
Proficiat!	je	hebt	de	challenge	tot	een	goed	einde	gebracht.	In	deze	derde	en	laatste	vragenlijst	willen	we	weten
hoe	je	30	Dagen	Minder	Wagen	hebt	ervaren.	Het	invullen	van	deze	vragenlijst	duurt	ongeveer	10	minuten.

De	gegevens	die	we	via	deze	vragenlijst	verzamelen,	worden	alleen	voor	de	campagne	30	Dagen	Minder	Wagen
gebruikt.	We	verwerken	je	antwoorden	volgens	de	wettelijke	GDPR-regels	en	delen	ze	enkel	met	onze
mobiliteitspartners.	De	volledige	privacyverklaring	kan	je	hier	lezen:	www.duurzame-mobiliteit.be/privacybeleid.	

*	1.	Duid	aan.	

Ik	ga	akkoord	met	de	verwerking	van	mijn	persoonsgegevens	in	het	kader	van	30	Dagen	Minder	Wagen.

https://www.duurzame-mobiliteit.be/privacybeleid


E-mailadres 	

*	2.	Vul	het	e-mailadres	in	dat	je	ook	invulde	bij	de	vorige	vragenlijst.	Zo	kunnen	we	jouw
antwoorden	van	de	andere	vragenlijsten	aan	jou	koppelen.	



*	3.	Hoeveel	dagen	heb	je	in	de	laatste	twee	weken	van	de	challenge	een	privé-	of
bedrijfswagen	gebruikt?		

	 Minstens	5	keer	per
week 1-4	keer	per	week

Minder	dan	1	keer
per	week Nooit

Te	voet

Fiets

Elektrische	fiets

Deelfiets

(Elektrische)	(gedeelde)
bakfiets

Step

Deelstep

Bus/tram/metro

Trein

Scooter/bromfiets/motorfiets

Deelwagen

Eigen	(bedrijfs)wagen	als
bestuurder

Eigen	(bedrijfs)wagen	als
passagier

Andere

Welk	ander	vervoersmiddel	bedoel	je?

*	4.	Hoe	vaak	verplaatste	je	je	de	laatste	twee	weken	van	de	challenge	met	de	volgende
vervoersmiddelen?		



	 Nooit Zelden Soms Vaak Altijd N.v.t.

Ik	heb	meer
beweging	gehad

Het	was	avontuurlijk

Ik	genoot	van	het
weer

Het	was	leuk

Het	was	goed	voor
het	milieu

Ik	ontmoette	mensen

Het	was	goedkoper

Ik	kon	iets	anders
doen	(werken,	lezen,
slapen)	tijdens	mijn
verplaatsing

Ik	kon	deze	maand
gratis	het	openbaar
vervoer	nemen

Er	is	veilige
fietsinfrastructuur
om	me	te
verplaatsen

Ik	bereikte	mijn
bestemming	sneller

Ik	voelde	me	veiliger

Andere	reden

Welk	andere	reden	bedoel	je?

*	5.	Wat	vond	je	leuk	aan	de	verplaatsingen	die	je	niet	met	een	privé-	of	bedrijfswagen	deed?
Geef	aan	hoe	vaak	onderstaande	zaken	je	verplaatsing	aangenamer	maakten.



*	6.	Voor	welke	verplaatsingen	nam	je	wel	nog	een	privé-	of	bedrijfswagen	tijdens	de
laatste	twee	weken	van	de	challenge?	

Woon-werkverplaatsingen

Woon-school	verplaatsingen	(ook	hogeschool/unief)

Andere	professionele	verplaatsingen	(bv.	beurzen,	opleiding)

Bezoek	aan	familie/vrienden

Uitstapjes	(vb.	naar	de	zee/stad,	naar	pret-	of	dierenpark,	festival)

Shoppinguitstapjes

Zorgverplaatsingen	(dokter	of	ziekenhuis)

Geen	(ik	gebruikte	de	auto	niet)

Andere



	 Nooit Zelden Soms Vaak Altijd

Afstand	tot	mijn	bestemming

Comfort

Het	weer

Veiligheid

Tijd:	met	de	wagen	bereik	ik
mijn	bestemming	sneller

Kostprijs:	de	wagen	is	de
goedkoopste	optie

Het	aanbod	van	openbaar
vervoer	is	niet	voldoende

Gebrek	aan	fiets-	en
wandelinfrastructuur

Autodelen	is	niet
beschikbaar	in	mijn
omgeving

Ik	beschik	niet	over	een
alternatief,	zoals	een
(elektrische)	fiets	of	een
abonnement	op	het	openbaar
vervoer

Er	is	geen	alternatief	om
mijn	kinderen	veilig	en	snel
genoeg	af	te	zetten	of	op	te
halen

Ik	heb	mijn	wagen	nodig	om
boodschappen/werkmateriaal
te	vervoeren

Ik	rij	graag	met	mijn	wagen

Ik	rij	gratis	met	mijn
bedrijfswagen

Ik	ontmoet	graag	mensen
door	mijn	wagen	te	delen
(via	carpool	of	autodelen)

Ik	gebruikte	de	auto	niet

Andere

Welke	andere	reden	bedoel	je?	

