PRAKTISCHE GIDS BEDRIJFSVERVOERPLAN
Praktische aanbevelingen

EEN MULTIMODAAL TOEGANGSPLAN
OPSTELLEN
Om te informeren over de diverse vervoerwijzen stelt u een multimodaal
toegangsplan op waarin alle informatie gebundeld wordt over hoe uw onderneming
bereikt kan worden met trein, bus/metro/tram, te voet, fiets, taxi …

1. DOELSTELLINGEN
Een van de eerste maatregelen om in te voeren in het kader van uw vervoerplan is het
opstellen van een multimodaal toegangsplan waarmee u uw werknemers, bezoekers en
leveranciers duidelijk kunt informeren over de diverse manieren om uw onderneming te
bereiken (met het openbaar vervoer, de wagen, de fiets …). Dit plan bestaat gewoonlijk uit
een kaart en een routebeschrijving.
Door uw werknemers (en bezoekers) beter te informeren over de alternatieven, zult u hen
beslist stimuleren om de wagen te laten staan en een ander vervoermiddel te kiezen.
Een succesvol multimodaal toegangsplan is:
VOLLEDIG en bevat dus alle informatie over de beschikbare vervoerwijzen
(buslijnen, stations …) en over de ligging van de openbare of bedrijfsparkings (voor
auto’s en fietsen).
CONCREET en bevat dus een visuele kaart en een korte beschrijving. Vermeld
ook hoe lang het duurt om vanaf de belangrijkste openbaarvervoerhaltes, de
fietsparking of andere bekende oriëntatiepunten naar uw onderneming te wandelen
of te fietsen
LEESBAAR en is dus aantrekkelijk en voor iedereen begrijpelijk.
Bedrijven met meer dan 100 werknemers zijn verplicht om een multimodaal
toegangsplan op te stellen, te verspreiden en regelmatig bij te werken. Dit document
geeft een overzicht van alle gegevens die nodig zijn om de onderneming te bereiken met alle
mogelijke vervoermiddelen: trein, bus, tram, metro, wagen, taxi, fiets, te voet … en van alle
parkings (wagens en fietsen) en is bedoeld om aan te zetten tot multimodale verplaatsingen.
Besluit BVP
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2. TOEPASSING
Een plan is “multimodaal” als dit vertelt hoe uw gebouwen bereikt kunnen worden met de
diverse vervoerwijzen: te voet, met de fiets, met metro, tram, bus, trein en wagen.
Zo’n plan opstellen is niet moeilijk en u kunt gebruikmaken van diverse hulpmiddelen, maar
het is wel belangrijk dat de inhoud verzorgd en de lay-out aantrekkelijk is. Dit is een
belangrijk hulpmiddel om uw werknemers, uw bezoekers en zelfs uw leveranciers bewust
te maken van de diverse alternatieven voor de wagen en hen aan te sporen om deze
vervoerwijzen te gebruiken. Voor uw leveranciers moet u het toegangsplan eventueel
aanpassen door de leveringskade(s), de leveringstijden (indien nodig) en een reisweg aan te
duiden die rekening houden met de breedte van de vrachtwagens en de wegen.
Uw toegangsplan is een van de eerste documenten die uw bezoekers zullen bekijken, het is
dan ook een echt visitekaartje: ze moeten snel en eenvoudig alle gegevens kunnen
terugvinden over de bereikbaarheid van uw onderneming.

2.1.

