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1 Inleiding – De blijde samenkomst 

In 2016 organiseerde Taxistop de vijfde open ledenbijeenkomst. Ditmaal vond deze plaats in 

Bar Marie, te Mechelen, waar we een 35-tal leden mochten verwelkomen.  

Voor wie er niet bij was of voor wie herinneringen wil ophalen over de fijne avond, pennen we er 

nog even een kort en bondig verslag van neer. 

 

Om 18.00 gingen de deuren van Bar Marie open. Onze leden werden verwend met 

overheerlijke broodjes en een fris aperitief. In de gezellige setting van de koffiebar konden de 

eerste ervaringen uitgewisseld worden. 

Rond 18.30 trokken we dan naar het auditorium om van start te gaan met het inhoudelijk 

gedeelte van de avond. 

2 Het menu 

2.1 Terugblik Taxistop 2016 – Blik naar 2017 

 

Wat spookte Taxistop dit jaar allemaal uit en wat staat er op de planning van 2017? Tijdens de 

plenaire sessie gaf David Van Kesteren, gedelegeerd bestuurder van Taxistop, hierover een 

woordje uitleg.  

Om alles goed te kaderen werden de recentste cijfers van onze diensten overlopen. (Dit kan je 

nalezen in onze presentatie) 

Vol trots showden we onze nieuwste ontwikkelingen:  

 Vernieuwing van de Huisruil website  

 De lancering van het realtime carpoolen met onze carpool app 

 Het ervaren van het carpoolen in een 360° virtuele realiteit 

 Vernieuwing van het bedrijfsportaal op carpool.be 

 Oproep om mee te doen met de campagne Carpool for life 

Van nieuwe features gingen we over naar een overzicht van alle projecten en events op Vlaams 

en Europees niveau:  

Op Vlaams niveau zette Taxistop in op de ondersteuning van Smove, ontwikkeling van een 

lespakket deeleconomie en de organisatie van Car Free Day. Op Europees niveau rondde 

Taxistop het CHUMS project af en startte 2 nieuwe projecten op: Share North (om gedeelde 

mobiliteit een boost te geven in de Noordzee-regio; met als kers op de taart de organisatie van 

een autodeelsyposium) en Social Car. In 2017 zal Taxistop verder inzetten op deze projecten. 

Onder Share North lanceren we bijvoorbeeld de Green Deal Gedeelde Mobiliteit.  

En de toekomst biedt nog zoveel meer. Taxistop kijkt vooruit en denkt mee over onder andere: 

de autonome auto, het mobiliteitsbudget, en Mobility as a service.  

Angelo Meuleman, projectcoördinator bij Taxistop, sneed dit thema verder aan en leidde de 

babbelgroep feilloos naar de brainstormsessies. 

 

http://www.taxistop.be/project-evenement/chums/
http://www.taxistop.be/project-evenement/share-north/
http://www.taxistop.be/project-evenement/social-car/
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2.2 Gemeentelijk beleid en gedeelde 
mobiliteit 

 

Angelo Meuleman stelde het concept “het 

memorandum van Taxistop” voor. Taxistop wil 

een memorandum uitschrijven waarin 

beleidsaanbevelingen rond gedeelde mobiliteit 

worden aangehaald: carpoolen, autodelen en 

minder mobielen centrales moeten hierin allemaal 

aan bod komen. Het doel van dit memorandum is 

om te inspireren en een politieke bewustmaking 

te creëren. Hiervoor vroegen we input van onze 

leden. 

 

2.3 Parallelle interactieve sessies  

 

2.3.1 Sessie 1: Brainstormen over lokale stimulerende maatregelen voor gedeelde 

mobiliteit 

 

Onder dit puntje schrijven we uit wat onze leden allemaal van input hebben gegeven tijdens de 

sessie. 

Groep 1 
Meer gelijkheid tussen verschillende gemeenten: 
Wat moet de chauffeur afdragen voor de verzekering? 
Sommigen rekenen administratiekost, anderen niet. 
In sommige MMC’s mag de chauffeur het hele bedrag houden. 
Wachttijden: soms ½ uur, soms 1 uur, wachtvergoeding, of terugrijden. 
Acceptatie van leden. 
Korte ritten zouden een hogere km-prijs moeten hebben dan lange. 
Promoten van vaste chauffeurs. 
Doen we ook buitenland? 

 

Groep 2 

Wat met km-rijden? Geen probleem voor de MMC dienst. 