*	7.	Hoe	vaak	speelden	de	volgende	redenen	mee	om	wel	nog	je	privé-	of	bedrijfswagen	te
gebruiken?	Gebruikte	je	geen	privé-	of	bedrijfswagen	de	laatste	twee	weken	van	de
challenge?	Vink	dan	"altijd"	aan	bij	"ik	gebruikte	de	auto	niet"	en	sla	de	rest	van	de
antwoordopties	over.	



*	8.	Wat	zou	je	helpen	om	vaker	de	wagen	te	laten	staan?	Meerdere	antwoorden	zijn
mogelijk.		

Goedkopere	toegang	tot	alternatieven	zoals	het	openbaar	vervoer,	een	(elektrische)	fiets	of	een
deelwagensysteem

Financiële	prikkels	via	mijn	werk,	zoals	een	fietsvergoeding	of	een	mobiliteitsbudget

De	mogelijkheid	tot	het	leasen	van	een	elektrische	fiets	via	mijn	werk

Een	ruimer	aanbod	van	het	openbaar	vervoer

Een	ruimer	aanbod	van	deelwagensystemen

Betere	dienstregeling	van	het	openbaar	vervoer	op	vlak	van	stiptheid

Betere	toegankelijkheid	van	het	openbaar	vervoer	voor	rolstoelgebruikers

Kwalitatiever	openbaar	vervoer	(aangenamer	zitten,	werkmogelijkheden,	...)

Betere	wandel-	en	fietsinfrastructuur

Ik	zou	vaker	de	wagen	laten	staan	moest	ik	geen	bedrijfswagen	of	tankkaart	hebben

Andere

9.	In	welke	mate	is	je	verplaatsingsgedrag	veranderd	door	30	Dagen	Minder	Wagen?	

Niet

In	beperkte	mate

In	grote	mate

In	zeer	grote	mate

10.	In	welke	mate	ben	je	van	plan	om	je	nieuwe	verplaatsingsgedrag	voort	te	zetten?	

Niet

In	beperkte	mate

In	grote	mate

In	zeer	grote	mate



*	11.	Vulde	je	bij	de	eerste	enquête	ook	de	vragen	rond	je	impact	op	de	CO2-uitstoot	in	en	wil
je	nog	steeds	weten	hoeveel	CO2	je	bespaart	met	30	Dagen	Minder	Wagen?	

ja

nee



Om	jouw	impact	te	kunnen	berekenen,	vragen	we	opnieuw	naar	jouw	verplaatsingsgedrag	van	afgelopen
donderdag.	Vul	maximaal	3	verplaatsingen	in	die	je	deze	dag	maakte.	Beantwoord	de	volgende	vragen	daarom
voor	elke	verplaatsing	afzonderlijk.	Deed	je	nog	een	tweede	of	derde	verplaatsing?	Dan	kan	je	nadien	ook	de
vragen	over	deze	verplaatsingen	invullen.	

Straat 	

Gemeente 	

Postcode 	

*	12.	Wat	was	het	vertrekpunt	van	je	verplaatsing?		

Straat 	

Gemeente 	

Postcode 	

*	13.	Wat	was	de	bestemming	van	je	verplaatsing?	

*	14.	Wat	was	het	hoofddoel	van	je	verplaatsing?	

pendelen	naar	werk	of	school

werkgerelateerde	verplaatsing

school	of	hobby's	kinderen

winkels	en	diensten

hobby's

familie-	of	vriendenbezoek

uitstap	of	vakantie

andere



te	voet

fiets

elektrische	fiets

(elektrische)
(gedeelde)	bakfiets

deelfiets

step

deelstep

bus/tram/metro

trein

scooter/bromfiets/mot
orfiets

deelwagen

eigen	(bedrijfs)wagen
als	passagier

eigen	(bedrijfs)wagen
als	bestuurder

andere

15.	Geef	per	vervoermiddel	aan	hoeveel	afstand	je	met	dat	vervoermiddel	aflegde	(in	km).
Gebruikte	je	een	vervoermiddel	niet	voor	deze	verplaatsing,	dan	laat	je	het	veld	leeg.	



*	16.	Deed	je	een	tweede	verplaatsing	op	de	afgelopen	werkdag?		

ja

neen



Geef	voor	de	tweede	verplaatsing	van	de	afgelopen	werkdag	jouw	verplaatsingsgedrag	weer.	Als	je	meerdere
vervoerswijzen	heeft	gebruikt	(inclusief	wandelen),	kun	je	meerdere	vervoermiddelen	kiezen.	Geef	voor	elke
vervoermiddel	de	afgelegde	afstand	aan.	

