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a) Het Pendelfonds 

 
Het Pendelfonds is een initiatief van het departement mobiliteit van de Vlaamse Overheid en 
subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Met de maatregelen ambieert 
het Pendelfonds het aandeel autosolisme in het woon-werkverkeer te laten dalen en het aandeel van 
de fiets en openbaar vervoer te doen stijgen. Hiervoor subsidiëren ze projecten van bedrijven, private 
instellingen of overheden die tot doel hebben het aantal autoverplaatsingen te verminderen. 
 
Stap 1 
In augustus 2018 werd een mobiliteitsenquête gelanceerd onder de medewerkers. Het was de 
bedoeling om te peilen naar de interesse van de medewerkers voor alternatieve woon-
werkverplaatsingen zoals elektrisch fietsen en carpoolen. Het resultaat van deze bevraging leverde 
bruikbare informatie op en toonde aan dat de bereidheid onder de medewerkers voor alternatieve 
woon-werkverplaatsingen aanwezig is. 
 
Stap 2 
De expertise van Traject, een adviesbureau in verkeer en mobiliteit, werd ingeschakeld om een 
kwalitatief en haalbaar dossier op te stellen. Sinds 1992 begeleidt Traject overheden en private partijen 
bij het realiseren van verandering in mobiliteit en het verbeteren van bereikbaarheid. Op basis van de 
medewerkers op de sites in Oost-Vlaanderen, hun mobiliteitsgedrag en de bereikbaarheid van de 
verschillenden sites werd een potentiële modal shift berekend. Hieruit bleek dat inzetten op een 
transitie naar fietscultuur de beste slaagkansen oplevert. In oktober ‘18 werd het subsidiedossier 
ingediend. Op 24/04/2019 werd dit dossier goedgekeurd. 
 
Het Pendelfondsdossier van Jan De Nul NV 
We willen inzetten op een bewuster verplaatsingsgedrag van onze medewerkers door in te zetten op 
fietscultuur en hiervoor de nodige maatregelen te nemen. Daarnaast zal ook carpoolen de nodige 
aandacht krijgen en nagedacht worden over een efficiënt parkeerbeleid. De grootste aandacht gaat uit 
naar fietscultuur en maakt ook het onderwerp van het dossier uit. Binnen het mobiliteitsproject zijn 4 
pijlers te detecteren: 
- Fietsleasing: Jan De Nul bekeek grondig de mogelijkheden van fietsleasing en selecteerde hierop 

een partner. De medewerkers worden de komende weken uitgebreid geïnformeerd zodat begin 
juli ’19 de eerste lease-fietsen in gebruik zullen zijn.  

- Fietsinfrastructuur: Om het potentieel aan bijkomende fietsers op een degelijke manier te 
kunnen verwelkomen dient geïnvesteerd te worden in fietsinfrastructuur (fietsenstalling + 
laadinfrastructuur). Dit vormt het onderwerp van deze aanvraag. 

- Carpoolplatform: Intern wordt bekeken hoe een carpoolplatform het ‘samen’ rijden kan 
bevorderen en wat de technische vereisten zijn. 

- Sensibilisering en Communicatie: de stap naar een fietscultuur zal in een breder CSR en FIT-
verhaal de medewerkers moeten motiveren om de noodzakelijke switch te maken. 
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b) Kwantitatieve inschatting van de potentiële modal shift 
 

Potentiële 
modal 
shift 

Bergweg Karnemelkstraat Katelijnestraat Nijverheidslaan Tragel TOTAAL 

Fiets 4 4 3 1 112 124 

Elektrische 
fiets 

6 1 2 1 126 136 

Speed 
Pedelec 

3 2 2 1 70 78 

Openbaar 
vervoer 

0 0 0 0 17 17 

Carpoolen 0 0 0 0 23 23 

  13 7 7 3 348 378 

 
Op basis van het huidig pendelgedrag en de pendelafstanden werd bovenstaande modale verschuiving 
berekend per site door het Mobiliteitspunt van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
 
 

c) Tournée Pédale als smaakmaker 
 
Tournée Pédale is een organisatie van enkele Oost-Vlaamse organisaties met als doel bewustwording 
rond verantwoord wagengebruik te stimuleren! Gedurende 3 weken (6 – 26/05/2019) werden de 
deelnemers aangemoedigd om alternatieven uit te proberen. Meer dan 200 werknemers van Jan De 
Nul engageerden zicht voor deze challenge! Wij stelden elektrische fietsen en stadsfietsen ter 
beschikking voor korte verplaatsingen of elektrische fietstrajecten uit te testen.   
 
Het enthousiasme was groot en krijgt zijn vervolg in de uitrol van het fietsleasing-project in de 2de helft 
van juni 2019.  
 

d) Kwantitatief geformuleerd resultaat 
 

 Aan te vullen mei 2020  
 

e) Tijdsplanning 
 

 Q2/2019 t.e.m. 2022 
 

f) Benodigd budget 
 

 5.000€/jaar (uurloon).  

 De infrastructuurkosten zullen voor 50% vergoed worden vanuit het Pendelfonds. Er is een 
subsidiebudget voorzien van € 63.767. De totale infrastructuurkosten werden begroot op € 
127.534 
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g) Beschikbaarheid van de benodigde expertise  
 

 Werkgroep mobiliteit is samengesteld uit afvaardiging van de verschillende betrokken diensten: 
o Stijn Arys: QHSSE – CO2-prestatieladder 
o Isabelle Herteleer: CSR – CO2-prestatieladder 
o Philip Piron: HR-directeur 
o Karen Seminck: HR-medewerker 
o Christof Dewaele: Fleet manager 
o Luc Pieters: FIT-afgevaardigde 
o Liesbeth Schollaert – Hilde Iliano: Facility 

 
 


