
Duurzaam op weg

Sociaal inclusieve mobiliteit 
Mobiliteit is duurzaam te noemen als het verplaatsingssysteem 
werkt en betaalbaar, ecologisch verantwoord, veilig én recht-
vaardig is1. Uit die gekende definitie kunnen we afleiden dat 
duurzame mobiliteit per definitie inclusief is wanneer (1) het 
de vrijheid tot zelfstandige deelname aan maatschappelijke 
activiteiten garandeert en hiervoor (2) betaalbare vervoers-
systemen (3) voor iedereen aanbiedt.

We verplaatsen ons per dag gemiddeld drie keer, waarbij we 
gemiddeld 40 km afleggen2. Helaas is dit niet voor iedereen zo 
evident. Meer dan 2 miljoen Belgen zijn veel minder mobiel dan ze 
willen3. Ze zijn vervoersarm4, voor hen is mobiliteit niet inclusief. 
Want net door hun beperkte mobiliteit worden ze uitgesloten op 
meerdere domeinen van het maatschappelijke leven. De drempel 
naar werk, vrijetijdsbesteding, medische zorgen of familie is groot.

De combinatie van gebrekkige bereikbaarheden (vaak door een 
dominant autogerichte bereikbaarheid van bestemmingen) met 
beperkte persoonlijke mogelijkheden of vaardigheden (zoals 
niet meer kunnen autorijden of niet meer kunnen fietsen) maakt 
uiteenlopende groepen mensen vervoersarm. Het gaat dan over 
mensen met fysieke beperkingen, zorgbehoevenden, mensen in 
armoede, plattelandsbewoners, nieuwkomers, mensen zonder 
rijbewijs, alleenstaanden met kinderen, …

MET DE SOCIALE TAXI GERAAK JE ER ZO? 
PRAKTIJKLESSEN VOOR SOCIAAL INCLUSIEVE MOBILITEIT

Inzicht

Zolang er mensen vervoersarm zijn, letterlijk ‘er’ niet geraken, 
is ons mobiliteitssysteem dus niet sociaal-inclusief. Nochtans is 
mobiliteit een erg belangrijke randvoorwaarde om je basisrechten 
zoals gezondheidszorg, onderwijs en werk op te eisen. Het zorgen 
voor sociaal inclusieve mobiliteit is daarom een beleidsopdracht 
van vele bestuurlijke niveaus. Een eerste antwoord vanuit het 
collectieve openbare aanbod werd gezocht in een dienstverlening 
van De Lijn, via het decreet Basismobiliteit.

nummer 25 - Februari 2016

nr 25 - Met de sociale taxi geraak je er zo? - p 1

Zogenaamde sociale-taxisystemen kunnen lokaal bijdragen tot het 
oplossen van het vervoersarmoede-vraagstuk. Ze worden vaak vermeld  
in het debat rond basisbereikbaarheid. Maar wat is een sociale taxi?  
En hoe kan een gemeente, al dan niet samen met de Vlaamse overheid, 
zo’n aanbod opzetten of faciliteren? In deze Inzicht belichten we 
ervaringen uit het proefproject ‘bies-onderweg’. We kijken ook naar andere 
bestaande kleinschalige vervoersalternatieven in binnen- en buitenland.
Hieruit mag blijken dat de implementatie van basisbereikbaarheid meer is 
dan nadenken over een werkbaar vervoerssysteem, maar dat het ook een 
sterk maatschappelijke uitdaging is.

1 Zie Inzicht nr 1: Duurzame mobiliteit, voorbij het modewoord.
2 Vierde Onderzoek VerplaatsGedrag Vlaanderen (OVG luik 4.5)
3 Zie Dossier Vervoersarmoede Vandaag.
4 Idem

http://www.mobiel21.be/sites/default/files/INZICHT%20nr1%20Duurzame%20mobiliteit.pdf
http://mobielvlaanderen.be/ovg/ovg04.php
http://www.mobiel21.be/sites/default/files/Dossier%20Vervoersarmoede.pdf


Basismobiliteit: de oplossing? 
Basismobiliteit bood een gedeeltelijk antwoord op de uitdagingen 
van vervoersarmoede in Vlaanderen: geregeld vervoer als 
minimale dienstverlening, georganiseerd en verzekerd door De 
Lijn (bus, tram of belbus). Het decreet Basismobiliteit gaf sinds 
2001 elke inwoner van Vlaanderen het recht op een minimum-
aanbod aan openbaar vervoer en bepaalt de maximum-afstand5 
tot de dichtstbijzijnde halte, het aantal ritten per uur en de 
maximale wachttijd. 

