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Platformtekst SERV – De Lijn 
 

Op één lijn voor een beter woon-werkverkeer 
 
 
 

1.  Mot ivering 

Algemeen wordt verwacht dat de mobiliteitsmarkt, het geheel aan verplaatsingsbehoeften, in 
Vlaanderen nog verder zal blijven groeien en dit tot om en bij het jaar 2020. Tal van 
indicatoren van demografische, sociale en economische aard wijzen in deze richting.  
 
Het woon-werkverkeer is een essentieel onderdeel van deze mobiliteitsmarkt en beleidsmatig  
één van de cruciale mobiliteitsthema’s voor de volgende jaren.  Een goed functionerend 
duurzaam woon-werkverkeer is van essentieel belang voor het Vlaamse bedrijfsleven én voor 
de werknemers.  Het biedt voor beiden tal van voordelen op verschillende vlakken:  
 

- Op economisch vlak verhoogt de bereikbaarheid van de bedrijvenlocaties en verkrijgt 
men een betere afstemming tussen vraag en aanbod inzake tewerkstelling, 

- de verkeersveiligheid verhoogt en 
- het milieu wordt minder aangetast, wat de algemene leefbaarheid van onze omgeving 

ten goede komt. 
- Op sociaal vlak verhoogt het de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor 

zwakkere verkeersdeelnemers en kan het een oplossing zijn voor de 
vervoersarmoede binnen bepaalde bevolkingsgroepen.  

 
Tevens draagt een duurzaam woon-werkverkeer bij tot de realisatie van de doelstellingen uit 
het Pact van Vilvoorde, tot het wegwerken van de mobiliteitsproblemen in onze regio en tot het 
verbeteren van de algemene maatschappelijke en economische welvaart.   
 
De realisatie van een vlot en duurzaam woon-werkverkeer heeft echter af te rekenen met een 
aantal structurele bedreigingen: 
 

- Er is de – van oudsher -  gefragmenteerde ruimtelijke ordening; 
- De woon-werk-verplaatsingsstromen verlopen alsmaar minder gebundeld, noch in 

ruimte, noch in tijd;  
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- Het doorheen de jaren heen ontwikkelde aanbod aan openbaar vervoer is te weinig 
op maat afgestemd op deze situatie. 

 
Slechts 6% van de werknemers gebruikt dan ook het openbaar vervoer om naar het werk te 
gaan, terwijl het fileleed alsmaar toeneemt.  Een daadkrachtig beleid voor het woon-
werkverkeer is dus absoluut noodzakelijk.  We willen dat de volgende Vlaamse regering hier 
ernstig werk van maakt.   
 
Het gaat  hierbij niet alleen om de inzet van nieuwe instrumenten.  
De eerste vereiste is de verdere uitbouw en optimalisering van het bestaande 
instrumentarium. Allerlei instrumenten zijn momenteel inzetbaar, op diverse niveaus: de 
opmaak van bedrijfsvervoerplannen, de bedrijfsvervoercheques, de toolbox, de provinciale 
mobiliteitscoördinatoren, de mobiliteitswinkel(s) van De Lijn, enz…  
Een tweede vereiste betreft de verdere verdieping van de impact van dit instrumentarium, en 
meer bepaald in termen van meer cohesie in de samenwerking, het verhogen van de 
realisatiegraad en het faciliteren van de financiering. 
 
Binnen deze werking speelt vaak, maar niet alleen, (de noodzaak tot) een grotere inzet van 
collectief vervoer.  Vele partners moeten hierin echter een rol spelen, elk op hun geëigende 
manier: werkgevers en werknemers, de lokale besturen, de hogere overheden en de 
aanbieders van de verschillende vormen van duurzame mobiliteit (gemeenschappelijk en 
openbaar vervoer, inzet taxi’s, car sharing,….). 
 
 

2.  Voorstel  

De SERV en de VVM-De Lijn willen ten aanzien van de nieuwe Vlaamse regering een dubbel 
signaal geven. 
 
1. Een gezamenlijke oproep aan de volgende Vlaamse regering 
 
SERV en VVM-De Lijn doen een gezamenlijke oproep aan de Vlaamse regering om prioritaire 
aandacht te geven aan de uitbouw van een gericht beleid ten aanzien van het woon-
werkverkeer, binnen het kader van het Mobiliteitsplan Vlaanderen.  Er wordt opgeroepen om 
dit doelgericht beleid voor duurzaam woon-werkverkeer zodanig te concipiëren, dat alle 
partners hun rol in dit domein ten volle kunnen  spelen en de verwachtingen kunnen inlossen. 
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2. Een gezamenlijk initiatief sociale partners – De Lijn 
 
De SERV en de VVM-De Lijn slaan de handen in elkaar om gezamenlijk mee gestalte te geven 
aan de uitbouw van een beleidsconcept voor woon-werk verkeer.   
 

