
 

  Blue-bike en cambio 
een gedeeld verhaal  

Informatiefiche voor vervoerregio’s 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verhaal om te delen  
Cambio en Blue-bike delen dezelfde missie: steden en gemeenten bereikbaar maken met een 
grotere levenskwaliteit.  

Twee verschillende oplossingen als aanvulling op de trein, de tram en de bus en natuurlijk op elkaar. 
Eén sterk netwerk van meer dan 40.000 leden en 100 locaties in Vlaanderen.  

Combineren is vooruitgaan! 

Beide deelconcepten hebben trouwens een grote impact: waar cambio ruimte creëert door de nood 
aan een eigen wagen weg te nemen, zorgt Blue-bike voor een aanzienlijke CO2-reductie door een 
mooi alternatief voor de wagen aan te bieden om naar de gemeente of stad te komen. 

 

Cambio en Blue-bike geven ruimte en schone lucht cadeau aan uw vervoerregio!  

Als dat geen geweldige investering is?   

 



 

 

 

 

 

 

 

Minder auto’s is meer ruimte  
Cambio wil een volwaardig en kwaliteitsvol autodeelaanbod aanbieden als alternatief voor de 
privéwagen en als aanvulling op zachte modi als (deel)fiets, bus, tram, ... Zo wil cambio de leefbaarheid 
van de stad verhogen door mee te helpen de impact van de auto op het stedelijk weefsel te 
verminderen.  

Cambio autodelen Vlaanderen werd opgestart in 2004 en is in die periode uitgegroeid tot een van de 
zichtbaarste en succesvolste ondernemingen in de Belgische deeleconomie. Cambio kende 
doorheen de jaren een gestage groei en telt ondertussen ca 22.500 gebruikers in Vlaanderen (deels 
particulier, deels zakelijk).  Samen hebben zij toegang tot een deelwagenpark van bijna 800 
deelwagens, verspreid over een 40-tal steden en gemeenten in Vlaanderen.   

Er bestaat een grote wetenschappelijke consensus1 dat een stationbased model van autodelen een 
positieve impact heeft op het privéautobezit (1 cambio vervangt 13 wagens), de modal shift en het 
ruimtegebruik.  

Op vandaag haalt cambio in Vlaanderen zo’n 10.000 auto’s van straat of maakt omgerekend zo’n 19 
voetbalvelden aan parkeerruimte vrij. 

Meer info over onze impact op https://www.cambio.be/nl-vla/onze-impact 

 

 

 
1 Onafhankelijk internationaal onderzoek: Bremen 2018 https://share-
north.eu/assets/uploads/sites/2/2018/08/Analysis-of-the-Impact-of-Car-Sharing-in-Bremen-2018_Team-
Red_Final-Report_English_compressed.pdf of Londen 2017 https://como.org.uk/wp-
content/uploads/2018/06/Carplus-Annual-Survey-of-Car-Clubs-2016-17-London.pdf   

https://www.cambio.be/nl-vla/onze-impact
https://share-north.eu/assets/uploads/sites/2/2018/08/Analysis-of-the-Impact-of-Car-Sharing-in-Bremen-2018_Team-Red_Final-Report_English_compressed.pdf
https://share-north.eu/assets/uploads/sites/2/2018/08/Analysis-of-the-Impact-of-Car-Sharing-in-Bremen-2018_Team-Red_Final-Report_English_compressed.pdf
https://share-north.eu/assets/uploads/sites/2/2018/08/Analysis-of-the-Impact-of-Car-Sharing-in-Bremen-2018_Team-Red_Final-Report_English_compressed.pdf
https://como.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/Carplus-Annual-Survey-of-Car-Clubs-2016-17-London.pdf
https://como.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/Carplus-Annual-Survey-of-Car-Clubs-2016-17-London.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Om de impact en het succes van autodelen te vergroten is de context van cruciaal belang.  

Investeringen in goed en betrouwbaar openbaar vervoer, ruimtelijke ordening die duurzame mobiliteit 
faciliteert, duurzaam woon-werkverkeer en goede fietsinfrastructuur zorgen ervoor dat mensen 
minder afhankelijk kunnen zijn van de eigen wagen. Dat is een context waar autodelen perfect in gedijt.  

Naast de externe factoren is het vinden van complementaire gebruiksprofielen een essentiële 
voorwaarde voor succesvol autodelen, bijvoorbeeld een wagen wordt gebruikt voor 
dienstverplaatsingen door bedrijven of lokale overheid overdag en ’s avonds en in het weekend voor 
particuliere ritten. Ook hier speelt de context dus een grote rol. 