Voor de uitvoering van het decreet werden veel middelen 
vrijgemaakt. Welke sociale baten dit met zich meebracht, 
bracht een studie van de VUB in 2007 in kaart. Die maakte het 
spanningsveld duidelijk tussen het decretale aanbod (via 
openbaar vervoer) en de eigenlijke verwachtingen en noden 
van de (potentiële) gebruiker die veel ruimer gaan. Een ding 
is duidelijk: de nabijheid van een halte verzekert nog geen 
degelijk aanbod aan openbaar vervoer. Vaak zijn mensen 
aangewezen op een weinig klantvriendelijke belbus of rijdt die 
belbus net niet naar de buurt van de dienst waarop zij geregeld 
een beroep doen. De opgemerkte lege bussen wakkerden de 
discussies rond kost-efficiëntie en duurzaamheid alleen maar 
aan. Het kostenplaatje voor de belbus, nochtans geprezen als 
het middel om het recht op mobiliteit te garanderen, is erg hoog6: 
de belbus heeft gemiddeld 2.91 passagiers per rit en kost de 
belastingbetaler 21 euro per rit.

Basisbereikbaarheid met B van beter
Het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019 wil van 
dit aanbodgericht mobiliteitsbeleid overstappen naar een 
meer vraaggericht beleid onder de noemer van basisbereik-
baarheid. Dat principe verschuift de nadruk van mobiliteit 
naar bereikbaarheid en legt zo de klemtoon op nabijheid van 
bestemmingen en gemeenschappelijke voorzieningen zoals 
winkels, scholen, een dokter. Met andere woorden: basisbereik-
baarheid vertrekt vanuit de noden van de mensen. Het recht 
op mobiliteit vertaalt zich zo naar het recht op bereikbaarheid van 
essentiële bestemmingen. 

Belangrijk in deze discussie is dat risicogroepen voor vervoers-
armoede een minimum aan mobiliteit gegarandeerd kunnen 
krijgen. In het bijzonder gaat het dan over inwoners van dun-
bevolkte gebieden en zij die specifieke vervoersvragen hebben 
(aangepast vervoer). Cruciaal is dat die basisbereikbaarheid een 
bepalend criterium wordt bij de inplanting van nieuwe woonzones, 
bedrijventerreinen en attractiepolen. Want onze huidige vorm van 
samenleven, creëert vervoersarmoede door de auto-gerichtheid 
(zie ook: “Er geraken of niet: dat is de vraag”, M. Hermans 2015).

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) formuleerde het in  
zijn advies rond basisbereikbaarheid (2015) als volgt: 
“Basisbereikbaarheid, als een recht gegarandeerd door de overheid, 
moet vertrekken vanuit het perspectief en de vraag van alle reizigers 
om zo een inclusief en toegankelijk bereikbaarheidsmodel te 
garanderen.” Want bereikbaarheid gaat niet enkel over de manier 
waarop iemand het beschikbare vervoerssysteem gebruikt, maar 
ook over de waaier aan mogelijke keuzes.

Meer vraaggestuurd werken
Terug naar de praktijk. Een goed functionerend regulier openbaar 
vervoer is essentieel voor centrumstedelijke omgevingen en voor 
het verzekeren van cruciale verbindingen tussen belangrijke 
attractiepolen (gemeenten, woon- en werkconcentraties, …) op 
regioniveau. In kleine steden en buitengebied is dat moeilijker, 
maar vooral ook veel duurder om te realiseren.

Buitenlandse goede praktijken wijzen uit dat flexibele en aanvullende 
oplossingen op maat van de gebruiker wenselijk zijn voor voor-
zieningsarme gebieden. Door schaalvergroting en fusies van 
winkels, ziekenhuizen en scholen worden de verplaatsingen naar 
die bestemmingen langer, daar waar vroeger lokale verplaatsingen 
te voet of per fiets volstonden. De Vlaamse Vereniging voor 
Ruimte en Planning (VRP) vindt dan ook dat basisbereikbaarheid 
moet samengaan met ruimtelijke en maatschappelijke 
keuzes op regionaal niveau7. Als ziekenhuizen of scholen door 
schaalgrootte verhuizen naar eerder afgelegen locaties, of de 
deuren van sommige van hun vestigingen sluiten, moeten zij dan 
niet zelf (gedeeltelijk) de verantwoordelijkheid opnemen voor de 
organisatie van basisbereikbaarheid?

