
Werkgeversaanpak en 
kortingsregeling (e-)fiets 
Antwerpen, De Studio, 28 november 2017 



 

1. Uitdaging stad Antwerpen 

2. Workshop 

3. Toelichting werkgeversaanpak  

4. Kortingsregeling (e-)fiets 

 

Programma 
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Uitdaging stad Antwerpen 



4 



5 

344 ondernemingen  
met +100 werknemers 
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Workshop 



 
Verloop in 3 rondes 

 

1. Uitgangspunt: jullie ervaring     

 

2. Overzicht en selectie van thema’s 

 

3. Concrete uitwerking van geselecteerde thema’s  HOE? 

 WAT? 



 
Kennismakingsronde (5 min.) 

 

1. Binnen welke organisatie werk je? 

 

2. Wat is uw functie? 

 

3. Werk je met werkgevers en werknemers samen rond 
mobiliteitsoplossingen: ja of nog niet? 



 
Ronde 1: jullie ervaring (5 min.) 

 

2 vragen: 

 

1. Welke vragen/noden leven er bij bedrijven? 

 

2. Op welke (mobiliteits)thema’s moeten we meer inzetten? 

 



 
Ronde 2: overzicht en selectie (5 min.) 

 

 

Welke 4 thema’s willen jullie concreet uitwerken? 



 
Ronde 3: concrete uitwerking (15 min.) 

U krijgt de opdracht van uw stad (Antwerpen) om werkgevers en 
werknemers te ondersteunen, met het oog op het doel. 
 
 
Doel =  
 
 
Maak één van de thema’s concreet met een beknopt stappenplan 
 

Bv. Producten, diensten, informatie, acties,…die uw gemeente wil 
aanbieden 
Bv. Op welke manier tot bij werkgevers en werknemers brengen 
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Toelichting werkgeversaanpak 



Aanbod vanuit SnA 

voor deelnemende werkgevers (+150)  
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Deelname-
overeenkomst 

(36) 

Mobiliteitsscan 
en presentatie 

Producten & 
diensten 
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Deelnameovereenkomst 



Mobiliteitsscan 
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Huidige situatie (24.667 werknemers) 

Slim Reizen 

Tot 7,5 kilometer 

Tussen 7,5 en 15 kilometer 

Tot max. 1,5 x autoreistijd 
Woon-treinstation-werk (< 3km) 

Max. 2 km woon-woon 
en minimaal 0,8 VTE 

Tot max. √1,5 x autoreistijd 

Slim Reizen (+bedrijfswagens) 



Mobiliteitsscan Huidige e-fietsers 

Potentiele-fietsers 



+ inspringen met potentieel 
+ legende 
 

Mobiliteitsscan Mobiliteitsscan Huidige e-fietsers 

Potentiele-fietsers 



BEDRIJF X Fiets E-fiets 
Openbaar 

vervoer 
P+R Carpool 

Flexibele 
werkplek of 
Spitsmijden 

TOTAAL 1 

Potentieel 25 48 44 5 8 (336) 

Inschatting  
Bedrijf x 

5 10 8 1 2 8 34 

% verdeling % % % % % % 100% 

TOTAAL 2 
34 * 0,93 (correctie parttimefactor) 
= 32 auto’s uit de spits in de periode 2017 – 2024 

Ambitie 2017-2024 
Totaal aantal werknemers: 336 



Fiets-
servicebox 

Mobilotheek Advies en 
opleidingen 

 
fiscaal 

 
mobiliteit 

 
slim werken 

 

Proefproject 
Slim Werken 

Kortingsregeling 
(e-)fiets 

Spitsmijden 
apps 

 
Slimspitsen.be 

 
Olympus Mobility 

Derdebetalersregeling 

Breed netwerk 

Campagne- en 
communicatiemiddelen 

website 
themacampagnes / productcampagnes 

informatie werven 

Mobiliteits
-gids  

 
persoonlijk 
reisadvies 

 
 

Bijeenkomsten 
 

Netwerkevents 
Themasessies 

CEO-bijeenkomst 

 
 

∞ 

Producten & diensten Slim naar Antwerpen 

Extra 
producten in 
ontwikkeling 

Marktplaats voor 
Mobiliteit, op vraag 



 

 

 

 

Stappen bij overstappen 
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• 2 weken gratis testen van: 

• Stadsfiets 

• Elektrische fiets 

• Vouwfiets 

• Bakfiets 

• Fietskar 

• Velo 

• De Lijn 

• NMBS 

 

 

 

Mobilotheek 
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ppt/slides/slide24.xml


Mobilotheek 
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• Start augustus 2016 

• 21 bedrijven in 49 rondes 

• 150 vervoermiddelen 

• 1000+ testers 

• Proef eens van de trein 

• 2 weken zomer, 4 weken 

winter 
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Kortingsregeling (e-)fiets 



Fiets-
servicebox 

Mobilotheek Advies en 
opleidingen 

 
fiscaal 

 
mobiliteit 

 
slim werken 

 

Proefproject 
Slim Werken 

Kortingsregeling 
(e-)fiets 

Spitsmijden 
apps 

 
Slimspitsen.be 

 
Olympus Mobility 

Derdebetalersregeling 

Breed netwerk 

Campagne- en 
communicatiemiddelen 

website 
themacampagnes / productcampagnes 

informatie werven 

Mobiliteits
-gids  

 
persoonlijk 
reisadvies 

 
 

Bijeenkomsten 
 

Netwerkevents 
Themasessies 

CEO-bijeenkomst 

 
 

∞ 

Producten & diensten Slim naar Antwerpen 

Extra 
producten in 
ontwikkeling 

Marktplaats voor 
Mobiliteit, op vraag 



Kortingsregeling (e-)fiets & 

app Ring-Ring 







Doelstelling 

 

 

 

 

= minimaal 1500 deelnemers op 2 jaar 

 

 …met een groei tot 2000 deelnemers 

 

 

 

 

 

         

          

             

  

= 
MODAL SHIFT 

 

ESSENTIËLE  
VOORWAARDE 

of 



• Backoffice 
1. Vlotte aanmelding voor deelnemers (en opvolging fases) 

 Korte doorlooptijd! 

