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Kennismaking



Kennismaking

Waar denk jij aan bij ‘rechtvaardige mobiliteit’?



Kennismaking

Wat wil jij graag meenemen van deze workshop?



Kennismaking



Agenda

1. Onze bril

2. Aan de slag: rechtvaardigheid in de praktijk

3. Reflectie



Onze bril

Duurzame mobiliteit = ….



Duurzaam

=

Rechtvaardig
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WAAROM



WAAROM
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WAAROM



WIE



Bereikbaarheid versus Mobiliteit



Onze bril

Bedenkingen?



Onze bril: 4 dimensies

Fair share

Fair go

Fair play

Fair say

= rechtvaardige verdeling van middelen = rechtvaardig inzicht in en bijdrage 

aan het proces

= rechtvaardige kansen om aan de 

maatschappij deel te nemen

= rechtvaardige participatie in alle fases 

van het proces



Onze bril: 4 dimensies

Fair share

Fair go

Fair play

Fair say

• Welke noden zijn er? En bij wie?

• Welke voorzieningen kunnen deze noden tegemoet 

komen? Zijn deze voorzieningen eerlijk (verdeeld)? Zo 

niet, wat is er nodig om toegang voor iedereen mogelijk 

te maken?

• Welke onbewuste onduurzame effecten kan dit 

genereren? Hoe gaan we hiermee om?

• Wie krijgt standaard inzicht in het proces en wie niet? 

Waarom niet?

• Hoe zorg je voor vertrouwen in het proces en de 

uitkomst bij inwoners?

• In welke fasen van het proces is welke communicatie 

nodig?

• Welke kansen ontbreken voor wie, en hoe zorgen we dat 

de kansen van alle doelgroepen benadrukt worden?

• Welke waarden streven wij zelf na in het project, en hoe 

kunnen deze eventueel botsen of overeenkomen met 

andere doelgroepen?

• Wanneer heeft iemand voldoende kansen?

• Wie wordt betrokken in het proces en wie ontbreekt?

• Welke barrières zijn er voor inclusie in het 

participatieproces?

• In welke fase zou je welke vorm van participatie 

meenemen?

• Hoe cocreeëren we de stad of gemeente?



De rechtvaardigheidslens in de praktijk

Aan de slag: het gebruiken van de rechtvaardigheidslens

STAP 1

Pas zelf een rechtvaardigheidslens toe op een case, vertrekkende van de 

vier dimensies ‘fair …’; hoe zou jij met een rechtvaardigheidslens met deze 

case aan de slag gaan?

Durf daarbij radicaal vernieuwend denken, maar bespreek ook duidelijk de 

beperkingen die daarbij opkomen.

Insteek:

Op welke dimensies zet je zelf al in? 

Op welke is nog bijkomend denkwerk nodig denk je?



De rechtvaardigheidslens in de praktijk

Cases

School en oudercomité willen de schoolomgeving 

veiliger inrichten

Een gemeente wil een mobiliteitsplan opzetten, met als 

basisprincipes leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

Een organisatie wil een actie opzetten om te communiceren 

en bewust te maken over duurzame mobiliteit



De rechtvaardigheidslens in de praktijk

Workshop: het gebruiken van de rechtvaardigheidslens

STAP 2

Daag jezelf en je groepsgenoten uit om een aantal rollen op te nemen en 

met nog een andere bril naar je (voorlopig) resultaat te kijken. 



De rechtvaardigheidslens in de praktijk x

Rollen
Voorbeeld uit eigen praktijk?

Een buurtbewoner die bezorgd is 

over bereikbaarheid of sluipverkeer

Iemand die niet digitaal vaardig is

Een oudere die niet goed te been is 

(en met een scooter/mobiel rijdt)

Iemand uit de politieke oppositie die 

totaal verschillende ideeën over 

mobiliteit heeft Iemand die het mobiliteitssysteem, de 

cultuur of de taal niet goed kent

Een (groot)ouder die de kinderen 

met de auto naar school brengt



Reflectie x

Nabespreking van de cases

Korte uitleg van de belangrijkste bedenkingen per groep.

Wat was jullie opzet? Wat waren de nieuwe insteken? Welke barrières 

ondervonden jullie? Wat zijn de eerste stappen?

Brachten de nieuwe rollen de geplande interventie in de war? Welke rollen 

hadden jullie zelf al mee in jullie verhaal? Welke rollen waren moeilijk om 

mee te nemen?



Reflectie x



Reflectie: case scholen x

Cocreatie met leerlingen, (groot-)ouders, het buurtcomité en het 
schoolteam voor de schoolomgeving 2.0 voor de Langeledeschool
in Wachtebeke

Cocreatie met leerlingen in kader van Mobilab project in 
Oudsbergen.

https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/lama-methodiek-kindvriendelijke-schoolomgeving-wachtebeke-wint-de-verkeersveiligheidsprijs
https://www.oudsbergen.be/mobilab


Reflectie: case scholen x



Reflectie: case mobiliteitsplan x

Groep bewoners die parallel aan het mobiliteitsplan voor de 
gemeente Nijlen zelf projecten opzetten onder de noemer 
Diamanttrappers 

Brede en inclusieve aanpak van Mobiliteitsplan in 
Zandhoven met Zandhoven schakelt.

https://koosfransen.wixsite.com/diamanttrappers
https://www.zandhoven.be/wonen-en-werken/mobiliteit/mobiliteitsplan-2021/


Reflectie: case mobiliteitsplan



Reflectie: case communicatie x

@Jonge Wegweters Peer

Jonge wegweters: Toolbox om aan de slag te 
gaan met jongeren.

STR.AAT.ART verzamelt verhalen bij jongeren over hun straat 
of wijk om deze daarna te vertalen naar street art

https://bataljong.be/boost-je-kennis/mobiliteit-door-de-ogen-van-kinderen-en-jongeren/autonome-mobiliteit/actieprogramma
https://www.str-aat.be/str-aat-art
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