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NAAM FIETSDEAL 
 

Fietstocht sollicitanten bij potentiële werkgevers 
   

INDIENER 
 

Voka Oost-Vlaanderen 
   

REEDS BETROKKEN PARTNERS 
 

VDAB Oost-Vlaanderen, Blue-Mobility nv, Gemeente 
Zele, Voka Oost-Vlaanderen 

   

EXTRA PARTNERS GEWENST? 
 

Provincie Oost-Vlaanderen, VVSG, Jobs.inVlaanderen 
bedrijven, Stad Lokeren 

 

DOELSTELLINGEN 

Meerdere doelstellingen zijn mogelijk, vertrekkende van de probleemstelling. Maximum 6 regels. 

Er heerst een historische krapte op de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Bedrijven zijn meer dan ooit op zoek 
naar werknemers om hun groei te bestendigen. Werken in eigen regio is een grote troef die we op een 
duurzame manier in de kijker willen zetten. Korte verplaatsingen zijn bij uitstek potentiële 
fietsverplaatsingen. 

Deze fietsdeal heeft als doelstelling: 

• Werken in eigen regio promoten bij werkzoekenden; 

• Sollicitanten op een laagdrempelige manier laten kennismaken met openstaande vacatures; 

• Sollicitanten stimuleren om op een duurzame manier te solliciteren en naar het werk te pendelen; 

• Sollicitanten overtuigen van gebruik (deel)fiets voor woon-werkverkeer 

BEOOGD RESULTAAT 

Formuleer hier zo concreet mogelijk wat het beoogd resultaat is. Maximum 6 regels. 

Door sollicitanten op een laagdrempelige en aangename manier kennis te laten maken met het aanbod aan 
openstaande vacatures bij werkgevers in de buurt, hopen we werkzoekenden bij VDAB warm te maken om 
dichter bij huis te werken en met de (deel)fiets naar het werk te gaan.  

KT: sollicitanten maken kennis met lokale werkgevers via de (deel)fiets 

LT: meer werknemers nemen de (deel)fiets naar het werk en werken in eigen streek. 

BIJDRAGE AAN THEMA 

Duid aan in welke mate onderstaande thema’s van toepassing zijn op de fietsdeal. 

BETER DRAAGVLAK VOOR DE FIETS (SENSIBILISATIE) 
 

* * * * 
   

VERKEERSVEILIGHEID 
 

* 
   

NETWERKEN EN INFRASTRUCTUUR 
 

* 
   

KNOOPPUNTEN EN MULTIMODALE HUBS (INCL. FIETSPARKEREN) 
 

* * 
   

FICHE FIETSDEAL ‘DE GROTE VERSNELLING’ 
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WAT GA JE CONCREET DOEN? (PROJECTOMSCHRIJVING) 

Maximum 6 regels. 

Deze fietsdeal wil een fietstocht organiseren met sollicitanten van de VDAB langs (jobs.in) bedrijven (regio 
Zele en Lokeren) en bij leden van Voka Oost-Vlaanderen.  

Wie niet over een eigen fiets beschikt, kan een Blue-bike gebruiken (via Blue-Mobility nv) 

Deze fietsdeal is een pilootproject in die regio en starten we op in of rond gemeenten en steden waar 
jobs.invlaanderen actief is. De fietstocht zal dus een evenement zijn waarbij per type vacature of per soort 
bedrijven een groep sollicitanten op de fiets vertrekt om die bedrijven te gaan bezoeken en kennis te maken 
met de openstaande vacatures. Deze fietsdeal kan na een positieve evaluatie, een best practice zijn om 
dergelijke fietstochten breder uit te rollen in Vlaanderen. 

TIJDSPAD/STAPPENPLAN 

Maximum 6 regels. 

Januari - april 2022:  

• uitwerken concrete afspraken VOKA, VDAB en Blue-Mobility nv 

• samenstellen overzicht bedrijven die openstaande vacatures hebben per clustergebied 

 

Mei - juni: start pilootproject 

November: evaluatie pilootproject aan de hand van monitoring: 

- aantal deelnemers; 
- evaluatie deelnemers; 
- evaluatie individuele bedrijven; 
- evaluatie VOKA en VDAB. 

 

 

INBRENG PARTNERS 

KENNIS  

(max. 3 regels) 

 VDAB heeft rechtstreeks contact met sollicitanten en heeft zicht op het 
(gewenste) vervoersgedrag van de sollicitanten.  

Voka is bereid haar netwerk open te stellen en het project helpen bekend te 
maken bij hun leden. 

   

BUDGET/KOSTEN 

(max. 3 regels) 

 De communicatie inspanningen en het bekendmaken worden verdeeld onder de 
drie deelnemende partners. 

 

 
   

ANDERE 

(max. 3 regels) 

  

 

 
   

TREKKER/COÖRDINATOR 

Voka Oost-Vlaanderen i.s.m. en ondersteuning van De Grote Versnelling 

 

https://jobsin.vlaanderen/
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AFSPRAKEN COMMUNICATIE 

Fietstocht en aanbod fietsen wordt gecommuniceerd door VDAB aan hun sollicitanten. Voka Oost-
Vlaanderen contacteert bedrijven die mee willen doen in een nog vast te leggen regio. Concrete 
communicatieafspraken worden gemaakt nadat afspraken zijn vastgelegd. 

 

 

 


