
Diagnostiek woon-werkverkeer 2014

Informatiesessie te Antwerpen op 19-06-2014  



Toestand van de mobiliteit in België

Stijgende vraag naar vervoer

Verzadiging van de infrastructuur

Budgettaire context



Wie kan handelen?

De verschillende beleidsniveaus en 

spelers op het vlak van mobiliteit

Maatregelen ter bevordering van de 

mobiliteit voor de woon-

werkverplaatsingen

De ondernemingen

Mobiliteitsbeleid

Diagnostiek van elke werkgever inzake de woon-

werkverplaatsingen

Statistieken, 

analyses
Sociaal overleg

Statistieken, 

benchmarking



Algemeenheden

Om de 3 jaar (2005-2008-2011-2014)

Wettelijke verplichting voor de werkgevers (>100 werknemers
voor de vestigingen met >30 werknemers)

Via een informaticatoepassing / (op papier)

Gerealiseerd door de Directie Mobiliteit van de FOD Mobiliteit
en Vervoer



Inhoud van de enquête

Modal split van de woon-werkverplaatsingen

Eigenschappen die de mobiliteit beïnvloeden
(uurroosters, locatie, …)

Genomen maatregelen en ondervonden problemen



Procedure

Voorbereiding
De gegevens 
verzamelen

De vragenlijst 
invullen

Sociaal 
overleg

De enquête 
online 

valideren (of 
verzending op 

papier)

Van 30 juni 2014 tot en met 31 januari

2015



Voorbereiding

Eind juni zal een brief verstuurd worden naar de mogelijk
betrokken ondernemingen

Moet ik deelnemen? En voor welke vestigingseenheden?

• Meer dan 100 werknemers in de onderneming, voor elke

vestigingseenheid met meer dan 30 werknemers

• Deelname is verplicht zelfs zonder uitnodigingsbrief!



Berekening aantal werknemers

Heb ik meer dan 100 werknemers?

• private instellingen:
Gemiddelde aantal werknemers berekend volgens regels voor de 

oprichting/ vernieuwing van de bedrijfsraden en de comités voor 

preventie en bescherming op het werk. (referentieperiode vier kwartalen 

die eindigen op 30 juni 2014)

• Voor de openbare diensten en de autonome 

overheidsbedrijven: 
Het aantal statutaire  en contractuele personeelsleden ( met een 

arbeidsovereenkomst sinds ten minste één jaar) op 30 juni van 2014 in 

dienst



Berekening aantal werknemers

Heb ik meer dan 30 werknemers per 
vestiging?

• Foto 30 juni 2014

• Enkel de werknemers die zich minstens de 
helft van de werkdagen naar de vestiging 
begeven

• Externen inbegrepen (werknemers betaald 
door andere werkgevers)



De gegevens verzamelen

Databanken HR

Interne enquête bij de werknemers (eigen vragenlijst)

Applicatie voor het ondervragen van de werknemers
(facultatief, gratis beschikbaar vanaf eind juli)



Inloggen / authenticeren

Toegang via de website van de FOD Mobiliteit/ 

authenticatie via de portaal van de sociale zekerheid



Aantal werknemers

• Geen opsplitsing man/ vrouw

• A:   Gegevens RSZ (indicatief)

• C:   Personen die zich regelmatig verplaatsen naar 
de vestiging (aantal personen gebruikt  in de 
diagnostiek!)



Organisatie van de arbeidstijd

Wijziging t.o.v. 2011



Hoofdverplaatsingswijze (algemeen)



Hoofdverplaatsingswijze (per postcode)

Minimaal 40%                   werknemers (wijziging t.o.v. 2011)



Voor-natraject



Bereikbaarheid



Bereikbaarheid



Maatregelen



Maatregelen



Maatregelen



Problemen



Problemen



Sociaal overleg

Het advies van de ondernemingsraad of van 
het overlegcomité is verplicht vóór de validatie
van de enquête. 



