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EVALUATIE TESTKARAVAAN 2014-2018 
 

De Testkaravaan overtuigt: 40% van testers gaat 1 jaar na 

deelname duurzaam naar het werk 

 

‘Test het uit!’- campagne 

Sinds 2014 biedt het Provinciebestuur West-Vlaanderen West-Vlaamse bedrijven een gloednieuwe 
campagneconcept aan, ‘De Testkaravaan komt er aan!’. De Testkaravaan is niet zomaar een 
sensibiliseringscampagne. Ze stimuleert mensen om uit te zoeken of ze werkelijk altijd de wagen nodig 
hebben om naar het werk te komen. De Testkaravaan is eigenlijk een erg laagdrempelige proefperiode van 
twee weken. Het uitgangspunt is het ‘test het uit’-principe.  

De Provincie stelt per deelnemend bedrijf gratis een vloot van 86 duurzame vervoermiddelen ter 
beschikking voor de werknemers. 2 weken lang kunnen ze elektrische fietsen, elektrische bakfietsen, speed 
pedelecs, vouwfietsen en fietskarren uittesten. Ook bus- en treinpassen, Blue Bikes en 
carpoolmogelijkheden behoren tot het aanbod.  
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Na 5 jaar campagne leidt dit tot volgende cijfers: 

DE TESTKARAVAAN: MEETBARE RESULTATEN NA 5 JAAR

# deelnemende bedrijven # werknemers # deelnemers Gemiddeld deelnemers% # afgelegde duurzame km # bespaarde ton CO2

2014 19 10169 1231 12,10% 410728 54,06

2015 19 11935 1530 12,80% 460364 60,55

2016 21 8897 1600 18,00% 368490 47,85

2017 26 7279 1367 18,78% 268128 35,01

2018 16 7185 1043 14,52% 190134 24,86

TOTAAL 101 45465 6771 15,24% 1697844 222,33  

De testkaravaan doet West Vlaamse bedrijven aan die reeds werk maakten van duurzame woon-
werkmobiliteit. De Provincie West-Vlaanderen was de eerste organisatie die een dergelijke woon-
werkcampagne aan bedrijven aanbiedt. Ze speelde daarmee in op de vraag van bedrijven om nieuwe 
mobiliteitsvormen te kunnen uittesten. De testkaravaan sluit telkens feestelijk af met een prijsuitreiking in 
elk deelnemend bedrijf voor alle deelnemende werknemers. Voor meer sfeerbeelden, zie de powerpoint 
als bijlage. 

Resultaten bevraging 1 jaar na deelname van de campagne (2014-2017) 

De resultaten van een bevraging 1 jaar na deelname aan de provinciale woon-werkcampagne “de 
Testkaravaan komt er aan!” liegen er niet om. Niet alleen heeft de testkaravaan duurzame 
vervoermiddelen voor het woon-werkverkeer gepromoot en opgewaardeerd, ze zorgt wel degelijk voor 
meer overstappers: Gemiddeld 41,78% van de respondenten-testers die deelnamen tussen 2014 en 2017, 
gebruiken voortaan een duurzaam vervoermiddel voor hun woon-werkverkeer. Dit blijkt uit een bevraging 
die naar elke deelnemer verstuurd werd 1 jaar na deelname aan de testkaravaan. 
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De elektrische fiets komt als grote winnaar uit de bus: zijn aandeel in het gamma duurzame 
vervoermiddelen die de overstappers na 1 jaar gebruiken bedraagt 56,84%. De meeste mensen kiezen na 1 
jaar dus nog steeds het meeste voor de elektrische fiets. Maar ook de stadsfiets blijft een mooi aandeel 
behouden (26,32%).  