VERSPREIDINGSMETHODES

Als “visitekaartje” van uw onderneming en middel om de diverse alternatieven voor de
wagen te promoten, moet uw toegangsplan verspreid worden via de diverse
communicatiekanalen die uw werknemers en bezoekers gebruiken, zoals:


de website van uw onderneming waarmee u zowel uw personeel als bezoekers kunt
aanspreken. Zo kunt u ook doorverwijzen naar informatie op andere websites,
bijvoorbeeld naar:
de dienstregelingen van het openbaar vervoer: www.mivb.be, www.nmbs.be,
www.delijn.be, www.infotec.be
de fietsroutes: www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/fiets/map
de uitleenfietsen: www.villo.be



de intranetsite die dezelfde voordelen biedt als de website (maar alleen gericht is op
uw werknemers). Maak gebruik van dit medium om uw personeel te informeren over de
specifieke maatregelen die uw onderneming neemt op het vlak van mobiliteit, zoals de
procedure om de fietsvergoeding aan te vragen, het terugbetalingsbeleid van de
vervoerkosten, de contactgegevens van de mobiliteitscoördinator …



de papieren brochure waarin uw bedrijf wordt voorgesteld aan uw personeel
(bijvoorbeeld de welkomstbrochure voor uw nieuwe medewerkers) en aan uw
bezoekers. Via een visuele kaart en een korte routebeschrijving informeert u over de
diverse mogelijkheden om uw onderneming te bereiken (dichtstbijzijnde metrohalte,
buslijn die langsrijdt …)



het toegangsplan zelf, in elektronische versie als attachment in een mail waarin
medewerkers, klanten … uitgenodigd worden voor een vergadering, colloquium,
seminarie of andere. De papieren versie kan gefaxt, bij een brief gevoegd of zelfs op
de achterzijde van de loonbrieven gedrukt worden.



Uw visitekaartjes, briefpapier, uitnodigingen, infobrieven, brochures … kunnen
ook als informatiedrager dienen. Houd de informatie in dat geval wel beperkt.
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2.2.

REALISATIE

Correcte en toegankelijke informatie
De informatie in uw multimodaal toegangsplan moet correct zijn. Daarom moet u dit plan
regelmatig en continu bijwerken want het MIVB-netwerk kan (tijdelijk of definitief) aangepast
worden, werkzaamheden kunnen de toegangswegen naar uw onderneming verleggen, links
naar websites kunnen veranderen … Let dus goed op en controleer regelmatig of uw
informatie nog up-to-date is.
Tip: noteer de datum van je laatste update op het toegangsplan. Dit kan je helpen bij de
opvolging en geeft een indicatie aan de gebruikers van het plan over de pertinentie.
Zet het toegangsplan op een “logische” en gemakkelijk terug te vinden plaats op uw
website (en intranet) (bijvoorbeeld in de tab “mobiliteit”, “contact”, “toegangsplan” of
“praktische informatie”). Deze duidelijkheid is belangrijk om de alternatieven te promoten en
voor het imago van uw bedrijf.
Tot slot, deel de informatie zo in dat de kernelementen van uw toegangsplan (ook uw adres)
afgedrukt kunnen worden op een blad en via een printopdracht.

Visuele kaart
Op de kaarten kunt u de geografische ligging (en de omgeving) van uw onderneming
aanduiden en die moeten dan ook leesbaar en begrijpelijk zijn.
Hoe ga je te werk:
situeer uw gebouwen ten opzichte van de belangrijkste lijnen van het openbaar vervoer
(metro, trein), de hoofdwegen (Ring, Kleine Ring) of ten opzichte van andere bekende
oriëntatiepunten.
We raden aan om 2 verschillende plannen te maken:
- Een eerste kleiner plan waarbij de instelling gesitueerd wordt binnen het Brussels
Hoofdstedelijk gewest.
- Een tweede groter plan waarbij de site meer precies wordt weergegeven binnen een
bepaalde zone.
Volgende informatie dient dan zeker te worden genoteerd:
-

