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DOEL: de ecologische-, sociale en economische 
voordelen van autodelen te maximaliseren door

•De belangen te bundelen van de autodeelgroepen en 
autodeelorganisaties

•Autodelen te vertegenwoordigen tegenover (lokale) 
overheden

•De uitbouw van het algemeen concept autodelen
•Innovatie en pilootprojecten
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Wie wil nu geen bomen in de straat?

Geen bomen Bomen



• De oplossing…
=> Alle alternatieven
=> Seamless
=> Overal

• … voor de toekomst?
=> privébezit
=> geconnecteerd?
=> voor iedereen? 
=> aanbod?
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MaaS, de bricks…
elke mobiliteitsoplossing in de buurt
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Launch 
concept

Support 
Flanders

First 
mobipunt

50 + 
communities

Time line

Sept. 2017 Feb. 2018 Sept. 2018Jan. 2017
• Promotie

• Verdiepen concept

• Begeleiding 15 gemeenten

• Lerend netwerk



• Een mobipunt is een fysieke plaats waar 
mobiliteitsfuncties en andere voorzieningen elkaar 
ontmoeten. 

• Een mobipunt vormt het vertrek- of overstappunt 
waar mobiliteitsdiensten slim zijn gecombineerd. 
Het uniforme beeldmerk en de naamgeving 
maken de mobipunten herkenbaar.

Wat is een mobipunt?
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• Overstappen (bv. fiets, trein, deelauto)
→ ‘Combimobiliteit’ 

• Vertrekpunt (bv. vandaag fiets, morgen bus, 
overmorgen deelauto)

Vertrek- of overstappunt 

8

• winkelen

• Geen OV meer

• Tijdsnood

Gebruiksvriendelijk alternatief in de 
buurt als alternatief voor het bezit 
van een (tweede) privéauto



• Treinnet

• Kernnet

• Aanvullend net

• Vervoer op maat

mobipunten zijn de linken tussen de 
verschillende niveaus

Gelaagd netwerk
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Plaats mobipunten in het 
mobiliteitsecosysteem
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• Autodelen

• Fietsvoorzieningen 

• OV

• Veilig en toegankelijk

 => minstens 3 basis 
mobiliteitsvoorzieningen

Mobipunt essentials?



• Laadinfrastructuur

• Share locks

• Publieke fietspomp

• E-steps

• …

Extra mobiliteit gerelateerd
• WIFI, smartphone opladen

• Gamification

• Fitness

• Spotify

• Buurtbankje

• …

Ontmoeting, ervaring en fun!
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Mobipunt extra’s 



• Connectivity (elke operator)

- Data (bestaande standaarden, 
monitoring)

• Open source => app

• Dashboard communities
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Volgend stap: Bricks…& Bytes



• Mobipunten
Offline - Bricks

• MaaS-apps + multi-modale route 
planners

Online - Bytes
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The Bricks & Bytes Alliance



De branding
elke mobiliteitsoplossing in de buurt



• Uniform

• Internationaal

• Pointer als link tussen digitale en fysieke 
connectiviteit

Het logo
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• Herkenbaarheid

• Reflex voor urban designers

• Digitale en fysieke connectie

De mobipuntzuil: on – en offline baken





www.mobipunt.be/ www.mobipunt.net 
(mobihubs.eu)
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Vlaamse Visievorming Mobipunten
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• Mobipunt-matrix volgens netwerk - en nabijheidlogica

• Gekoppeld aan prestatie-eisen rond autodelen, fietsdelen, 
ruimtelijke ordening,…

• Méér dan mobiliteit



Vlaamse Visievorming Mobipunten
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Mobipunt “Gemeentehuis” 
Glabbeek
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Mobipunt 4 Fonteinen Vilvoorde 
(buurtmobipunt)



27

Mobipunt Oud Gemeentehuis 
Brasschaat (regionaal)



• 1. Sleutelspelers: lokale overheid en vervoerregio
• 2. Plan mobipunten: mogelijke locaties en typologieën

• 3. Denk aan de prestatie-eisen

• 4. Vind de juiste partners 

• 5. Combineer top-down en bottom-up

• 6. Permanente doelgroepgerichte communicatie

• 7. Practise what you preach: deel je eigen vloot, motiveer eigen personeel

• 8. Wees creatief 

• 9. Heb geduld

How to mobipunt?



Thank you!

Autodelen.net / Carshare Belgium

jeffrey@autodelen.net
https://be.linkedin.com/in/jeffreymatthijs

MaaS