Toegankelijk van de mensen naar de MMC dienst. 

Telefoonpermanentie langer maken voor de mensen. 

 

Groep 3 

Parkeren voor de ziekenhuizen en andere, eventueel speciale kaart voorzien. 

Patiënten moeten soms afgezet worden aan de balie, in een rolstoel. 

Wat met emissienormen in Antwerpen? Speciale toelating voor de MMC-chauffeurs, zoals met 

een gehandicaptenkaart. 

 

Groep 4 

MMC ruchtbaarheid 

Publiciteit 

Financiële betoelaging 

Meer ondersteuning en informatie vanuit Taxistop 
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Vaste parkeerplaatsen aan ziekenhuizen aan te kaarten door Taxistop 

 

2.3.2 Sessie 2: Uitwisseling ervaringen huisruil en  

 

Tim De Backer, administratief medewerker bij Taxistop, vertelde over zijn positief 

groepsgesprek met 1 zeer geïnteresseerde en 5 héél ervaren huisruilers.  

“Het deed me alvast veel deugd om de huisruilers eens persoonlijk te ontmoeten. En al dat 

enthousiasme doet een mens toch goed!”- aldus Tim. 

 
Ook al waren er op de Ledendag van Taxistop niet veel Huisruilers aanwezig, qua ervaring hadden 
ze heel wat in hun mars! Het was dus heel interessant om naar hun verhalen en opmerkingen te 
luisteren. We hebben bij de transitie naar de nieuwe HomeLink-website dan wel een aantal 
problemen moeten overwinnen; volgens wat we van onze leden hoorden is de nieuwe website zeker 
en vast geslaagd.  
Bij het groepsgesprek werd vooral gepolst naar waarom onze leden kiezen voor HomeLink en niet op 
de 'traditionele' manier op reis gaan. Vooral het contact met andere Huisruilers blijkt hierbij belangrijk 
te zijn; via HomeLink maak je heel wat ervaringen mee in het buitenland, die je als gewone toerist 
niet meemaakt. Dit komt omdat je vaak mooie tips voor uitstapjes krijgt en vaak ook dankzij buren of 
vrienden van je huisruilpartner de kans krijgt ervaringen op te doen die je niet meemaakt zonder een 
goeie 'connectie'.  
De nieuwe zoekrobot op de HomeLinkwebsite (de laatste grote vernieuwing die gebeurd is), werd 
samen met de huisruilers geëvalueerd en blijkt een grote verbetering te zijn, vooral qua 
gebruiksgemak.  

3 Slotbeschouwing 

 

Na het groepsgesprek hadden we de mogelijkheid nog een natje en een droogje te nuttigen (die erg 

in de smaak vielen) en werd er nog gezellig een uurtje nagepraat over, onder andere, de reizen die 

onze huisruil-leden al gemaakt hebben. Eén van de aanwezige koppels had een aantal mooie 

fotoboeken bij, die gretig bekeken werden door ons en de andere leden. Een andere huisruilers liet 

weten dat hij zeker wat zaken heeft bijgeleerd: over verzekeringen en over de mogelijkheid van 

autodelen.  

Marcel Verbert, MMC chauffeur, maar tevens therapeut en ervaren helper bij het rode Kruis, 

getuigde ook nog even. 

“Ik ben lid bij Taxistop sinds januari en dit is mijn eerste open ledenbijeenkomst. Ik rijd met een 

grote bus waarin ik 6 mensen met beperkte mobiliteit kan vervoeren. Vorige week ben ik nog 

langs geweest bij iemand die samen met mij naar Frankrijk wil trekken. Zo kan ik hem helpen de 

laatste zaken aan zijn huis te regelen. 

Ik ben naar de ledenbijeenkomst gekomen omdat ik mijn licht wil opsteken over de 

ondersteuning die een serieuze organisatie zoals Taxistop te bieden heeft. Ik had ook de nood 

om van gedachten te wisselen en merk dat ik hier zeker niet de enige ben. Maar zo hoop ik om 

mezelf te verbeteren.”  

 

Om 21.00 keerde iedereen dan tevreden huiswaarts. Het was een zeer geslaagde avond voor 

Taxistop en wij hopen uiteraard hetzelfde voor onze leden! Wij willen iedereen dan ook bedanken 

voor hun warme aanwezigheid en we kijken al uit naar de volgende bijeenkomst.  