Zulke aanvullende vervoerssysteem hoeven dus niet noodzakelijk 
georganiseerd te worden door de gekende (reguliere) openbaar- 
vervoermaatschappij. Vaak zijn er partnerships met de privé-
sector, of staan vrijwilligers paraat om ervoor te zorgen dat 
vervoersafhankelijke doelgroepen er ook geraken. De Minder 
Mobielen Centrales zijn daar een mooi voorbeeld van. Dat is een 
dienstverlening aangeboden door de gemeente, het OCMW of een 
andere organisatie. Het doel is om verplaatsingsmogelijkheden 
aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte 
mobiliteit. Die dienstverlening haalt de mensen uit hun sociaal 
isolement. Het gaat hier vaak om oudere mensen, mensen met 
een handicap of mensen met een laag inkomen die geen wagen 
bezitten en zich geen taxi kunnen veroorloven.

5 Met name 750 meter voor plattelandsgemeenten, 650 meter voor kleinstedelijk 
gebied en 500 meter voor grootstedelijk gebied.    

6 Studie basisbereikbaarheid Timenco 
7 Zie “Manifest voor een betere samenhang tussen mobiliteit, stad en regio” 
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http://www.mobielvlaanderen.be/studies/basismobiliteit.php?a=18
http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/beleidsnota-brieven/regeerakkoord2014-2019.pdf
http://issuu.com/beweging.net/docs/februari__15_-_gmg_vervoersarmoede
http://www.mobiliteitsraad.be/mora/publicatie/advies-basisbereikbaarheid
http://www.timenco.be/pdf/Definitief_Timenco-eindrapport-studie-basisbereikbaarheid-maart_2015.pdf
http://www.mindermobielencentrale.be
http://www.mindermobielencentrale.be
http://www.timenco.be/pdf/Definitief_Timenco-eindrapport-studie-basisbereikbaarheid-maart_2015.pdf
http://www.vrp.be/gallery/documents/vrp-lab/20150512-manifest-vrp-def.pdf


Sociale taxi: een definitie
Voor het begrip ‘sociale taxi’ bestaat er in Vlaanderen geen 
eenduidig erkende definitie. Wat ons betreft is dat een container-
begrip voor een vervoersaanbod dat voldoet aan volgende criteria:

Sociaal staat voor

- sociaal vervoer, zijnde vervoer met de bedoeling om mensen 
uit hun sociaal isolement te halen en te laten deelnemen aan 
het maatschappelijk leven;

- sociaal gecorrigeerde en/of gedifferentieerde tarieven die de 
betaalbaarheid van het vervoer voor iedereen garanderen 
(maximumtarieven of sociale compensaties zijn mogelijk);

- inclusief, dus met aandacht voor de noden van kwetsbare 
doelgroepen en het nastreven van hun maximale vervoers-
autonomie8; 

- een garantie voor het recht op bereikbaarheid van tewerk-
stellingszones en scholen, sociaal-culturele, publieke en 
commerciële functies;

- sociaal-efficiënt: de kostprijs voor de maatschappij wordt 
afgewogen tegenover de maatschappelijke baten; 

- sociale antenne: de bestuurder is meer dan een bestuurder 
van het voertuig. Hij/zij kan assisteren, is soms voelspriet of 
doorgeefluik.

en Taxi als in 

- (quasi) gepersonaliseerd vraagafhankelijk vervoer, van deur tot 
deur. Ketenverplaatsingen zijn dus mogelijk en ook barrières 
van voor- en natransport naar bus of treinknooppunt worden 
opgelost; 

- een kost in functie van afstand, maar andere variabelen (bv. 
tijdstip, rusttijden, type vervoermiddel) kunnen een rol spelen;

- vervoer voor een beperkte groep mensen (maximaal twaalf, 
dan ook bustaxi of buurtbus genoemd).