Straat 	

Gemeente 	

Postcode 	

*	17.	Wat	was	het	vertrekpunt	van	je	verplaatsing?		

Straat 	

Gemeente 	

Postcode 	

*	18.	Wat	was	de	bestemming	van	je	verplaatsing?	

*	19.	Wat	was	het	hoofddoel	van	je	verplaatsing?	

pendelen	naar	werk	of	school

werkgerelateerde	verplaatsing

school	of	hobby's	kinderen

winkels	en	diensten

hobby's

familie-	of	vriendenbezoek

uitstap	of	vakantie

andere



te	voet

fiets

elektrische	fiets

(elektrische)
(gedeelde)	bakfiets

deelfiets

step

deelstep

bus/tram/metro

trein

scooter/bromfiets/mot
orfiets

deelwagen

eigen	(bedrijfs)wagen
als	passagier

eigen	(bedrijfs)wagen
als	bestuurder

andere

20.	Geef	per	vervoermiddel	aan	welke	afstand	je	met	dat	vervoermiddel	aflegde.	Gebruikte	je
een	vervoermiddel	niet,	dan	laat	je	het	leeg.	



*	21.	Deed	je	een	derde	verplaatsing	op	de	afgelopen	werkdag?		

ja

neen



Geef	voor	de	derde	verplaatsing	van	de	afgelopen	werkdag	jouw	verplaatsingsgedrag	weer.	Als	je	meerdere
vervoerswijzen	heeft	gebruikt	(inclusief	wandelen),	kun	je	meerdere	vervoermiddelen	kiezen.	Geef	voor	elke
vervoermiddel	de	afgelegde	afstand	aan.	

Straat 	

Gemeente 	

Postcode 	

*	22.	Wat	was	het	vertrekpunt	van	je	verplaatsing?		

Straat 	

Gemeente 	

Postcode 	

*	23.	Wat	was	de	bestemming	van	je	verplaatsing?	

*	24.	Wat	was	het	hoofddoel	van	je	verplaatsing?	

pendelen	naar	werk	of	school

werkgerelateerde	verplaatsing

school	of	hobby's	kinderen

winkels	en	diensten

hobby's

familie-	of	vriendenbezoek

uitstap	of	vakantie

andere



te	voet

fiets

elektrische	fiets

(elektrische)
(gedeelde)	bakfiets

deelfiets

step

deelstep

bus/tram/metro

trein

scooter/bromfiets/mot
orfiets

deelwagen

eigen	(bedrijfs)wagen
als	passagier

eigen	(bedrijfs)wagen
als	bestuurder

andere

25.	Geef	per	vervoermiddel	aan	welke	afstand	je	met	dat	vervoermiddel	aflegde.	Gebruikte	je
een	vervoermiddel	niet,	dan	laat	je	het	leeg.		



Bedankt	voor	het	invullen	van	deze	derde	vragenlijst.	

30	Dagen	minder	wagen	zit	erop,	maar	als	je	wil,	kan	je	ons	nog	wat	meer	uitleg	geven	bij	jouw	antwoorden.	We
organiseren	in	augustus	namelijk	nog	enkele	denksessies	met	groepen	van	ongeveer	6	deelnemers.	Daar
gaan	we	in	gesprek	over	de	aangename	en	minder	aangename	ervaringen	tijdens	30	Dagen	Minder	Wagen.	Wij
voorzien	iets	tegen	de	kleine	honger	en	dorst.	En	we	geven	je	graag	ook	een	beloning	voor	de	extra	tijd	die	je
investeert	in	het	onderzoek	van	30	Dagen	minder	wagen.		

26.	Ik	schrijf	me	in	voor	de	denksessie	op	

donderdag	18	augustus	van	19u	tot	20u30	in	Gent

zaterdag	20	augustus	van	10u30	tot	12u	in	Brussel

dinsdag	23	augustus	van	19u	tot	20u30	in	Leuven

woensdag	24	augustus	van	19u	tot	20u30,	online

Na	de	inschrijvingen	maken	we	een	selectie	om	een	zo	evenwichtig	mogelijk	groep	samen	te	stellen.	We	laten	je
eind	juni	weten	of	je	wordt	uitgenodigd	voor	de	denksessie.	Ben	je	erbij,	dan	bezorgen	we	je	snel	alle	praktische
informatie.	

We	wensen	je	alvast	nog	veel	succes	om	je	wagen	ook	in	de	toekomst	zo	weinig	mogelijk	te	gebruiken	(of	gewoon
op	2dehands.be	te	zetten	:-).	Samen	helpen	we	duurzaamheid	op	weg.	Succes	en	misschien	tot	binnenkort!	