DE TESTKARAVAAN EDITIE 2017   

Aard duurzaam vervoermiddel   

Bakfiets 1,05% 

Elektrische fiets 56,84% 

Stadsfiets 26,32% 

Fietskar 1,05% 

Trein 4,21% 

Vouwfiets + trein 1,05% 

Ander vervoermiddel (bvb. racefiets) 9,47% 

Totaal 100,00% 

 
Blijvende, concrete resultaten bij bedrijven en hun mobiliteitsbeleid 

Bedrijven grijpen de campagne aan om verder te werken aan een duurzaam woon-werkbeleid in hun 
organisatie. Ze zien de testkaravaan niet als een momentum, maar als een opportuniteit om duurzaam 
woon-werkverkeer als een vaste waarde in hun bedrijf uit te bouwen. Zo zijn er verschillende bedrijven die 
in navolging van de testkaravaan een eigen systeem ontwikkeld hebben om (elektrische) bedrijfsfietsen op 
permanente basis aan hun werknemers aan te bieden. Een greep uit de diverse maatregelen die genomen 
werden: 

- Het AZ Groeninge uit Kortrijk blijft verder werken aan een fietsbeleid dat ze reeds eerder opgestart 
hadden vanuit het ziekenhuis: een verhoogde fietsvergoeding in combinatie met 3 jaar 
fietsengagement en geen recht op parking, en de mogelijkheid tot aankopen van diverse modellen 
elektrische fiets of een vouwfiets aan een verminderde prijs.  

- Boss Paints uit Waregem lanceerde het “Bike to Boss”concept: een fietsspaarpuntensysteem 
moedigt fietsers aan. Het bedrijf organiseert ook een groepsaankoop (elektrische) fietsen.  

- Milcobel uit Langemark-Poelkapelle introduceerden een fietsleaseplan voor hun werknemers 

- WAAK uit Kortrijk organiseerde op het bedrijventerrein Kortrijk-Noord een grootschalige 
groepsaankoop fiets. Medewerkers van WAAK assembleerden de fietsen. 

- OptimaT uit Lichtervelde biedt bedrijfsfietsen aan aan hun personeel. Zij bieden hun personeel oa 
de mogelijkheid aan om een e-fiets aan een mooi verminderd tarief aan te kopen. Indien de 
werknemer zich engageert om gedurende 3 jaar naar het werk te fietsen, kan men de e-fiets aan 
een spotprijs aankopen; de werkgever past het overige bedrag bij. Bovendien wordt kostprijs ook 
gediversifieerd naargelang de woon-werkafstand en in toegekende fietsvergoeding. 
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Nogal wat bedrijven dienden na passage van de testkaravaan een pendelfondsdossier in en kregen zo ook 
financiële steun voor hun acties. Het pendelfonds subsidieert 50% van de actiemaatregelen die bedrijven 
nemen om het woon-werkverkeer van hun werknemers te verduurzamen.  

- Zo staat bij IMOG uit Harelbeke volgende in de steigers: een nieuwe fietsenstalling, een 
groepsaankoop (elektrische) fiets, het invoeren van een fietsvergoeding, fietsaccessoires, 
fietspechverhelping en verdere omschakeling naar een multimodaal mobiliteitsbudget.  

- Het AZ Delta uit Roeselare zet een grootschalige groepsaankoop bedrijfsfietsen op in 
samenwerking met het Zorgbedrijf Roeselare. Ook het AZ Sint-Lucas werkte samen met de Stad 
Brugge en het AZ Sint-Jan en het AZ Damiaan een groepsaankoop elektrische fiets uit. 

- Melexis uit Ieper overtuigde zijn directie en stampte een compleet duurzaam mobiliteitsbeleid uit 
de grond met introductie van de fietsvergoeding, een groepsaankoop fiets en een nieuwe 
fietsenstalling. Zij dienden hiervoor onder coördinatie van de Stad Ieper en samen met het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, het Jan Ypermanziekenhuis, de Immaculata scholen en 
Net@werk een dossier in. Alle partners namen deel aan de testkaravaan en introduceerden elk 
nadien hun eigen maatregelen. 

- Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw uit Brugge introduceerde een fietsleaseplan voor zijn 
werknemers en legde op eigen terrein een fietsdoorsteek naar de fietstunnel aan het Brugse 
station aan. 

- Ook De Lovie uit Poperinge heeft een groepsaankoop van fietsen dankzij subsidies van het 
Pendelfonds gedaan. 