Sociale taxi’s in Vlaanderen
Er rijden in Vlaanderen al heel wat auto’s en bussen rond die 
onder de noemer ‘sociale taxi’ vallen. Ze vormen elk een deel 
van het antwoord op vraaggestuurd werken en spelen elk op hun 
unieke manier op het ‘sociaal-inclusieve’ aspect in:

- De Minder Mobielen Centrales (MMC)

- Taxidiensten met tussenkomst van een taxicheque, zoals in 
Gent, Mechelen, Antwerpen, …

- Samenrijden met je buur of kennis 

- Buurtbus in Brasschaat

- Collectieve taxi zoals in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- Winkel- of marktbus, zoals in Gooik, Bilzen

- Busjes naar dienstencentra, kinderopvang, … meestal 
aangeboden vanuit gemeente of OCMW

- Mobiliteitscentrale aangepast vervoer: met niet-dringend 
ziekenvervoer, de Rolmobiel (doelgroep bestaat vooral uit 
rolstoelgebruikers), …

Toch blijven er regionale en lokale noden inzake (gespecialiseerd) 
collectief openbaar vervoer bestaan. De vraag naar regionale 
antwoorden wordt bovendien steeds groter sinds er in mei 
2015 een behoorlijk aantal bussen, belbussen en treinverbindingen 
verdwenen. 

8 Mora, Advies basisbereikbaarheid, Maatschappelijke visie op de conceptualisering van 
Basisbereikbaarheid, Brussel, 21 april 2015

bies-onderweg
Bilzen is een Zuid-Limburgse plattelandsgemeente met vele gehuchten of dorpen. Bilzen heeft een kleine 
dynamische stadskern. De toeristische aantrekkingspool is de Landcommanderij Alden Biesen. Zoals in vele 
plattelandsgemeenten trekken in de meeste Bilzerse dorpskernen diensten weg, de bevolking veroudert sterk  
(1/3 van de 30.000 inwoners is ouder dan 55 jaar, van de vrouwen blijven velen onder hen thuis). Met gebalde 
krachten komen er in Bilzen diverse sociale initiatieven tot stand: dorpsrestaurants, een sociale kruidenier, 
dorps(vormings)punten die mensen informeren over bv. de belbus en minder mobielen centrale (MMC).    

bies-onderweg was een pilootproject dat de mobiliteit van kwetsbare en voornamelijk oudere inwoners 
van Bilzen wilde verbeteren.  Het project focuste op het uitwerken en uittesten van verschillende invullingen 
van het begrip ‘sociale taxi’ voor het grondgebied van de stad Bilzen. De uitbreiding van de MMC, een 
Autopia-testcase met het delen van stadsauto’s, en het zoeken naar een alternatief voor het onderbenutte 
derdebetalerssysteem Omnipas 60+ van De Lijn stonden centraal. De geïntegreerde aanpak mikte op 
het wegwerken van financiële, emotioneel-psychologische en organisatorische drempels rond mobiliteit. 
Dat alles gebeurde met de actieve inzet en samenwerking van stadsbestuur en diensten, senioren en 
welzijnsorganisaties en vrijwilligers. Er was veel aandacht voor informatie en participatie van de senioren zelf. 
Het project werd mee mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Vlaamse Landmaatschappij en 
Welzijnszorg.
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http://www.mindermobielencentrale.be/nl
https://mobiliteit.stad.gent/minder-mobiel/nieuws/sociaal-tarief-voor-het-rijden-met-een-taxi
http://www.mechelen.be/press/12771/persbericht.html
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051d39d8a6ec798b46e7/taxicheques-voor-personen-met-een-handicap
http://www.carpool.be/
http://www.brasschaat.be/index.aspx?SGREF=34997
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/taxi/hoe-werkt-het
http://ocmw.gooik.be/projecten-en-acties/winkelbus
http://www.meermobiel.be/
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/8835_de_lijn_overlegt_met_gemeenten_over_aanbodswijzigingen_vanaf_mei
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/8835_de_lijn_overlegt_met_gemeenten_over_aanbodswijzigingen_vanaf_mei
http://www.mobiliteitsraad.be/mora/publicatie/advies-basisbereikbaarheid
http://www.mobiliteitsraad.be/mora/publicatie/advies-basisbereikbaarheid
http://www.bilzen.be/dorpsrestaurant
http://ikgeraakerniet.be/inspiratie/31


