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Context 
De Vervoerregio Kempen is een bijzonder boeiende regio met een grote verscheidenheid 
van landelijke gemeenten over kleinstedelijke gebieden tot een centrumstad. Er bestaat een 
sterke traditie van samenwerking onder de 28 gemeenten in verschillende beleidsdomeinen 
en over beleidsniveaus heen. Die traditie wordt doorgetrokken in de vervoerregio.  
 
Samen met de gemeentes wordt een regionaal mobiliteitsplan opgesteld, gedeelde 
ambities worden naar voor geschoven en ruimtelijk vertaald. Om draagvlak te creëren voor 
dit plan én het duurzaam mobiliteitsdenken verder te introduceren, sluit op het traject een 
participatietraject aan. In deze nota wordt verder toegelicht waarom, hoe en wanneer we 
verschillende actoren tijdens het proces betrekken.  
 

Hiërarchie in het participatieproces 
De participatieladder geeft een hiërarchie van participatievormen weer. Deze rangschikt de 
mate waarin participatie mogelijk is. We gebruikten deze als basis bij de opmaak van ons 
eigen participatieladder voor de vervoerregio Kempen. Hieronder wordt per trede 
toegelicht wat het opzet is.  
 

 
Afbeelding: De participatieladder stelt het traject bevatbaar en helder voor. Bij elke trede hoort een specifieke doelgroep 
van te betrekken stakeholders. Aanvullend gingen we ook op zoek naar cross-links tussen deze verschillende tredes. We 
hanteren hierbij de participatieladder als houvast, maar durven er ook vanaf wijken als tijdens het traject blijkt dat het 
betrekken van andere of extra stakeholders een meerwaarde vormt. 

 

Samen besluiten 
De leden uit de vervoerregioraad, het college en elke gemeenteraad bevinden zich op de 
bovenste trede in de naar voor geschoven participatieladder en staan in voor de 
goedkeuring van het regionaal mobiliteitsplan, de evaluatie van het kernnet, aanvullend 
net en het Vervoer op Maat. De acties binnen deze trede worden uitgevoerd door de 
gemeenteraadsleden, team MOW en De Lijn.  
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Afbeelding: Het organogram van de verschillende organen binnen de vervoerregio Kempen. Voor een overzicht van de leden 
kan je op deze links terecht voor de vervoerregioraad, het college en team MOW. 

 
Samen co-creëren 
Middenveldorganisaties en institutionele partners worden regelmatig mee aan de 
ontwerptafel uitgenodigd. Hun inhoudelijke en organisatiespecifieke kennis is cruciaal om 
een plan op maat van de regio en haar gebruikers op te zetten. De te betrekken groep wordt 
telkens afgestemd op de inhoudelijke noodzaak. Hiervoor wordt telkens een methodiek op 
maat uitgewerkt. Daarnaast wordt ook bilateraal met deze groep overlegd en worden deze 
partijen uitgenodigd om actief mee deel te nemen aan de werkateliers (zier verder).  
 
Stakeholdersessies  
Samen met stakeholders en middenveldorganisaties werd het Vervoer Op Maat onder de 
loep genomen. In een eerste sessie in maart 2020 verzamelden we de noden en vragen uit 
de regio en onderzochten we hoe hierop een antwoord kon geboden worden. De hieruit 
voortvloeiende mogelijkheden werden in een menukaart gegoten. In september 2020 
stelden we deze menukaart samen met stakeholders en middenveldorganisaties verder 
scherp. 
In een tweede fase werden verschillende bouwstenen voorgelegd door het studieteam aan 
zowel stakeholders en middenveldorganisaties. De achterliggende ideeën en principes 
werden samen doorgesproken om zo de basis te leggen voor een voorkeurscenario. Deze 
sessie vond in augustus 2021 plaats. 
In het voorjaar van 2022 staat een co-creatie sessie met bedrijven op de planning. Hier 
wordt het voorkeursscenario samen met bedrijven besproken in functie van optimalisering 
van de ontsluiting van de bedrijventerreinen.  
Daarnaast zullen wanneer nodig nog extra sessies worden ingelast en bilaterale gesprekken 
worden gevoerd. 
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Burgers 
Binnen de burgers definiëren we twee groepen. Enerzijds moeten alle Kempenaren 
geïnformeerd worden over het opzet en doel van de vervoerregio. Anderzijds wensen we de 
geëngageerde burger ook actief te betrekken bij de opmaak van het regionaal 
mobiliteitsplan. 

 
Afbeelding: Tussen beide systemen van informeren en bottom-acties wordt informeel doorverwezen. Deze voeden elkaar 
onderling en vullen elkaar verder aan.  