Advies



Hulpmiddel: Applicatie voor het ondervragen 

van werknemers

1. Registreren /Aanmaken enquête 

2. Versturen email naar werknemers
met ontvangen URL 

• Mail met login gegevens administrator

• URL: voor het versturen naar de werknemers



Enquête woon - werkverplaatsing bij werk nemers

Identificatie

Naam  * Voornaam *

Personeelsnummer 

Verblijf s adres

Straat * nr                    *

Postcode  * gemeente *

Woon - werkverplaatsingen

Begeeft u zich gemiddeld meer dan 50% van de werkdagen naar de vestiging? *

� Ja � Nee

Wat is het h oofdvervoermiddel waarmee u zich per jaar het meest van en naar het werk 

begeeft. *

� Wagen alleen of met familie � Bus tram of metro De lijn

� Wagen met andere werknemers � Bus tram of metro TE C 

� Trein � Bus tram of metro MIVB

� Fiets � Collectief vervoer door werkgever

� Te voet � Bromfiets of moto

* Verplicht in te vullen

bewaar

NL FR

Hulpmiddel: Applicatie voor het ondervragen 

van werknemers



Enquête woon-werkverplaatsing bij werknemers

Identificatie

Naam  * Voornaam *

Personeelsnummer 

Verblijfsadres

Straat *nr                    *

Postcode  * gemeente *

Woon-werkverplaatsingen

Begeeft u zich gemiddeld meer dan 50% van de werkdagen naar de vestiging?*

�Ja �Nee

Wat is het hoofdvervoermiddel waarmee uzich per jaar het meest van en naar het werk 
begeeft.*

�Wagen alleen of met familie �Bus tram of metro De lijn

�Wagen met andere werknemers�Bus tram of metro TEC 

�Trein �Bus tram of metro MIVB

�Fiets �Collectief vervoer door werkgever

�Te voet �Bromfiets of moto

* Verplicht in te vullen

bewaar

NL FR

Importeren van de Excel file



Twee doelstellingen

Beschikken over gedetailleerde 
statistische data

Aanmoedigen van de maatregelen en 
acties  binnen de ondernemingen, 
via het sociaal overleg



Beleidsondersteunende statistieken

Federaal niveau

Gewestelijk niveau

Lokaal niveau (gemeenten, industriezones, havengebieden, …) 

Andere organisaties en projecten ten behoeve van de mobiliteit



Voorbeeld: Modal split trein (geografisch)

Groei van de transportnood

Saturatie van de infrastructuren

Budgetaire context

Veel verschillende actoren

Legende

11 to 70   (19)

7 to 11   (20)

4 to 7   (39)

2 to 4   (65)
0 to 2  (376)

WOON-WERKVERKEERONDERZOEK 2011
Hoofdvervoermiddel : trein

(% werknemers naar gemeente)

ENQUETE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 2011
Moyen de transport principal : train

(% des travailleurs  commune) (c
) 
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België / Belgique : 9,5

Vlaanderen : 4,5

Wallonie : 3,7

Bruxelles / Brussel : 33,0

spoorlijn / v oie ferrée



Maatregelen binnen de onderneming

Sociaal overleg binnen de ondernemingen

Studie inzake best practices

Individuele rapporten per vestigingseenheid







Rood = negatieve evolutie 

– naar minder duurzaam  

Groen = positieve evolutie

- naar duurzamer



Welke 

maatregelen 

nam/neemt het 

bedrijf reeds?









Hulp tijdens de enquête

• Website : 
http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/wo
onwerkverkeer/

• Online F.A.Q.

• Helpdesk (per telefoon en per e-mail) vanaf 1 juli
2014.

– Telefoonnummer helpdesk: 02/545.50.74

– De vragen over de enquête zelf kunnen per mail verstuurd
worden naar het adres:

E-mail: enquetewwv@mobilit.fgov.be


