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Inhoud 

1. Mobiliteit voor iedereen 

2. Wie is iedereen? 

3. Vervoer op Maat 

4. De kortste weg naar toegankelijke knooppunten 

5. Waarom? 

 



 



Vlotte verplaatsing 

• Mobiliteit is nodig voor deelname aan onze samenleving 

• Iedereen moet zich zelfstandig kunnen verplaatsen 



Mobiliteit voor iedereen? 

•Mensen besteden een vast tijdsbudget aan verplaatsingen* 

•Minder verplaatsingen voor kansarme mensen** 

•Mobiliteit    Actieradius   en andersom 

 

 

 

** BREVER-wet (BEhoud van REistijd en VERplaatsing) 
* Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 (2015-2016) 
 



Mobiliteit voor iedereen? 

Of iemand zich gemakkelijk verplaatst hangt af van: 

• Persoonlijke kenmerken: lichaam en geest, inkomen, kan je 
autorijden? 

• Ruimtelijke ordening 

• (Openbaar-) Vervoerssysteem 

 

 

 

 Vast gegeven 

 Lange termijn 

 Grote veranderingen 



20 jaar toegankelijkheidsbeleid De Lijn: 
26% rolstoel met hulp  
10% zelfstandig met rolstoel 
5% aangepast voor blinden en slechtzienden 



Pers.  
met 
handicap 
4% 

Personen zonder handicap 96% 

Door vergrijzing neemt het aantal personen 
met een beperking toe 

Personen met 
psychologische, 
fysiologische, 
anatomische 
beperking 
33%  

Beperking  
door 
omstandig- 
heden 



Wie is iedereen? 

•Onze omgeving is 
meestal ontworpen 
voor de gemiddelde 
mens. 

 

 

 

 



Wie is gemiddeld? 



Rekening houdend met specifieke beperkingen  

 

gelijkwaardig iedereen onafhankelijk 

Doel = gebruikscomfort verhogen voor iedereen 

Voor ALLE gebruikers 
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Basisbereikbaarheid 

Doeltreffender vervoerssysteem: 

•Doorstroming ↗, Rechte lijnen, minder haltes 

• Vraagestuurd = potentiegericht systeem 

•Hefboom naar een meer geconcentreerde RO 

•Afstand naar halte ↗, the last mile wordt langer  VoM 



Vervoer op maat 

• aangewezen op VoM door doelgroep, locatie of tijdstip 

• aanbod en tarieven bepaald door vervoerregioraad 

• halte/halte, deur/deur  mobiliteitsindicatie 

• mobiliteitscentrale 

• collectieve systemen en/of deelsystemen 

• Mobipunten 

• MaaS 

 



Verplaatsingsketen 

Plan je bezoek Verplaatsing Bezoek Naar huis 

In iedere schakel van belang: 

• Informatie 
 Beschikbaarheid, Faciliteiten, Toegankelijk, Voorwaarden… 

• Fysieke toegankelijkheid  
 Gebouw, Publiek domein, Halte, Rollend materieel…  

• Service 
 Website, App, Onthaal, Chauffeur... 





Meest kritische gebruiker als basis 

• Infrastructuur 
• Informatie 
• Service 





Toegankelijke Mobipunten 

• Niet alleen vanachter je bureau bedenken 

• Holistische aanpak  experts uit verschillende vakgebieden 

• Niet alles in één keer ideaal, het is een proces 
Werken met proefprojecten 

Nulmeting Mobipunten 

 Evalueren 

 Toekomstige knooppunten beter maken 

 

 
 





• Ambitieniveau vastleggen 
• Onafhankelijke nulmeting: gegevens over toegankelijkheid  
• Start van actieplan 
 Gefaseerd groeitraject: wie wat, waar ,wanneer, €€€? 

Voorstellen plan van aanpak in Vlaanderen 



Monitoring: opvolging en bijsturing 
 Informatie geven aan EN ontvangen van de gebruikers 
Betrokkenheid en kwaliteitchecks  
• Door gebruikers  
• Door onafhankelijke experts 

 Inbakken in proces 
 Tijd en budget voorzien 

Voorstellen plan van aanpak in Vlaanderen 



Plaats voor ontmoeting 

• Nabijheid 
• Welbevinden 
• Veilige publieke ruimte 
• Beschikbaar OV 
• Betaalbare mobiliteit 
• Toegankelijkheid 

 



• Meer zelfredzaamheid 
• Langer gezond 
• Minder eenzaamheid 
• Gelukkiger 
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