 
Burgers adviseren 
Via werkateliers (zie verder) gaan we samen met burgers op zoek naar acties die het 
mobiliteitsplan verder kunnen ondersteunen en voeden. Door het in kaart brengen van 
flankerende maatregelen die de Kempenaar duurzaam laten verplaatsen proberen we van 
onderuit een extra duw te geven richting duurzame mobiliteit. Daarnaast kunnen deze 
geëngageerde burgers extra ondersteunen door mee te adviseren, sensibiliseren en data te 
verzamelen.  
 
Burgers luisteren 
Tot slot bestaat een grote taak uit het informeren van de burgers. Dit gebeurt voornamelijk 
overkoepelend vanuit Vlaanderen, waarbij basismobiliteit en het opzet van de vervoerregio 
wordt toegelicht. Binnen de vervoerregio zelf richten we ons op het communiceren over de 
plan-MER, campagnes rond deelmobiliteit en maken we de link met de werkateliers. 
 
Brochure 
In november 2020 publiceerde de Vervoerregio Kempen de brochure “op weg naar een 
betere mobiliteit.” De publicatie bevat informatie over wat er in Vlaanderen en in de 
Kempen op het vlak van mobiliteit verandert. Termen zoals basisbereikbaarheid, 
vervoerregio’s of modal shift worden concreet uitgelegd. De brochure licht toe wat er in de 
Kempen specifiek nodig is om de basisbereikbaarheid te realiseren. 
De brochure “Vervoerregio Kempen. Op weg naar een betere mobiliteit.” kan hier 
gedownload worden. 
 
Plan-MER 
Wordt in een volgende versie aangevuld. 
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Participatie ter aanvulling van het vervoerssyteem 
Naast bovenstaande participatieladder principes, werken we ook op het moeilijker grijpbare 
verplaatsingsgedrag en laten we de geesten van de gebruikers actief rijpen.  
 
Enquete 
Binnen de vervoerregio werd een enquête rondgestuurd naar de betrokken ambtenaren om 
een eerste zicht te krijgen op mogelijke flankerende maatregelen. De bevraging spitste zich 
toe op het in kaart brengen van bestaande initiatieven en aanvullend gewenst onderzoek 
dat buiten de scope van de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan zelf valt. 
 

 
Afbeelding: Deze quick wins zijn bestaande initiatieven die het regionaal vervoersplan verder kunnen ondersteunen. Ze 
dragen potentieel in zich om ook door burgers verder te worden gezet. 

 
Afbeelding: Uit de resultaten van de enquête kwamen ook andere op te schalen thema’s naar voor. Deze vallen eerder onder 
nog uit te voeren denkwerk dat een belangrijke aanvulling kan vormen op het activeren van het regionaal mobiliteitsplan.  

 



 6

Participatiemomenten voor burgers en stakeholders 
Context en aanleiding 
De impact en het doel van de vervoerregio overstijgt vaak de verbeeldingskracht. Dat 
komt enerzijds door de schaalgrootte van de regio en anderzijds door het verre 
toekomstperspectief en tijdsaspect. Bovendien bevinden sommige stakeholders de aanpak 
en schaal van een vervoerregio te algemeen, hun doelgroep of missie vormt vaak slechts 
een beperkte schakel binnen het vervoerregioplan. Daarnaast zijn veel burgers nog niet op 
de hoogte van de omslag naar basismobiliteit.  

 
Afbeelding: De vervoerregio zet in op een sterk analytisch model. Deze complexe, technische materie is als leek vaak 
moeilijk te begrijpen. Bovendien is het onvoldoende enkel het netwerk en de achterliggende werking uit te rollen. Er ligt ook 
een grote taak te wachten bij het mobiliseren en enthousiasmeren van de (toekomstige) gebruikers. 

Centraal staat daarom de vraag hoe we met deze complexe materie zinvol aan participatie 
kunnen doen: hoe zorgen we ervoor dat het plan ook gedragen wordt door de diverse 
stakeholders? Hoe maken we deze complexe materie bevattelijk voor alle gebruikers? Wat 
is de concrete impact van het vervoerssyteem? Welke rol kunnen de stakeholders of burgers 
opnemen? En hoe ondersteunen we verder de modal shift?  

 
Afbeelding: Het overbrengen van zo’n complexe materie wordt benaderd vanuit de vraagzijde. Centraal staat de 
onderzoeksvraag “hoe zorgen we ervoor dat de Kempenaar zich duurzaam gaat verplaatsen?”. Vanuit de kennis van (eigen) 
gedrag ontleden we samen met stakeholders en burgers het huidig verplaatsingsgedrag van de Kempenaar en gaan we op 
zoek naar mogelijke acties die deze kunnen beïnvloeden. 

