdens het Autodeelsalon kan je tussen tijdstip kennismaken 
met verschillende autodeelorganisaties, innovatieve autodeelprojecten en andere vormen 
van gedeelde mobiliteit. Een gevuld programma zorgt voor gedeeld plezier, voor jong en 
oud. Het Autodeelsalon kadert in de Week van de Mobiliteit die plaatsvindt van 16 tot 22 
september. 
 
Achtste editie Autodeelsalon 

Net zoals op het traditionele autosalon staan hier heel wat wagens tentoongesteld, maar met een opmerkelijk 

verschil: al deze wagens worden gedeeld. Op het Autodeelsalon kan je kennismaken met het diverse Vlaamse 

autodeellandschap en ontdek je welk systeem het best bij je past.  

 

Dit jaar strijken we met de achtste editie neer op het Sint-Petrus-en-Paulusplein in Oostende. Je vindt er op 

 “xx september” autodeelaanbieders “Cambio, Stapp.in, Zen Car, BattMobiel  en Poppy” die allen een eigen 

autovloot hebben. Daarnaast zijn ook de particuliere autodeelorganisaties Cozycar en Dégage aanwezig. Zij 

ondersteunen eigenaars bij het delen van hun wagen met anderen aan een kostendelende prijs. Tenslotte 

verwelkomt ook de “CMobiel jou. Hiermee startte CM Oostende lokaal een  ‘Autodelen Voor Iedereen met 

Rolstoelvriendelijke Auto’s (AVIRA)’ project”. Er is dus voor ieder wat wils. Momenteel zijn “Cozycar,  Cambio, 

CMobiel, CarAmigo en Drivy” actief in “stad/gemeente”, maar dit najaar starten nog andere systemen waarvan 

er eentje aanwezig zal zijn op het autodeelsalon. Kom het alvast ontdekken op “xx september”. 

 

Naast veel informatie krijgen bezoekers van het autodeelsalon  ook een hele leuke zondag voorgeschoteld. 

Gedeeld plezier, zo is het Autodeelsalon het best samen te vatten.  “Je kan een drankje delen in de deelba(a)r 

waar het steeds happy hour is, er kan een boek geruild worden en er is een deelmarkt met hippe (Oostendse) 

deelinitiatieven. Daarnaast zorgt Radio Rommelmarkt voor de leuke plaatjes, Mentalist Guinelli verbaast de 

bezoekers, Repair Café Oostende helpt klein elektro nieuw leven inblazen en voor de allerkleinsten is er leuke 

circusacrobatie of een gek kapsel.”  

 

100.000 in 2020 

Autodelen zit in de lift. Momenteel telt Vlaanderen meer dan xx.xxxx autodelers en dat aantal stijgt vlug. De 

impact van een gedeelde auto is immers hoog. Autodelen zorgt niet alleen voor meer ruimte in de stad, 

autodelers leggen gemiddeld ook minder autokilometers af. Ze gaan meer te voet en kiezen vlugger voor de 

fiets en het openbaar vervoer. Minder auto’s in de stad, meer leefbaarheid voor de buurt!  

 

Highlights programma 

 

 



                                
 
 

Programma invullen 

 

Het volledige programma vindt u op : website invullen 

 

 

Inlichtingen voor de pers 

Voornaam naam, Functie 
telnummer - Mailadres - Website 

 

http://www.autodelen.net/


 
Tijdstip Wie Wat, waar, hoe Benodigdheden? 

  Aankomst  

  Tenten opzetten  

  

Parkeerplaatsen en tenten nummeren met 
krijt, 
Verdelen tafels,stoelen, strandstoelen, 
hekken. 
Versiering en inkleding klaarzetten 
Bordjes met standnamen ophangen  

  Muziekinstallatie aansluiten   

  Drank wordt geleverd  

  Drank uitladen en bar opstellen  

  Strandstoelen geleverd  

  Aankomst en Registratie standhouders  

  Opzetten standen  

  Alle deelwagens zijn er  

  Animatie1 komt aan  

  
Alle standen zijn operationeel + start 
kinderanimatie  

  Fotograaf komt toe en meldt zich aan  

  lunch standhouders ophalen  

  
rondgaan met broodjes, drank halen aan 
deelbar  

  
vrijwilligers tweede shift bar komen toe, 
overdracht shift  

  Animatie 2 komt toe en stelt op  

  
Animatie 3 komt toe en meldt aan + 
opstellen stand  

  Start Animatie 2  

  Start Animatie 3  

  Animatie 3 komt toe en stelt op  

  Animatie 4 start  

  
Aanmelden aan Cozycar stand en 
overdracht stand  

  Animatie 4 komt toe en maakt zich klaar  

  Animatie 4 start  



  
Tandje bijsteken met afwas, alle glazen 
moeten proper wegzitten tegen xx  

  

EINDE, afbreken. Alle tenten moeten toe 
en alle materiaal terug in containers. Plein 
proper achterlaten  

  
Drank, glazen en barmateriaal  worden 
opgehaald  
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Evaluatie Autodeelsalon 2018
We willen jullie van harte bedanken voor jullie aanwezigheid op het Autodeelsalon in Oostende! Door 
jullie enthousiasme en medewerking hebben we er een geslaagde dag van kunnen maken! Om onze 
activiteiten te verbeteren naar de toekomst toe, zijn wij heel benieuwd naar je mening. Daarom vragen 
we je om het onderstaande evaluatieformulier in te vullen. Alvast bedankt voor je medewerking!