Lessen uit de praktijk
Het pilootproject bies-onderweg in Bilzen (zie kaderstuk) 
heeft het gemeentebestuur en partners veel geleerd over de 
belangrijke voorwaarden bij het uitbouwen van een lokaal 
‘sociaal-taxisysteem’. Nu het debat rond de invoering van 
basisbereikbaarheid volop loopt, vinden we het delen van die 
lessen bijzonder van pas komend:

- Het verlagen van de kost van mobiliteit voor financiële 
risicogroepen is misschien wel het belangrijkste succes-
criterium voor de uitbouw van alternatieve vervoerssystemen: 
sociale tarieven, compensaties, derdebetalerssytemen en 
abonnementen met gespreide betaling zijn daar voorbeelden 
van. Gratis openbaar vervoer blijft echter een zwak incentive 
als er onvoldoende aanbod is. 

- Wanneer en hoe vrijwilligers inschakelen, is een delicate  
oefening. Kwaliteit en continuïteit moeten absoluut gegaran-
deerd zijn. Vrijwilligers hebben vele extra troeven, maar vragen 
ook om een specifieke screening, vorming en opvolging. 

- Sleutel tot succes is een domeinoverschrijdende 
samenwerking op het lokale niveau tussen beleidsdomeinen, 
tussen professionals en vrijwilligers, binnen een zorgnetwerk 
of met inschakeling van een sociale-economieproject. Bij het 
uitbouwen van sociale-taxisystemen gaat het immers niet 
alleen om een vervoersorganisatie. Inclusiebeleid vraagt per 
definitie samenwerking en een geïntegreerde aanpak.

Een multidisciplinair samengesteld lokaal team of stuurgroep is nodig, met politici 
en ambtenaren vanuit sociaal beleid en mobiliteit. In Bilzen was de aanwezigheid 
van de burgemeester een duidelijk signaal dat het project belangrijk was.   

Samenwerking betekent ook dat conflicterende maatregelen dienen uitgeklaard 
te worden. Gratis parkeren in het stadscentrum van Bilzen wordt vanuit city-
marketing verdedigd, maar is zware concurrentie met de marktbus.

nr 25 - Met de sociale taxi geraak je er zo? - p 4

De MMC chauffeur in Bilzen is ook buddy én OV ambassadeur  
maar rijdt om praktische redenen (centrale standplaats en  
veel voorwaarden) liever niet met de stadsdeelauto.  

In Bilzen werd het budget van het derdebetalerssyteem geheroriënteerd. 
Weinig 60+ maken effectief gebruik van hun gratis pas, vooral ook omdat de 
bestaande belbussen geen antwoord bieden op de noden. In de plaats kwam 
gratis busvervoer naar de wekelijkse markt op woensdag in Bilzen-centrum. 
Tegelijkertijd werden er op die dag ontmoetingsmomenten voor senioren 
georganiseerd.  

Het OCMW in Bilzen kan de meest financieel behoeftigen extra tegemoetkomen 
wanneer de MMC nog te duur blijkt. Een bemiddeld budget voor mobiliteit 
moet goed opgevolgd worden, anders bestaat de kans dat het geld voor andere 
aankopen wordt gebruikt. Mobiliteits(taxi)cheques zijn een alternatief.   

- Promotie en verspreiding van een specifiek vervoersaanbod 
vergen de nodige aandacht. 

Een start- of persmoment is zinvol, maar volstaan niet. Gerichte, beter nog, 
persoonlijke peer-to-peer communicatie zorgt ervoor dat de moeilijk te 
bereiken doelgroep jouw boodschap wel krijgt. In Bilzen werd er gewerkt 
via vrijwilligers van de bezoekersteams en sociale restaurants, welzijns- en 
gezondheidswerkers. 

Het is gemakkelijker om extra promotie te maken voor een bestaand systeem 
dat zijn nut al bewezen heeft (zoals de MMC). De verdere uitbouw vraagt 
minder energie dan opstarten uit het niets: zo kan er extra tijd geïnvesteerd 
worden in het rekruteren en opleiden van nieuwe vrijwilligers. Met 20% meer 
professionele ondersteuning en een verdubbeling van het aantal vrijwilligers 
steeg de vraag naar de MMC met 150 %.

Juiste en heldere informatie kan de (emotionele) weerstand voor het gebruik 
van een complex systeem zoals de stadsdeelauto’s (via Autopia) verkleinen. 
Toch heb je niet altijd vat op angsten en vooroordelen die er leven. Herhaling 
van de informatie en hands-on ervaring doet de vooroordelen afnemen.   

