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REEDS BETROKKEN PARTNERS Provincie Oost-Vlaanderen, Fluvius, SPITS 

FICHE FIETSDEAL ‘DE GROTE VERSNELLING’ 
 
 

 

  NAAM FIETSDEAL Infosessie De Grote Versnelling @Voka Big Refresh  
 

  INDIENER Voka Oost-Vlaanderen  
 

 

  EXTRA PARTNERS GEWENST? /  
 

 

  DOELSTELLINGEN  

Meerdere doelstellingen zijn mogelijk, vertrekkende van de probleemstelling. Maximum 6 regels. 
 

Via het evenement ‘Voka Big Refresh’ van Voka Oost-Vlaanderen, krijgt De Grote Versnelling de kans om 
een groep sprekers samen te stellen dat op 12 september onder het thema duurzaamheid een toelichting 
mag komen geven over de mogelijkheden en voordelen van de fiets voor werkgevers. De tijd is beperkt en 
er mag 1,5 uur gevuld worden. Daarom hebben we drie sprekers gecontacteerd met de vraag of zij een 
toelichting willen komen geven. 

De Grote Versnelling wil met deze fietsdeal de voordelen en mogelijkheden van de fiets voor werkgevers 
bekendmaken en sensibiliseren. We willen via de sprekers werkgevers en HR-verantwoordelijken in Oost- 
Vlaanderen inspireren om meer in te zetten op fietsgebruik bij werknemers. Tijdens de presentaties 
proberen we te duiden hoe je als werkgever kan anticiperen en wat de alternatieven zijn binnen grote 
infrastructuurwerken in en rond Gent. De focus van dit seminarie ligt op gedragsverandering, bekendmaken 
van opportuniteiten die de fiets kan bieden voor zowel kleine als grote bedrijven. 

We hopen dat op termijn dit kan resulteren in nieuwe fietsdeals die met individuele bedrijven worden 
afgesloten voor het realiseren van concrete maatregelen of projecten. Tenslotte realiseren we via deze 
infosessie ook extra naamsbekendheid van De Grote Versnelling bij een doelgroep buiten het fietsbeleid. 

 
 

  BEOOGD  RESULTAAT  

Formuleer hier zo concreet mogelijk wat het beoogd resultaat is. Maximum 6 regels. 
 

Op korte termijn willen we werkgevers in Oost-Vlaanderen inspireren en sensibiliseren voor het gebruik van 
de fiets bij hun werknemers. We beogen om tenminste 25 deelnemers te hebben voor deze eerste 
infosessie tijdens het Voka Big Refresh evenement. 

Op lange termijn hopen we dat er meer werknemers voor de fiets kiezen en dat de voordelen en 
mogelijkheden (fietslease, sensibilisatie, test karavaan, pendelfonds…) van fiets algemeen bekend zijn. Door 
te communiceren over wat er wel mogelijk is en welke alternatieven er allemaal zijn, hopen we toch een 
zaadje te planten bij bedrijven om hun mobiliteitsbeleid te verduurzamen. 

  BIJDRAGE AAN THEMA  

Duid aan in welke mate onderstaande thema’s van toepassing zijn op de fietsdeal. 
 

  BETER DRAAGVLAK VOOR DE FIETS (SENSIBILISATIE)  * * * *  
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BUDGET/KOSTEN 

(max. 3 regels) 

De inschrijvingen verlopen via Voka Oost-Vlaanderen alsook de badges voor alle 
deelnemers. 

 
ANDERE 

(max. 3 regels) 

  VERKEERSVEILIGHEID  * *  
 

  NETWERKEN EN INFRASTRUCTUUR  * *  
 

  KNOOPPUNTEN EN MULTIMODALE HUBS (INCL. FIETSPARKEREN)  *  
 

  WAT GA JE CONCREET DOEN? (PROJECTOMSCHRIJVING)  

Maximum 6 regels. 

De Grote Versnelling stelt een programma samen van drie sprekers om tijdens het Voka Big Refresh event 
een inspirerende toelichting te geven over de mogelijkheden en voordelen van de fiets voor bedrijven. Dit 
evenement is specifiek voor bedrijfsleiders, HR-verantwoordelijken en duurzaamheidscoördinatoren. Door 
een divers aanbod aan sprekers te voorzien die best practices en kennis willen delen met de deelnemers 
hopen we om de deelnemers te inspireren, informeren en overtuigen van de mogelijkheden van de fiets 
voor hun werknemers en bedrijf. Thema’s zoals het Pendelfonds, Test Karavaan, fietsinfrastructuur, 
fietscultuur, sensibilisering, gedragsverandering, … kunnen aan bod komen. Dit met het oog op inspireren 
en enthousiasmeren van Oost-Vlaamse ondernemers voor de fiets. 

PROGRAMMA: 

• SPITS preventief beleid in Gent-Zuid  
• Provincie Oost-Vlaanderen: Test Karavaan, Pendelfonds, fietsinfrastructuur 

• Fluvius: mobiliteits- en fietsbeleid 

  TIJDSPAD/STAPPENPLAN  

Maximum 6 regels. 

Eventdatum 12 september. 

Inschrijvingen en communicatie starten van mei - juni. 

Na de infosessie voorzien we graag een korte evaluatie van de infosessie, waarbij ook wordt gekeken 
naar de toekomst: zijn er mogelijkheden bij de bedrijven om nieuwe fietsdeals/engagementen af te 
sluiten? Welke noden en uitdagingen zijn er bij bedrijven waar De Grote Versnelling kan op inzetten? 

 

INBRENG PARTNERS 

 
KENNIS 

(max. 3 regels) 

 Deelnemende partners brengen hun specifieke (fiets)kennis per thema aan bod. 

Voka Oost-Vlaanderen stelt hun kantoor in Gent ter beschikking om het 
evenement te laten plaatsvinden. 
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  TREKKER/COÖRDINATOR  

 
Voka kamer van koophandel Oost-Vlaanderen 

 

  AFSPRAKEN COMMUNICATIE  

 
Voka Oost-Vlaanderen voorziet communicatie naar hun leden toe. Partners ondersteunen en delen 
communicatie-inspanningen 