2. Fraudepreventie 

3. Monitoring fietsgebruik deelnemers + feedback 

4. Online portal voor de stad Antwerpen 

 

• Toegewijde helpdesk 

Overheidsopdracht 
‘Backoffice Kortingsregeling (e-)fiets’ 



Kortingsregeling (e-)fiets 
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• Korting op de aankoop van een nieuwe (e-)fiets 

OF 

• Korting op een onderhoudsbeurt van een fiets 

 

• Vanaf 1 februari 2017 (…tot 30 juni 2018) 

 

 

KORTING 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf0KSE4I7QAhVHbhQKHajvBUsQjRwIBw&url=http://www.economiematin.fr/news-l-euro-remonte-sur-le-ring&bvm=bv.137904068,d.ZGg&psig=AFQjCNG2iNStgLAqyLRwn4VtYjlpu4oXGA&ust=1478336824457220


Voor wie? 

• Werknemers in de Antwerpse regio 

 

• Momenteel auto voor woon-werkverkeer 
 Reeds minimaal 6 maanden 

 Rijden door het ‘hindergebied’ 

 

• Wonen op fietsafstand van het werk  
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Hindergebied 



7,5 km of 25 min. fietsen 15 km of  45 min. e-fietsen  

Hindergebied 



Voor wat hoort wat 

• Minstens 2 dagen/week met de fiets naar het werk 

• Gedurende 1 jaar 

• Deelname aan de monitoring met de app Ring-Ring 

 

 

• Minstens 4 dagen/week met de fiets naar het werk  

= extra bijdrage  

• Invullen van de evaluaties 

= extra bijdrage 

 

 

 

 

 



1) Bedragen: Individuele burgers (B2C) 

• Woon-werkroute van minimum 2 kilometer 

• Woon-werkroute gaat (deels) door ‘hindergebied’ 
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• Werkgever neemt deel aan de werkgeversaanpak Slim naar Antwerpen 

• Werkgever heeft beslist om extra in te zetten op deze maatregel  

• Stad legt 100 EUR meer bij als de werkgever ook 100 EUR (bruto)* bijlegt 
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2) Bedragen: Werknemers van 
 ‘Slim naar Antwerpen’-werkgevers (B2B) 

380,00 euro * 



App Ring-Ring 

• Automatisch registreren van fietsverplaatsingen 

 

• Verplicht te gebruiken door deelnemers aan  
‘kortingsregeling (e-)fiets’ 

 

• Maar, ook voor ALLE mensen die nu reeds fietsen! 

 

• Voor ALLE verplaatsingen 
 woon-werk, woon-winkel, vrije tijd,… 

 

• Groep ‘Slim naar Antwerpen’ 

 

• Groep ‘Werkgever’  





Winkel in app Ring-Ring 

 

• 100 FKM’s inruilen 
 
= voordeel bij (lokale) handelaars 
 
(korting, extraatje,…) 

 

 

 

 

 

• Gratis deelname voor handelaars  
in en rond de stad Antwerpen 
 Normaal gezien 42 euro / jaar 

 





www.sna.be/kortingsregeling www.sna.be/fietskorting 





1. Nieuwe deelnemer  check voorwaarden 

2. Wachten op verklaring werkgever 

3. Deelnemer OK  wachten op factuur fiets 

Verklaring van werkgever 
1) werknemer? 
2) Verblijfsadres OK? 
3) Autogebruiker 

4. Factuur OK  actieve deelnemer 

Flow voor deelnemers (Advier) 

5. Controle door stad Antwerpen 

6. Gereed voor betaling 

7. Vergoeding betaald 





Waar staan we nu? 

• 1520 geldige aanvragen voor Kortingsregeling (e-)fiets 
 1100 deelnemers ontvingen eerste uitbetaling 

 

 Max: 29 aanvragen per dag 

 

 19% B2B – 81% B2C 

 

 550 bedrijven / organisaties 

 

 87% heeft smartphone, 13% niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1800 mensen gebruiken Ring-Ring in regio Antwerpen 
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46% stad Antwerpen 



54% buiten Antwerpen 

46% stad Antwerpen 



90% stad Antwerpen 



10% buiten Antwerpen 

90% stad Antwerpen 



7,5 km of 25 min. fietsen 15 km of  45 min. e-fietsen  













Zij doen al mee 



Meer info? 

 

www.slimnaarantwerpen.be 

en  

SnA-werkgeversaanpak 
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http://www.slimnaarantwerpen.be/
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/ondernemer/werkgever/mobiliteitsbegeleiding
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/ondernemer/werkgever/mobiliteitsbegeleiding
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/ondernemer/werkgever/mobiliteitsbegeleiding