Het kunnen beroep doen op vrijwilligers bleek in Bilzen een belangrijk 
voordeel in diverse opzichten: sociaal-emotioneel (voor de doelgroep, 
samenleving en vrijwilligers zelf) en financieel (voor de gemeente). Dankzij 
een stevig verenigings- en buurtnetwerk konden voldoende nieuwe 
vrijwilligers gerekruteerd worden om aan de nieuwe vragen te beantwoorden. 

Gemeenten moeten van bij het begin duidelijk maken of die vrijwilligers een 
vergoeding ontvangen of niet. De MMC- coördinatie is immers afhankelijk van 
de beschikbaarheid van vrijwilligers om vraag en aanbod op elkaar afgestemd 
te krijgen. 

 Belangrijk is erover te waken dat inzet van vrijwilligers niet 
concurrentievervalsend of tewerkstellingremmend is. Zij mogen 
niet alleen vanuit een kostenbezuinigend motief ingeschakeld 
worden. Een sociaal economieproject met chauffeurs kan een 
tussenoplossing zijn. 

 Bovendien vraagt het inschakelen van vrijwilligers op 
semipermanente basis ook om een aantal aanpassingen 
van juridisch-fiscale regelgevingen. Dat dit mogelijk is, 
demonstreert het Uber-verhaal. Uber-chauffeurs moeten nu 
aangifte doen van hun activiteiten.  



Operatie basisbereikbaarheid 
De conceptnota van de Vlaamse Overheid geeft aan hoe 
basisbereikbaarheid vorm zal krijgen. Het openbaar vervoer blijft 
het basisaanbod vervullen (zeg maar stop tot stop) en wordt 
aangevuld met vraaggestuurde alternatieven, inclusief auto- en 
fietsdeelsystemen. De inrichting van het publiek domein en de 
weginfrastructuur alsook een betere ruimtelijke planning en goede 
overstappunten krijgen extra aandacht in de planning. 

Vanaf dit jaar starten hiervoor proeftuinen basisbereikbaarheid 
in Mechelen, Aalst en de Westhoek met de vervoersregioraden: 
NMBS, De Lijn zitten er samen met private vervoersaanbieders en 
gemeenten rond de tafel.  

En er is meer. Vanuit de inclusie en integratieprincipes zullen in 
2025 de Mobility Centers 3.0 operationeel moeten worden9. 
Zij staan voor de uitdaging om een nieuw, kostenefficiënt en 
vraaggericht vervoersmodel uit te bouwen.  

Dat alles moet de inclusie van mensen met een beperking, 
ouderen en mensen getroffen door vervoersarmoede ten goede 
komen. Of zou toch moeten: dat is alleszins de wens en hoop 
van vele risicogroepen op vervoersarmoede. De ‘Supporters van 
het Openbaar Vervoer’ stellen dat de reiziger centraal moet blijven 
staan. De proeftuinen moeten zo een duurzame en kwaliteitsvolle 
basis voor bereikbaarheid bieden voor alle types reizigers 
(jongeren, ouderen, minder mobielen en vervoersarmen).

Het project in Bilzen, maar ook andere lokale kleine pilootprojecten 
bieden al belangrijke informatie voor die proeftuinen. Wij zetten 
daarbij nog graag een aantal puntjes op de i:

- Alternatieven zoals sociale taxi’s moeten complementair 
blijven aan de basisnetwerk van goed functionerend openbaar 
vervoer. 

- Mensen moet ook geleerd worden (meer) gebruik te maken 
van dat aanbod: de eerste en laatste kilometer vergen altijd 

extra aandacht. We denken hierbij niet alleen aan infrastructuur, 
maar ook aan informatie en gerichte sensibilisatie en 
persoonlijke training. 

- Te veel alternatieven die naast elkaar gaan leven (met eigen 
dienstregeling, gebruiksvoorwaarden, tarieven, …) dreigen 
onoverzichtelijk en complex te worden voor de gebruiker. 
Betrouwbaarheid en gebruiksgemak staan voorop! 

- Mobiliteit staat niet op zich: er is een geïntegreerde aanpak 
nodig tussen het ruimtelijk, infrastructuur- en mobiliteitsbeleid.