Interviews 
Het begrijpen van en ingrijpen op verplaatsingsgedrag is een taak die bij uitstek door 
stakeholders en burgers kan ondersteund worden. Voorafgaand werd door het studieteam 
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op strategische plaatsen interviews afgenomen die inzicht verschaffen in het huidig 
verplaatsingsgedrag van de Kempenaars.  
 

 
Afbeelding: Een abstract uit de resultaten van de interviews. In dit geval afgenomen aan de Katholieke Hogeschool in Geel. 
Bovenaan een deel van de diagnose die werd gesteld na het op elkaar leggen van de verschillende stemmen, onderaan 
enkele spraakmakende quotes die meer inzicht geven in de achterliggende persoonlijke beweegredenen van de 
mobiliteitskeuze.  

Open tafels 
Om het onderzoek naar het verplaatsingsgedrag verder uit te breiden, organiseerde de 
vervoerregio Kempen open tafel sessies. Hierop werden alle Kempenaars uitgenodigd om 
mee te praten over de toekomst van hoe we ons in de Kempen verplaatsen.  
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Afbeelding: de wervingscampagne voor de Open Tafels in de vervoerregio kempen. Deze uitnodiging werd gedeeld op 
verschillende platformen vanuit de vervoerregio, alle gemeenten die ervan deel uitmaken en de verschillende stakeholders. 

Deze sessies vonden plaats per subregio (Middenkempen, Noorderkempen, Zuiderkempen 
en Oosterkempen) in november en december 2020. Vanuit een analyse van het bestaande 
mobiliteitsgebruik werd vooruitgeblikt. Welke ondersteunende maatregelen zijn nodig? Hoe 
zorgen we ervoor dat de Kempenaar mee op de kar springt?  
 

 
Afbeelding: Uit de gesprekken aan de open tafels werden verschillende mogelijke werkgroepen gedefinieerd. Deze vormen 
een basis waarmee verder aan de slag wordt gegaan in de werkateliers. 
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Werkateliers 
Doorheen het traject merkten we dat de materie van het vervoerssysteem moeilijk te 
doorgronden was. Velen wensten concretere acties te zien. Deze organisaties werden 
daarom mee uitgenodigd op de werkateliers. Door stakeholders en geëngageerde burgers 
actief met elkaar in contact te brengen wordt de kennis van beide werelden beter op elkaar 
afgestemd. Er ontstaan door kruisbestuiving spin-offs van grotere, bestaande netwerken of 
kleine, succesvolle acties kunnen net worden opgeschaald en vermenigvuldigd toegepast 
worden in de regio. Zo bestaan er reeds heel wat grootschalige initiatieven waarvoor vele 
vrijwilligers reeds in de weer zijn, maar zijn deze niet gekend bij mensen die zich actief 
willen inzetten. Omgekeerd inspireren de ideeën de stakeholders en kunnen deze hun acties 
verder uitdragen.  
 

 
Afbeelding: het plan van aanpak voor de werkateliers die zich richten op geëngageerde burgers en stakeholders. Deze 
sessies spelen in op het moeilijk grijpbare verplaatsingsgedrag. De resultaten zijn daarom niet per se onmiddellijk praktisch 
bruikbaar, maar voeden de geesten van de gebruikers op de lange termijn. Idealiter wordt tijdens deze sessies de eerste 
opstap naar burgerinitiatieven gemaakt en wordt het netwerk van bestaande organisaties verder uitgebreid. 

Aan de hand van enkele gerichte vacatures rekruteren we drie profielen. We mikken op 
achterliggende motivatie tot engagement op basis van motivatie, ervaring, talent en kennis. 
Zo spreken we verschillende profielen aan en een breed scale van de bevolking actief aan 
boord te krijgen. Deze vacatures werden opnieuw breed gecommuniceerd, iedereen die 
wenste kon zich inschrijven.  
 
 

    



 10

Afbeelding: In het kader van de Vervoerregio verfijnen we de profielen tot drie types vrijwilligers. Deze types worden in de 
markt gezet onder het motto “de vervoerregio werft aan”. De lay-out en branding van de uitnodigingen voor de open tafels 
worden verder doorgetrokken in kader van herkenbaarheid.   

 
Samen met geëngageerde burgers en stakeholders werd verder gewerkt op de resultaten 
uit de open tafels. Welke maatregelen en acties zorgen ervoor dat de Kempenaar zich 
effectief duurzamer gaat verplaatsen? Hoe kunnen we deze verder concretiseren en wie 
wil hieraan meewerken? De eerste werkateliers vonden plaats in december 2021. In april 
2022, het voorjaar van 2022 en de zomer van 2022 zullen de volgende werkgroepen 
worden georganiseerd. De resultaten, acties en lessen uit de werkgroepen zullen tot slot 
worden voorgesteld aan het publiek in het najaar van 2022.  