-

de openbaarvervoermogelijkheden in de omgeving van uw onderneming: de
ligging en namen van haltes, metrostations, NMBS-stations, lijnnummers van
bus/tram/metro
de looproute van het station of de halte naar uw vestiging
de
Gewestelijke
Fietsroutes
die
langs
uw
onderneming
lopen
(www.mobielbrussel.be)
de ligging van de parkings voor wagens (van uw bedrijf of openbaar) en voor
fietsers
de dichtstbijzijnde Villo-stations (www.villo.be)
de taxistandplaatsen (als die er zijn)
de Cambio-stations (als dat relevant is)
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Heb ook oog voor het esthetische aspect van uw plan:
- gebruik aangename kleuren, misschien zelfs uw bedrijfskleuren
- opteer voor de gekende logos van de mobiliteitsinstellingen
(vb : voor een
metrostation, ..). Dit vergemakkelijkt de leesbaarheid van uw plan.
- Gebruik een legende voor je plan enkel indien je ongekende logos gebruikt. (het is bvb niet
nodig om te noteren dat dit symbool
voor een treinstation staat).
- Let op dat het plan niet overladen wordt; Beperk je tot de openbaarvervoer lijnen die
pertinent zijn, …)

Om uw kaarten te maken, beschikt u over diverse mogelijkheden:
-

of u beschikt over interne resources via uw tekenaar of graficus (die al dan niet
gebruikmaakt van plattegronden, maar opgelet, als u bestaande plattegronden
gebruikt, controleer dan de gebruiksvoorwaarden want die zijn onderworpen aan
auteursrechten).

-

of u plaatst een bestelling bij de MIVB die, met de steun van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, een multimodale bereikbaarheidsfiche aanbiedt tegen de
prijs van € 532.35 excl. btw.
Voorbeeldfiche:
www.mivb.be <Professional<Bedrijfsmobiliteit<Producten<Bereikbaarheidsfiche
Contact: MIVB, Cel Key Account – tel.: 02/515 54 00 of e-mail: b2b@stib.irisnet.be.

-

of u gebruikt het “Multimoal Accessibility Sheet” dat gratis ter beschikking wordt
gesteld door de NMBS. Met deze tool kunt u een multimodaal toegangsplan
creëren bestaande uit een kaart en een reisplanner (met de dienstregelingen van
het openbaar vervoer). Bovendien kunt u deze kaart eenvoudig op uw website
plaatsen.
Contact:
NMBS,
Key Account
Manager
–
business@nmbs.be
of
www.nmbs.be/bedrijven

-

of u gebruikt de tool “Google maps”: een toegankelijke en gebruiksvriendelijke
manier om uw onderneming en de openbaarvervoerlijnen in de omgeving te
lokaliseren (met aanduiding van de dienstregelingen en MIVB-lijnen). Jammer
genoeg geeft deze tool de lijnen van Tec en De Lijn nog niet weer. U kunt de kaart
aanvullen met de parkings voor fietsen en wagens, de Villo-stations, de GFR …
Om u te helpen bij het gebruik vaan Google maps werd een gids opgesteld, deze
vindt u HIER.

-

of u plaatst een bestelling bij een gespecialiseerde graficus of cartograaf.
Controleer ook of de gebruikte plattegronden niet onder licentie vallen.

Als u meerdere vestigingen/gebouwen hebt (in Brussel of elders), gebruik dan
dezelfde logische opbouw voor al uw multimodale toegangsplannen.
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Routebeschrijving
De tekst bij de kaart moet vooral benadrukken hoe uw vestiging bereikt kan worden met
het openbaar vervoer, de fiets en te voet. Stel dus eerst deze vervoermiddelen voor en
geef dan pas een wegbeschrijving voor auto’s. Geef ook informatie over de afstanden en de
reistijd van alle trajecten vanuit diverse plaatsen (stations, haltes, Villo-stations …), vooral
omdat te voet of met de fiets komen vaak sneller is dan je zou denken! Zo kunt u aantonen
hoe gemakkelijk bepaalde trajecten zijn. (Bijvoorbeeld “Onze onderneming ligt op 10
minuten wandelen van het centraal station”).
De beschrijving bevat dus:
het adres van uw onderneming, de telefoonnummers, e-mailadressen en
eventueel de openingsuren en een foto van het gebouw
een beschrijving van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer: de
lijnnummers en namen van de haltes in de omgeving van de onderneming (aarzel
niet om door te verwijzen naar de websites van de maatschappijen)
de looproutes vanaf de haltes van het openbaar vervoer
informatie over de toegang met de fiets (de fietsroutes in de buurt van uw
vestiging en de aanwezigheid van een beveiligde fietsparking)
de bereikbaarheid van uw onderneming voor personen met een beperkte
mobiliteit - PBM (parkings, faciliteiten …)
een wegbeschrijving met de wagen, vooral naar de parkeermogelijkheden
(binnen de onderneming of op een publieke parking).
Afhankelijk van de gebruikte verspreidingsmethode, moet u de meest relevante informatie
meegeven (minimaal op een visitekaartje, maximaal op een website).