1. De SERV en de VVM—De Lijn ondersteunen het huidige Vlaamse beleid met de 
uitwerking van de bedrijfsvervoerplannen - onder coördinatie van de lokale 
besturen - en engageren zich tot verdere actieve participatie in deze werking.  De 
SERV zal zich ten gepaste tijde uitspreken over een daartoe uitgewerkte 
bijkomende module van de mobiliteitsconvenants.  De SERV en de VVM—De Lijn 
zetten zich in om te zoeken naar instrumenten en middelen om de realisatiegraad 
van de gewenste maatregelen te verhogen. 

 
2. De VVM-De Lijn engageert zich om via de decretaal geregelde concepten van 

basismobiliteit  en netmanagement de behoeften op het vlak van woon-
werkverkeer maximaal in te vullen. Het door de Vlaamse Regering goedgekeurde 
netmanagement van de VVM-De Lijn wordt de toetssteen voor de herschikkingen 
in het Vlaamse tram-en busnet. Dit netmanagement integreert ook het woon-
werkverkeer. Uitgangspunten in het netmanagement worden de  
behoeftenanalyses en potentieelonderzoeken (vraaggericht).  Bij de 
prioriteitenstelling van mobiliteitsprojecten, resulterend uit deze 
behoeftenanalyses, stellen wij voor dat aan netmanagementdossiers met een 
concrete en aanzienlijke impact op het woon-werkverkeer een groter gewicht 
wordt toegekend.  

 
De rol van het openbaar vervoer in het woon-werkverkeer moet binnen het kader 
van de reeds bestaande concepten van basismobiliteit en netmanagement, verder 
gestalte  krijgen in een duurzame aanpak, die de realisatie van op maat gesneden 
initiatieven voor woon-werkverkeer stimuleert. Binnen die aanpak zijn drie 
elementen essentieel:  

 
a. Projecten initiëren en realiseren : de projecten vormen een onderdeel van 

maatregelen op het niveau van de bedrijfsvervoerplannen op locaal en 
sublocaal niveau.  Binnen dit kader zal de SERV zich ook beraden over de 
bijkomende module woon-werkverkeer van de mobiliteitsconvenants, indien 
hierover advies wordt gevraagd.  

b. Prioriteiten bepalen : De VVM-De Lijn stelt – conform de regelgeving m.b.t. 
de basismobiliteit en het netmanagement – een lijst op van prioritaire 
projecten.  De selectie en vastlegging van projecten woon-werkverkeer uit 
deze lijst gebeurt op basis van overleg tussen de overheid en de sociale 
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partners. Op korte termijn (periode 2005– 2006), moeten in ieder geval 
bijkomende middelen voorzien worden voor het uitvoeren van pilootprojecten. 

c. Promotie : waarbij de sociale partners en de VVM-De Lijn, ondersteund door 
de Vlaamse overheid, zich inzetten om ook op de werkplek mee gestalte te 
geven aan het concept. 

 
3. Ook op het vlak van andere, duurzame verplaatsingsmodi blijven verdere 

maatregelen nodig: gemeenschappelijk bedrijfsvervoer, inzet taxi’s, betere 
fietsvoorzieningen, uitbouw carshare-initiatieven,….                           
De mobiliteitswinkels van De VVM-De Lijn bieden in deze context informatie op 
maat aan over de duurzame vervoersmogelijkheden en hun afstemming, 
waardoor een grotere transparantie wordt gecreëerd in het aanbod van 
duurzaam vervoer. De VVM-De Lijn engageert zich tot de verdere uitbouw van 
deze mobiliteitswinkels, zodat in elke provincie een volwaardige gesprekspartner 
ontstaat.  

 
4. Wat betreft de financiering van de uit de bedrijfsvervoerplannen resulterende 

maatregelen, vragen de SERV en de VVM-De Lijn vanwege de Vlaamse overheid 
een (ten aanzien van het schema “netmanagement”) versnelde en verhoogde 
inspanning. Die bijkomende inspanning bestaat bij voorkeur uit een fonds 
financiering voor 2005 – 2006 via de algemene overheidsmiddelen. Dit fonds kan 
aangevuld worden door puur projectgebonden, ad-hoc-financiering. De sociale 
partners kunnen optreden als verantwoordelijken voor het proces  van 
prioriteitsstelling van de dossiers. 

 
5. Wanneer door de volgende Vlaamse regering middelen voorzien worden voor een 

nieuw werkgelegenheidsakkoord engageren de sociale partners zich om over de 
problematiek van het woon – werkverkeer overleg te plegen. 
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