- … 

 
Effect van de testkaravaan op andere verplaatsingen dan het woon-werkverkeer 

De testkaravaan editie 2017 had eveneens een effect op andere verplaatsingen dan het woon-werkverkeer. 
Er zijn ook beduidend meer testers die voortaan een duurzaam vervoermiddel voor recreatieve 
verplaatsingen (16,66%) en woon-winkelverkeer (20,72%) gebruiken. De campagne heeft verder ook een 
duidelijk effect op de plaatselijke economie. Het gros van de aangekochte fietsen hebben de deelnemers 
gehaald bij een private fietshandelaar uit de buurt. Ook de bedrijven die een groepsaankoop 
organiseerden, deden vaak een beroep op de plaatselijke fietsbedrijven. 40% maakt nu ook zijn vrienden, 
collega’s en kennissen warm voor duurzame verplaatsingen. 
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Waarop moet in de toekomst ingezet worden volgens de testers? 
Voor de toekomst komen volgende wensen naar voor. Bedrijven en hun werknemers willen meer, veiligere, 
afgescheiden en verlichte fietspaden, groepsaankopen of financiële tussenkomst in de aankoop van 
(elektrische) fietsen, ruimere en kwalitatievere fietsenstallingen, ontradend fiscaal beleid voor 
bedrijfswagens, extra financiële aanmoediging voor wie duurzaam naar het werk komt, betere 
busverbindingen tussen wooncentra en bedrijven/bedrijventerreinen. 
 
Vooruitblik op de “Testkaravaan 2019” 
In 2019 houdt de testkaravaan halt in 18 West-Vlaamse bedrijven waarmee ze 5.500 werknemers bereikt. 
De testkaravaan houdt halt bij: 

ma 25/3/2019 - vr 5/4/2019 Page Electronica Poperinge College of Europe Brugge   

do 11/4/2019 - vr 26/4/2019 HVZ Fluvia Kortrijk Stad/OCMW Poperinge   

do 2/5/2019 - vr 17/5/2019 Tordale Torhout REVA Spermalie Brugge   

do 23/5/2019 - vr 7/6/2019 Stad Brugge     

do 13/6/2019 - di 25/6/2019 Mc Bride Ieper Politiezone Tielt   

ma 19/8/2019 - vr 30/8/2019 Novy Kuurne Gemeente/OCMW Kuurne 

Gemeente 
/OCMW 
Wingene 

do 5/9/2019 - vr 20/9/2019 Milcobel Brugge + Moorslede De Ruysschaert Kortrijk VLIZ Oostende 

di 24/9/2018 - ma 7/10/2019 Vandewiele Kortrijk     

vr 11/10/2019 - do 24/10/2019 Stad Gistel 
Gemeente Langemark-

Poelkapelle   
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“Het grote succes van de testkaravaan bij onze werknemers stimuleerde ons om een slimme groepsaankoop 
elektrische fietsen afhankelijk van de woon-werkafstand te organiseren.” 
Pieter De Cock, directie-assistent bij OptimaT 
 
De testkaravaan steekt de West-Vlaamse grenzen over 

Intussen stak de testkaravaan ook de West-Vlaamse grenzen over. Zowel de provincie Limburg, de 
provincie Oost-Vlaanderen als de provincie Vlaams-Brabant namen het concept over en bieden de 
campagne vanaf 2016 aan in hun eigen provincie. De gemeentebesturen van Deinze en Wevelgem bieden 
op kleinschaliger basis eenzelfde concept aan bedrijven uit de regio. De Stad Antwerpen introduceerde de 
Mobilotheek in het kader van de grootschalige campagne “Slim naar Antwerpen”.  

De testkaravaan sleepte ook al een aantal prijzen in de wacht. Zo kreeg ze in 2014 de hoogst projectscore 
op het Fietscongres van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in Brugge, en stond op een eervolle 
tweede plaats bij de uitreiking van de Business Mobility Awards van VOKA, VSV en Mobimix in Brussel. De 
testkaravaan is als ‘runner up’ geëindigd in de top 4 voor een Britse award, de ‘2015 Ashden Award for 
Sustainable Travelling’. In 2016 mochten wij de testkaravaan voorstellen op het Fietscongres in Arnhem-
Nijmegen. 

 
Alle nieuws over de testkaravaan: 
www.testkaravaan.be 
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