2.3.

TOOLS OM UW PLAN OP TE STELLEN

Een concreet voorbeeld om uw toegangsplan aan te passen of te verbeteren.
Na het volgen van een vorming georganiseerd door Leefmilieu Brussel, heeft deze
deelnemende instelling haar plan aangepast. Bekijk hier het resultaat:
oude versie van het toegangsplan
nieuwe (aangepaste) versie van het toegangsplan
De aangebrachte wijzigingen zijn:
het maken van twee verschillende kaarten op 2 verschillende schalen
een begeleide tekst werd toegevoegd hoe u zich het makkelijkst kan verplaatsten met
de verschillende vervoersmodi: te voet vanaf het station, met de fiets, met het openbaar
vervoer,…
de lokalisatie en de toegang naar de fietsenstalling en de parking voor de wagen
het gebruik van logos in de kleuren van de instelling
het gebruik van de bekende openbaarvervoerlogos zoals dat van de MIVB
alle informatie over de instelling: naam, coördinaten en foto’s
het plan werd aan de internetpagina toegevoegd onder de rubriek ‘contact’. Het is ook
mogelijk om
het plan in pdf te downloaden.
Reisplanners van het openbaar vervoer
via de NMBS (trein): www.nmbs.be
via de MIVB (trein, tram, bus, metro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest):
www.mivb.be
via De Lijn (trein, tram, bus, metro vanuit Vlaanderen): www.delijn.be
via TEC (trein, tram, bus, metro vanuit Wallonië): www.infotec.be
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Fietsen
Fietskaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: verkrijgbaar bij Pro Vélo, Gracq
en de Fietsersbond voor € 1.
Met de fiets door Brussel; info: www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/fiets
Uitleenfietsen op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
www.villo.be
Beveiligde fietsparkings en kleine reparaties (FietsPunt): www.recyclo.org
CAMBIO (Carsharing) – Taxi’s
www.cambio.be
www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/taxi
Plattegronden en routeplanners voor wagens opzoeken
http://maps.google.be (met de metrostations en alle haltes en dienstregelingen van de
MIVB; voorstellen voor looproutes en wegbeschrijvingen)
www.viamichelin.be (met de metrostations van de MIVB, de verkeersrichtingen en
voorstellen van routes met wagen, motorfiets, fiets en te voet)
www.mappy.be (met de metrostations van de MIVB en voorstellen van routes met
wagen, fiets en te voet)
www.routenet.be (voorstellen van routes met vrachtwagen, wagen, fiets en te voet)
www.maporama.com (biedt een dienst aan om kaarten te tekenen)

3. MEER INFORMATIE
3.1.

ANDERE TE RAADPLEGEN FICHES

Dit is een lijst van fiches met aanverwante thema’s:
- Informeren en sensibiliseren
- Een mobiliteitscoördinator aanstellen
- Wandelen promoten
- De fiets promoten
- Het openbaar vervoer promoten
- Carpoolen promoten
- Bezoekers en leveranciers
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VOORBEELDEN

De bereikbaarheidsfiche van de MIVB
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Op de website van UVC Brugmann
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