Het Intersyndicaal Milieu-Initiatief presenteert:

Uitnodiging Studiedag

Samen op weg naar duurzame mobiliteit
Dinsdag 13 maart 2018 / 09h00 – 15h30
Arsenaal/Lazarus, Mechelen
PROGRAMMA:
09h00 - 09h30: Onthaal
09h30 - 10h30: Welkomstwoord en inleiding door het Intersyndicaal Milieu-Initiatief
10h30 - 11h00: Koffiepauze
11h00 - 12h30: Interactieve workshops
12h30 - 13h30: Broodjeslunch en netwerkmoment
13h30 - 15h30: Interactieve workshops (incl. pauze)

LOCATIE
De studiedag gaat door in Arsenaal/Lazarus, Mechelen. Adres: Hanswijkstraat 63, 2800
Mechelen. Ingang langs het Dijlepad in de Kruidtuin.
Met het openbaar vervoer:
Arsenaal/Lazarus ligt op amper 7 minuten wandelen van het station van Mechelen.
Verlaat het station van Mechelen via de uitgang Mechelen-centrum. Neem de brede straat aan
de overkant van het rondpunt = Hendrik Consciencestraat. Ga aan de lichten rechtdoor (Graaf
van Egmontstraat) en aan het volgende kruispunt (Vijfhoek) naar rechts, de Hanswijkstraat. Net
voor de basiliek, op uw linkerkant, zie je de ingang van Arsenaal/Lazarus.
Met de auto:
Voor een gedetailleerde beschrijving van de te volgen route kan u terecht op
www.arsenaallazarus.be/routebeschrijving. Parkeren doet u best op parking Zandpoortvest
(tarief: € 0,30 per uur) of parking Bruul (tarief: €1,80 per uur). Opgelet, het aantal beschikbare
parkeerplaatsen is beperkt!

Het Intersyndicaal Milieu-Initiatief presenteert:

WORKSHOPS Geef bij inschrijving jouw top 3 voorkeuren door, de workshops met het hoogste aantal
inschrijvingen worden zowel in de voor- als in de namiddag georganiseerd.

 Workshop Mobiliteitsplan
Na deze workshop kennen begrippen zoals mobiscan en mobiliteitscoördinator geen geheimen meer voor
je. Je leert hoe je mobiliteit kan aankaarten binnen de sociale overlegorganen en op welke zaken je moet
letten om je voorstellen te doen slagen. Vervolgens gaan we zelf aan de slag: in kleine groepjes werk je
een eigen mobiliteitsplan uit, nadien is er ruimte om te leren uit elkaars ervaringen en ideeën.
(Voor deelnemers vorige studiedagen: gelijkaardig aan de workshop mobiliteit van toen)

 Workshop Verkeersveiligheid (in samenwerking met VSV)
Heel wat arbeidsongevallen vinden plaats in het verkeer, maar liefst 44% van de dodelijke
arbeidsongevallen zijn verkeersongelukken. De verkeersveiligheid verhogen is dan ook erg belangrijk.
Welke maatregelen kunnen er genomen worden? Wat kan de werkgever doen? Wat kunnen we syndicaal
doen en wat kunnen de collega’s zelf doen? Je leert het tijdens deze workshop.

 Workshop Mobiliteitsbudget
De regering besloot niet in te gaan op het voorstel van de sociale partners rond het mobiliteitsbudget,
een gemiste kans om het woon-werkverkeer duurzamer te maken. Gelukkig zijn er ook nu al manieren
waarop bedrijven duurzame mobiliteitskeuzes kunnen stimuleren. In deze workshop bekijken we de
verschillende mogelijkheden en wisselen we syndicale ideeën en tips uit.

 Workshop Gedeelde mobiliteit (in samenwerking met Arbeid&Milieu)
Gedeelde mobiliteit zit in de lift, autodelen is waarschijnlijk het gekendste voorbeeld, maar deze workshop
gaat uiteraard over heel wat meer dan dit alleen. Ook voor het woon-werkverkeer zijn collectieve
vervoersoplossingen vaak een goede keuze. We laten ons inspireren door goede voorbeelden en wisselen
ideeën uit.

INSCHRIJVEN
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht! Inschrijven doe je bij de eigen organisatie via
onderstaande emailadressen of weblinks en met duidelijke vermelding van de drie workshops van je
voorkeur.

Voor ACLVB: bij anneleen.demey@aclvb.be
Voor ABVV: info bij Katja.Mertens@vlaamsabvv.be, inschrijven op: http://bit.ly/ISMIformABVV
Voor ACV: bij Fredrik.Snoeck@acv-csc.be
Syndicaal Verlof? Neem in elk geval ook contact met je syndicaal afgevaardigde en/of je secretaris
wanneer je je wilt inschrijven, zodat er eventueel afspraken voor syndicaal verlof kunnen gemaakt
worden.

