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SWITCH gebruikt ICT en persoonlijk reisadvies om 
mensen aan te moedigen om in plaats van korte 
autoritten over te schakelen op wandelen en fietsen.

SWITCH ondersteunt steden in het ontwikkelen 
en implementeren van campagnes op maat 
om gemotoriseerd verkeer en CO2-uitstoot te 
verminderen.

SWITCH is een project dat met Europese subsidies 
gerealiseerd wordt. Het loopt tot mei 2016 en 
ondersteunt vijf steden in campagnes rond het 
optimaliseren van verplaatsingsgedrag, op basis 
van gezondheids- en mobiliteitsexpertise.



Waarom overschakelen op 
slim en actief verplaatsen?
Te weinig bewegen kan 
gezondheidsproblemen veroorzaken. 
Daarnaast is het een grote economische 
kost voor de maatschappij.

Actiever worden kan je simpelweg door je elke dag 
slim en actief te verplaatsen. Een gewone dagelijkse 
fysieke inspanning, zoals wandelen, fietsen of de trap 
nemen, kan je gezondheid al ten goede komen. Zo 
vermindert je kans op chronische ziektes op lange 
termijn. Dat betekent ook een maatschappelijke winst.

Wat is SWITCH? 
SWITCH moedigt gezondere 
verplaatsingsgewoontes aan door een 
positieve boodschap te brengen op 
belangrijke momenten in ons leven: wanneer 
we van school of job veranderen, verhuizen, 
met pensioen gaan of het medische advies 
krijgen om meer te gaan bewegen.

Nieuwe technologieën en sociale media maken 
van een verandering een spel. Dit motiveert 
mensen om over te schakelen naar nieuwe 
verplaatsingsgewoontes en dit ook vol te houden. 
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Het programma voor steden die mee 
instappen in SWITCH
Het SWITCH-team ondersteunt deze 
steden doorheen het gehele project. Als 
deelnemende stad kan je genieten van het 
technisch advies van experten en ervaringen 
delen met andere SWITCH-steden.

SWITCH helpt met:

•  Het ontwerp van doelgerichte campagnes op maat 
van een onderneming of organisatie, met gebruik 
van ICT-tools die mensen verleiden tot wandelen 
en fietsen.

•  Het uitbouwen van netwerken rond de eigen 
onderneming of organisatie.

•  Het verleiden van weggebruikers om voor korte, 
frequente verplaatsingen meer te wandelen en te 
fietsen en zo de wagen te laten staan.

•  Het informeren van mensen over de 
gezondheidsvoordelen van zich actief verplaatsen.

•  Het uitrollen van campagnes rond gepersonaliseerd 
reisadvies op maat.

•  Het evalueren van de doeltreffendheid en de sociale 
voordelen van slimme en actieve mobiliteit.

SWITCH in drie stappen
SWITCH helpt stedelijke transport- en 
gezondheidsexperten bij het uittekenen 
van campagnes die het wandelen en 
fietsen moeten bevorderen.

Gerichte campagnes bewijzen hun nut: ze 
zorgen voor een blijvende verandering in het 
verplaatsingsgedrag van mensen naar hun werk, 
school of in hun vrije tijd.

Geniet van het voordeel van SWITCH-producten en 
diensten, zoals bestaande trainingsinstrumenten en 
ander ondersteunend materiaal:

 De SWITCH-toolbox
Een begeleidingspakket voor het plannen,
implementeren en evalueren van SWITCH- 
campagnes rond actieve verplaatsingen.

 Trainingsprogramma
Workshop videos, webinars en factsheets over de
gezondheidsvoordelen van wandelen en fietsen.

	 De	fiches	met	projectinfo
Frisse updates van andere SWITCH-steden met 
informatie over hun campagnes.
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SWITCH-campagnes op maat van 
ondernemingen en organisaties
Vijf lokale SWITCH-campagnes zijn 
ontwikkeld om mensen voor korte 
afstanden voor wandelen en fietsen te 
laten kiezen.

Deelnemende steden

1  Antwerpen (België)

2  Donostia / San Sebastian (Spanje)

3  Gdansk (Polen)

4  Londens District Hounslow (Verenigd Koninkrijk)

5  Wenen (Oostenrijk)

Ook wegenwerken zijn een uitgelezen aanleiding om 
uw gewoontes in vraag te stellen en te bekijken of er 
voor u betere verplaatsingsalternatieven zijn: sneller, 
goedkoper, gezonder en meer vlotte combinaties 
van vervoerswijzen. Te voet en met de fiets verplaats 
je je alvast zeer vlot en actief, zowel naar het werk, 
de school en campus als in de vrije tijd.

•   Wilt u uw collega’s, medewerkers, studenten, 
scholieren en/of bezoekers de weg wijzen naar 
de meest geschikte verplaatsingswijze in en 
rond de stad? Stad Antwerpen levert samen 
met ondernemingen en organisaties reisadvies 
op maat aan. Daarbij promoten we naast 
wandelen en fietsen ook (een combinatie van) 
andere vervoerswijzen zoals openbaar vervoer, 
autodelen, carpoolen en taxi.
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SWITCH-partners

Contactgegevens
Projectcoördinator

Wiebke Unbehaun 
University of Natural Resources and  
Life Sciences, Vienna (BOKU) 
Institute for Transport Studies 
E-mail wiebke.unbehaun@boku.ac.at 
Phone +43 1 47654 5304

Communicatieverantwoordelijke

Florinda Boschetti 
Polis 
E-mail fboschetti@polisnetwork.eu 
Phone +32 2 500 56 74

Kijk voor meer informatie op 

www.switchtravel.eu

Volg ons op Twitter: @SwitchTravel
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Projectverantwoordelijke	in	Antwerpen

Steven Windey 
E-mail: steven.windey@stad.antwerpen.be 
Phone +32 3 338 49 52

De auteurs zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van deze [webpagina, publicatie enz.], die niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie 
weergeeft. Het EASME noch de Europese Commissie zijn aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de erin vervatte informatie.