 

Cambio-aanbod in jouw vervoersregio 
Om al onze gebruikers een goedkope, laagdrempelige en kwalitatitieve dienstverlening aan te 
bieden kan je bij cambio rekenen op  

• een volledig uitgebouwd team van een aantal ervaren project- en 
communicatiemedewerkers die je helpen bij de op- of doorstart 

• een klantendienst (8+ personen) 
• uitgebreide technische fleetploeg (+20 personen, aangevuld door externe partners). 
• een callcenter (24/24 -7/7) zorgt voor een permanente en inclusieve dienstverlening.  

Het aanbod verschilt van stad tot stad en varieert van minimaal 2 wagens in kleinere of opstartende 
gemeentes tot een volwaardig en divers wagenpark in de grotere steden. (100+ deelwagens in 
Leuven, 200+ in Gent en 235+ in Antwerpen - cijfers januari 2020) 

Omdat een opstart in kleinere steden en gemeenten niet altijd evident is (zie context), gaat dit gepaard 
met een aantal engagementen van de lokale overheid. Dit betreft niet alleen het voorzien van de 
nodige communicatie en standplaats(en), maar ook een financieel engagement.   

Het blijft ons streefdoel om elke cambio deelwagen zelfbedruipend te laten zijn. Omdat autodelen 
echter een verandering in de mindset vergt en bijgevolg zeker de opstart enige ondersteuning vergt, 
werkten we een transparant systeem uit voor op- of doorstartende steden en gemeenten. Dit 
cashback-model voor de financiering van het ter beschikking stellen van deelwagens impliceert dat 
de prijs voor de aanbestedende overheid afhankelijk is van het effectieve gebruik. 

Het principe van dit model is vrij simpel: bij voldoende gebruik (20.000 à 24.000 km op jaarbasis, 
afhankelijk van de aandrijving en de wagenklasse) financieren de wagens zichzelf, waardoor extra 
financiering overbodig is. Zolang dit niet het geval is, vermindert de bijdrage vanwege de lokale 
overheid naarmate er meer gereden wordt.    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast dit regulier aanbod ondersteunt cambio steden en gemeenten bij het verduurzamen van eigen 
dienstverplaatsingen, het delen van gemeentelijke wagenparken met burgers of de integratie van 
autodelen in (nieuw)bouwprojecten.  

Een succesvol aanbod van autodelen zorgt voor minder parkeerdruk, meer open/publieke ruimte en 
stimuleert gedragsverandering naar duurzame mobiliteit. Een sterk uitgebouwde netwerk in en rond 
de NMBS-stations maakt het mogelijk om gebruikers ertoe aan te zetten te kiezen voor gecombineerde 
mobiliteit en autodelen ook te gebruiken als last mile oplossing binnen hun verplaatsingspatroon. 

Cambio is groot genoeg om een zeer divers en breed netwerk aan te kunnen bieden, maar klein 
genoeg om op maat van de vervoersregio mee na te denken over de duurzame mobiliteit van de 
toekomst. 

 

Contact  

An Devocht – and@cambio.be  – 09 242 32 68 

 

mailto:and@cambio.be


 

 

Meer Blue-bikes is meer schone lucht  
28% van de Blue-bikegebruikers maakte voor de komst van Blue-bike gebruik van de wagen bij de 
verplaatsing.2 Meestappen in het grootste netwerk van deelfietsen in Vlaanderen is dus én een 
mobiliteitsoplossing om minder wagens op de baan te hebben én een klimaatoplossing door CO2 
te besparen.  

In 2019 fietsten bijna 21.000 leden samen maar liefst 276.000 ritten heen- en terug. Dit betekende naar 
schatting een CO2-besparing van maar liefst 46 ton oftewel 1771 bomen.3 Blue-bike is hiermee ook de 
sterkste groeier op de markt: 21% meer leden en 24% meer ritten in 2019 tegenover 2018. 