*Vereist

1. Gelieve je gegevens (naam + organisatie) hieronder in te vullen. *
 

 

 

 

 

2. Was je tevreden met de algemene opkomst van het Autodeelsalon? *
Markeer slechts één ovaal.

 Ja

 Nee

 Matig

3. Was je tevreden met de interesse voor je eigen infostand? *
Markeer slechts één ovaal.

 Ja

 Nee

 Matig

4. Hoeveel contacten had je infostand bij benadering? *
Markeer slechts één ovaal.

 0 à 10

 11 à 25

 26 à 50

 51 à 100

 Meer dan 100

5. Vond je de ingehuurde animatie een meerwaarde?
Markeer slechts één ovaal.

 Ja

 Nee

 Geen mening
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6. Resulteerde de aanwezigheid op het Autodeelsalon in meer leden/aanvragen? *
Markeer slechts één ovaal.

 Ja

 Nee

 Geen idee

7. Resulteerde je aanwezigheid in een toename van het aantal bezoekers op je website? *
Markeer slechts één ovaal.

 Ja

 Nee

 Geen idee

8. Zo ja, met welk percentage? *
(indien je op voorgaande vraag 'Nee' of 'Geen idee' invulde, duid je aan 'niet van toepassing'
Markeer slechts één ovaal.

 1%-10%

 11%-20%

 21%-30%

 31%-50%

 > 50%

 Niet van toepassing

9. Was er voldoende interactie met de andere standhouders? *
Markeer slechts één ovaal.

 Ja

 Nee

 Matig

10. Zijn er eventueel plannen om met sommige aanwezige standhouders terug contact op te
nemen? *
Markeer slechts één ovaal.

 Ja

 Nee

11. Was je tevreden over de algemene organisatie van het evenenemt? *
Markeer slechts één ovaal.

 heel tevreden

 tevreden

 minder tevreden

 ontevreden

 geen mening
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12. Was je tevreden over de locatie van je infostand? *
Markeer slechts één ovaal.

 heel tevreden

 tevreden

 minder tevreden

 ontevreden

 geen mening

13. Was je tevreden over de informatieverstrekking voor het Autodeelsalon? *
Markeer slechts één ovaal.

 heel tevreden

 tevreden

 minder tevreden

 ontevreden

 geen mening

14. Was je tevreden over de informatieverstrekking tijdens het Autodeelsalon? *
Markeer slechts één ovaal.

 heel tevreden

 tevreden

 minder tevreden

 ontevreden

 geen mening

15. Was je tevreden over de catering? *
Markeer slechts één ovaal.

 heel tevreden 

 tevreden

 minder tevreden

 ontevreden

 geen mening

 Anders: 

16. Hoe tevreden ben je over het evenement? *
Markeer slechts één ovaal.

 heel tevreden

 tevreden

 minder tevreden

 ontevreden

 geen mening
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Mogelijk gemaakt door

17. Wat vond je de beste elementen van het Autodeelsalon?
 

 

 

 

 

18. Heb je nog opmerkingen?
 

 

 

 

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


vraag 1
Los de rebus op!

Noteer de oplossing op jouw blad naast vraag 1



vraag 2
Zoek de 10 verschillen!

Duid de verschillen 
aan op de tekening 

op jouw blad



vraag 3

Raadsel

Schrijf de oplossing op jouw blad naast vraag 3

Welke bus kan niet rijden?



vraag 4
Welke 2 treintjes zijn precies dezelfde?

Schrijf de juiste nummers op jouw blad naast vraag 4

1

4

2 3

5 6



vraag 5
Wat hoort niet in het rijtje? 

Schrijf het juiste nummer op jouw blad naast vraag 5

1 2 3

4 5

6



vraag 6
Vul het liedje aan...

Schrijf de oplossing op jouw blad naast vraag 6

10.000 luchtballonnen, kleuren de hemel blauw
10.000 luchtballonnen, zijn ..........................



vraag 7

Zoek de spellingsfouten (en verbeter ze)!

Schrijf de juiste woorden op jouw blad naast vraag 7

autodeeler
bakfiest

trein
planneet

meerijden



vraag 8
In de cirkel missen we 5 letters van het 

alfabet. Welk voertuig kan je ermee vormen?

Schrijf de oplossing op 
jouw blad naast vraag 8

a
b

c
d

f

g

h

j
kl m

o p

q
s u

v

w

x

y

z



vraag 9
Welk woord hebben deze 4 foto’s 

gemeenschappelijk?

Schrijf de oplossing op jouw blad naast vraag 9

?



vraag 10
Hoeveel mensen zie je in totaal?

Schrijf de oplossing op jouw blad naast vraag 10



schiftingsvraagschiftingsvraagschiftingsvraag

Schrijf per actieheld het aantal op. 

Neem je tijd! Wie zoekt, die vindt!

Schrijf de aantallen op jouw blad naast schiftingsvraag

Op elke wagen zijn er actiehelden 
verstopt. Hoeveel actiehelden vind je?


