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Testkaravaan? 
• Woon-werkcampagne duurzame vervoermiddelen 

• Test-het-uit principe 

• Oost-Vlaamse mobiliteitsgeëngageerde bedrijven 

• Laagdrempelig 

• 3 weken gratis gebruik (minstens 3 dagen per week ook 
privé-verplaatsingen) 

• Fietsvriendelijke/lichtrijke maanden: maart- november 

• In 2018-2019 interesse van 110 
bedrijven/organisaties/lokale besturen 

• Effecten worden gemeten meteen na afloop via een 
enquête en 1 jaar nadien (lange termijn effect) 

 



Inhoud testkaravaan 2018-2019 

• Testvoertuigen worden aangeleverd en 
opgehaald, inclusief pechverhelping, 
verzekering en uitleg  

– 42 elektrische fietsen (met dubbele fietstassen) 

– 8 speed pedelecs (met dubbele fietstassen) 

– 5 plooifietsen (geen elektrische!) 

– 3 fietskarren 

– 3 elektrische bakfietsen 

• Vouchers Blue-bike of trapido 



Aanbod testkaravaan 



Aanbod testkaravaan 
• Blue-bike  

– Eeklo 
– Gent-Sint-Pieters 
– Gent Dampoort 
– Aalst 
– Aalter 
– Deinze 
– Sint-Niklaas 
– Lokeren 
– Dendermonde 
– Ninove 
– Geraardsbergen 
– Oudenaarde 

• Trapido (deelfietsen op  
de P+R aan de invalswegen  
van Gent) 
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Oorsprong in Provincie West-

Vlaanderen (2014) 
• Provincie West-Vlaanderen in 2014: 1.226 

deelnemers 
– Redenen deelname 

• Uittesten, goedkope verplaatsingswijze, gezondheid, milieu 

– 58,19 % minder auto gebruik i/d toekomst 

– 85,10% algemene tevredenheidsscore 

– 80,79% tevredenheidsscore testvoertuigen 

• Ook navolging in Provincies Oost-Vlaanderen, 
Limburg en Vlaams-Brabant (Fietstest) en binnen de 
Stad Antwerpen (Mobilotheek) 



Inschrijvingen testkaravaan 2018; 

• 34 bedrijven ingeschreven 

• 12 bedrijven geselecteerd 

• 19805 personeelsleden in totaal 

• 951 personeelsleden ingeschreven 

• Ongeveer 700 personeelsleden effectief 
getest 



Deelnemende bedrijven in 2018: 



Effecten van de enquête meteen na 

deelname in 2018 
• 84% algemene tevredenheidsscore 
• 80,5% tevredenheidsscore testvoertuigen (het voertuig zelf, 

uitleg, pechverhelping, herstellingen,… 
• 78 % van de deelnemers overtuigd van een duurzaam 

vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer 
• Redenen deelname: 

– Uittesten; 59,33% 
– Gezondheidsoverwegingen; 16,75% 
– Milieuoverwegingen; 13,16% 
– Goedkope verplaatsingswijze; 4,31% 
– Kilometervergoeding; 0,96% 
– Andere; 5,5% (combinaties van alle bovenstaande of het vermijden 

van files) 

• Start van blijvende dynamiek : momentum grijpen 
=> Bijvoorbeeld CM Midden-Vlaanderen fietsleaseplan 



Inschrijvingen testkaravaan 2019; 

• 40 bedrijven ingeschreven 

• 16 bedrijven geselecteerd 

• 6197 personeelsleden in totaal 

• 853 personeelsleden ingeschreven 

• Ongeveer 700 personeelsleden effectief 
getest 



Deelnemers 2019: 853 inschrijvingen 



Effecten van de enquête meteen na 

deelname in 2019 (voorlopig) 

• 81% algemene tevredenheidsscore 
• 81% tevredenheidsscore testvoertuigen (het voertuig 

zelf, uitleg, pechverhelping, herstellingen,… 
• 77 % van de deelnemers overtuigd van een duurzaam 

vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer 
• Redenen deelname: 

– Uittesten; 57,39% 
– Milieuoverwegingen; 17,53% 
– Gezondheidsoverwegingen; 12,37% 
– Goedkope verplaatsingswijze; 5,15% 
– Kilometervergoeding; 1,72% 
– Andere; 5,84% (combinaties van alle bovenstaande of het 

vermijden van files) 

• Start van blijvende dynamiek : momentum grijpen 



Deelnemen in 2020? 
Mail naar detestkaravaan@oost-vlaanderen.be  

 
 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens: 
Francis Oosterlinck 

Beleidsmedewerker mobiliteit 
dienst Mobiliteit 

Provincie Oost-Vlaanderen 
09/267.75.22 

Francis.oosterlinck@oost-vlaanderen.be 
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