 

 

 

 

 
2 Bron: het Europese project BiTiBi: http://bitibi.eu/dox/D4_4_BiTiBi_Global_evaluation_report.pdf 
3 Bron: www.econ.be; www.milieurapport.be  

http://bitibi.eu/dox/D4_4_BiTiBi_Global_evaluation_report.pdf
http://www.econ.be/


 

 

 

 

 

 

Deelfietsen in netwerklogica 

Blue-bike biedt al bijna 10 jaar een waardig alternatief aan voor de wagen in combinatie met de trein, 
bus, tram of deelwagen op zijn of haar eindbestemming. Het succes van Blue-bike ligt in het grote 
netwerk over gans België. Op dit moment telt Blue-bike 65 locaties en zijn er 5 in opstartfase. Het 
openbaar vervoer is goed en comfortabel maar daarmee geraakt de klant zelden tot aan de voordeur 
van zijn of haar bestemming. Met een straal van 5 kilometer geraak je met de deelfiets op een 
kwartiertje op je bestemming. Dit netwerk willen wij samen met steden, gemeenten en bedrijven de 
komende jaren sterk uitbreiden en verfijnen, in stedelijk, voorstedelijk maar evengoed in landelijk 
gebied. Op die manier garandeert u basisbereikbaarheid in uw vervoerregio.  

 

Als voorbeeld geven we de kaart van vervoerregio Antwerpen mee, waar we op dit moment 12 locaties 
aanbieden. Een Blue-bikefietser legt gemiddeld 5 kilometer af om op zijn eindbestemming te geraken. 
Hij is daarbij niet gebonden aan tijdschema’s of vastgelegde routes en doet er gemiddeld 15 minuten 
over. U ziet op de kaart dat heel de regio in en ten zuiden van Antwerpen hierdoor bereikbaar wordt 
door de combinatie openbaar vervoer en Blue-bike. Met onze toekomstige e-bike (oranje cirkels) 
vergroten we de actieradius en garanderen we de basisbereikbaarheid nog beter in uw vervoerregio.  

Bron kaart: Vervoerregio Antwerpen 

  



 

 

 

 

 

Blue-bike in uw vervoerregio 

Lokale overheden zijn de belangrijkste partners van het Blue-bikenetwerk. Willen we deelmobiliteit 
betaalbaar houden en basisbereikbaarheid garanderen, dan kan een deelfietssysteem niet zonder 
een mede-investering van de lokale overheid. Samen met die lokale overheid streven wij naar een 
succesverhaal, maar dit hangt af van verschillende factoren: 

• Er is een mobipunt aanwezig waar de deelfiets de perfecte aanvulling is van het openbaar 
vervoer 

• Met deelfietsen in netwerklogica (dus Blue-bike) richt u zich vooral op de bezoekers van uw 
stad of gemeente 

• Zijn er voldoende attractiepolen in de omgeving: bedrijven, ziekenhuizen, toeristische 
uitstapjes,…? Om operationeel te houden zijn er zo’n 10 frequente gebruikers per fiets per jaar 
nodig.  

• Is er een goede fietsinfrastructuur: stallingen, fietspaden,… 
• Is er voldoende communicatie rond het initiatief? Blue-bike stelt een promoplan ter 

beschikking dat de gemeente kan aanpassen en Blue-bike zelf maakt reclame bij haar leden, 
op bussen en trams en via social media.  
 

 



 

 

 

 

 

 

Blue-bike, een lokale partner die werkt aan de toekomst 

Voor Blue-bike staan de betaalbaarheid, de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de 
deelfietsen voorop. Om de bereikbaarheid optimaal te garanderen en de klant een zo goed 
mogelijke ervaring te geven werken we op dit moment intensief aan de digitalisering van onze 
vloot en onze werking. 

Als alles vlot zoals verwacht fietsen we in 2021 ook met e-bikes, kunnen we data capteren en 
beschikbaar maken en wordt het veel makkelijker om klant te worden via de app en de website, 
ook al is het voor één ritje. Fietsen zullen ook op een andere Blue-bikepunt achtergelaten kunnen 
worden (back to one plus). Leden zullen hun fiets kunnen reserveren. 

Dankzij de gratis verzekering van Ethias is elke fietser verzekerd voor ongevallen en kan hij 
rekenen op pechverhelping indien hij onderweg in panne valt.  

We monitoren continu of er voldoende fietsen aanwezig zijn op een locatie. Over de ganse vloot 
hebben we momenteel een beschikbaarheidsgraad van 99,1%. Wanneer deze daalt nemen we 
contact op met de gemeente en plaatsen we fietsen bij.  

Het onderhoud van de fietsen gebeurt door de lokale sociale fietshersteldienst. Zo ondersteunen 
we de sociale economie en helpen we mensen aan werk.  

We proberen gemeente of stad, maar ook bedrijven en particulieren die bij ons klant zijn zo veel 
mogelijk te ontzorgen. Zo blijft er meer ruimte om te genieten van de herwonnen vrijheid. 

 

Contact  

Bram Dousselaere – bram.dousselaere@blue-mobility.be – 0486 32 89 88 
 

 

 

 

 

 

mailto:bram.dousselaere@blue-mobility.be