Maatwerk is nodig en we zijn niet enkel in Vlaanderen op zoek 
naar de juiste invulling hiervan. Zo zoekt MOBILesem in Wallonië 
oplossingen over gemeentegrenzen heen en zoekt de provincie 
Noord-Brabant antwoorden in Scandinavische voorbeelden. Niet ieder 
voorbeeld of idee is per definitie succesvol of overal toe te passen: 
dat maakt het uitwisselen van lessen en ervaringen op regionaal & 
lokaal niveau juist erg relevant.

De VRP vat de problematiek gepast als volgt samen: 
“Basismobiliteit moet dus op een veel subtielere manier worden 
vormgegeven. Niet enkel in de vorm van klassiek openbaar vervoer 
((bel)bus of tram), maar ook via nieuwere vervoersconcepten. Het 
aspect van vervoersarmoede dient niet louter beantwoord te worden 
met een aanbod van openbaar vervoer of andere mobiliteitsoplossingen 
(deelsystemen, vrijwilligersnetwerken, …). Er dient meer te gronde 
nagedacht te worden over hoe vervoersarmoede het best wordt 
aangepakt. Wat ons betreft, betekent dit o.a. inzetten op ruimtelijke 
maatregelen en zoeken naar koppelingen met het hoger aangehaalde 

netwerk.” (Manifest, blz. 17)

De praktijk bevestigt dat. Vervoersarmoede bestrijden is een 
opdracht voor vele actoren. De Vlaamse en lokale overheden 
hebben in samenwerking met De Lijn wel een belangrijke rol om 
een inclusief aanbod te faciliteren. Daarbij mag ook niet vergeten 
worden: nabijheid is de beste mobiliteit. Daar heeft de burger ook 
een verantwoordelijkheid in, maar op beleidsniveau uit het zich 
ook in een goede locatiekeuze van specifieke (welzijns)diensten, 
(sociale) woonzones, bedrijventerreinen, …

9 Zie ‘Flanders Government in search of the most cost-efficient demand oriented transport 
model’ (Eric Sempels, Vleva studiedag Getting on track: accessible transport for older 
people, 13 oktober 2015)

nr 25 - Met de sociale taxi geraak je er zo? - p 5

http://www.mobiliteitsraad.be/mora/publicatie/advies-basisbereikbaarheid
http://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/Supporters_visietekst_280415.pdf
http://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/Supporters_visietekst_280415.pdf
http://mobilesem.be/contact/
http://ikgeraakerniet.be/sites/default/files/Inspiratiewaaier.pdf
http://ikgeraakerniet.be/sites/default/files/Inspiratiewaaier.pdf
http://www.vrp.be/gallery/documents/vrp-lab/20150512-manifest-vrp-def.pdf
https://en.vleva.eu/event/opendays2015
https://en.vleva.eu/event/opendays2015


Contact
Patrick Auwerx 
patrick.auwerx@mobiel21.be  

Els Van den broek
els.vandenbroeck@mobiel21.be

Mobiel 21 vzw 
Vital Decosterstraat 67A/0101  
3000 LEUVEN 
www.mobiel21.be   
info@mobiel21.be 

Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Mobiel 21 kiest ervoor de 
leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en 
leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties  
en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.

Mobiel 21

Mobiel 21 ontwikkelt, bundelt en verspreidt kennis om mobiliteitsgedrag en -beleid te beïnvloeden.  
Via www.mobiel21.be kan je je abonneren op onze digitale nieuwsbrief en zo meteen op de hoogte blijven  
van de recentste versie van Inzicht.

Interessante referenties 
Het Dossier ‘Vervoersarmoede Vandaag’ (2015) schetst de rol  
van mobiliteit in de sociale uitsluiting van mensen in armoede  
in Vlaanderen.

De website ikgeraakerniet.be is een inspiratieplaats met kleine en 
grote ideeën. Voor iedereen die niet geraakt waar zij of hij wil  
– of moet – zijn. En voor iedereen die mensen, letterlijk 
en figuurlijk, op weg wil helpen. Hier vind je materialen en 
methodieken die de voorbije jaren ontwikkeld zijn om het 
thema vervoersarmoede te onderzoeken of aan te kaarten. 
Ikgeraakerniet.be is een samenwerkingsverband tussen 
Welzijnsschakels vzw, Mobiel 21 vzw en het Netwerk tegen 
Armoede.
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http://www.mobiel21.be/nl/content/vervoersarmoede
http://ikgeraakerniet.be

