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SCHOLEN EN BEDRIJVEN?

Vandemoortele in Izegem,
bekend van de productie
van vetten en margarines,

stelt 500 mensen te werk. Zowat
een derde van hen gebruikt de fiets
richting werkplaats. ‘150 werkne-
mers gaven tijdens een enquête,
die we in 2006 afnamen, te kennen
dat ze de fiets als hun belangrijkste
vervoersmiddel beschouwen voor
het woon-werkverkeer. Dat is be-
hoorlijk veel,’ aldus Dirk Ghekiere
van de personeelsdienst bij Vande-
moortele. ‘Ik vermoed dat de resul-
taten van die enquête nog steeds
van toepassing zijn.’ 
Volgens Ghekiere is het grote suc-
ces van het fietsverkeer te danken
aan de ligging van het bedrijf. ‘In
tegenstelling tot andere werkge-
vers ligt onze vestiging niet op een
verafgelegen bedrijventerrein. De
site van Vandemoortele in Izegem
is dicht bij het station, wat het ge-
bruik van het openbaar vervoer sti-
muleert, maar ook dicht bij de ver-
schillende dorpskernen. Een groot
aantal van onze mensen woont
hier in de buurt.’ 

Zestig procent van de werknemers
bij Vandemoortele woont in een
straal van 10 kilometer rond het
bedrijf. ‘Als je enkel de arbeiders
bekijkt, loopt dit zelfs op tot zeven-
tig procent’, zegt Ghekiere. ‘Het is
dus logisch dat veel mensen ge-
bruik maken van de fiets. Ook Roe-
selare en Ingelmunster zijn via het
jaagpad makkelijk met de fiets te
bereiken. Ik woon zelf op 900 me-
ter van de kantoren, ik neem ook
regelmatig de fiets.’ 
Naast de voordelige ligging han-
teert Vandemoortele ook een spe-
cifieke fietsvergoeding. Ghekiere:
‘Wie met de wagen naar het werk
komt, krijgt pas een vergoeding na
5 kilometer. Met de fiets worden
de verplaatsingen meteen vergoed
en liggen de tarieven ook wat
hoger. Bovendien zijn de fietsver-
goedingen fiscaal interessant,
want minder belast.’ 
Reflecterende vestjes of armban-
den deelt het bedrijf niet uit. ‘Daar
werd aan gedacht, maar vanuit de
werknemers kwam er geen expli-
ciete vraag.’ Waar wel vraag naar
was, waren fietstenues, echte
koersuitrusting. ‘Daar gingen we
op in. Ondertussen liet Vande-
moortele eigen wieleruitrusting
ontwerpen, met de naam van het
bedrijf, en bestelden al 96 werkne-
mers een Vandemoortele-koers-
truitje en wielerbroek.’ 

s IZEGEM Derde van de werknemers 
bij Vandemoortele neemt de fiets 

Ligging bij dorpskernen
geeft de doorslag 
Bijna een derde van de werkne-
mers van voedingsgigant Vande-
moortele in Izegem gebruikt de
fiets als vervoersmiddel voor het
woon-werkverkeer. ‘Dat is vooral
te danken aan onze goede lig-
ging.’ 

Dirk Ghekiere: ‘Al 96 werknemers bestelden een
Vandemoortele-koerstruitje en -broek.’ ©Stefaan Beel

Deceuninck N.V. is een eco-
nomische speler van we-
reldformaat, de vestiging in

Hooglede-Gits is dan ook een van
de sterkhouders van de regionale
economie. Met zijn 450 arbeiders
en 200 bedienden op de site Gits,
aan de rand van Roeselare, brengt
het bedrijf elke dag een volkstoe-
loop teweeg. Die verplaatsing ge-
beurt vooral met de wagen. Van de
650 werknemers maken er 66 ge-
bruik van het stalen ros. Het kunst-
stofverwerkende bedrijf wil daar
echter verbetering in zien. Onder
andere door een postercampagne
en financiële en materiële voorde-
len. 
Jean-Vasco Degryse, preventiead-
viseur legt uit: ‘Wie binnen een
straal van 5 kilometer woont, heeft
meer financiële voordelen aan
woon-werkverkeer met de fiets
dan met de wagen. Een autover-
goeding krijgen de werknemers
enkel als ze op 5 kilometer of meer
van onze vestiging wonen. In ver-
gelijking daarmee is de fietsver-
goeding voor korte afstanden vrij

hoog.’ 
Maar hoe hoog is vrij hoog? ‘Wie
dagelijks 4 kilometer heen en te-
rug aflegt met de fiets, krijgt daar-
voor een vergoeding van 26 euro
per maand. Wie dezelfde afstand
met de wagen doet, ontvangt geen
enkele vergoeding. Vanaf 5 kilo-
meter, enkele rit, levert de fiets een
bonus op van tien euro tegenover
de auto. Die bonus loopt stelselma-
tig op naarmate de kilometers vor-
deren.’ 
Bovendien zijn er voor de ongeluk-
kigen met fietspech steeds ver-
vangstukken en herstelmateriaal
aanwezig. Tien procent van de
werknemers maakt nu gebruik
van de fietsvergoeding. 
‘Maar de nieuwe vergoedingen,
met het doel meer woon-werkver-
keer per fiets aan te trekken, wer-
den pas op 1 maart van kracht. We
hebben er nog geen zicht op in
hoeverre dat mensen over de
streep trekt.’ 
Wat de werknemers zeker wel kan
overtuigen, was een actie die twee
jaar geleden startte. ‘Fervente fiet-
sers met een fietsvergoeding kre-
gen van het bedrijf een mooie win-
terjas en een signaaljasje cadeau.
Voor velen is dat een stimulans om
wat dure benzine uit te sparen’, al-
dus Degryse. 

s HOOGLEDE/GITS Deceuninck wil aandeel
sportievelingen gevoelig opkrikken

‘Fietsen naar het werk
levert mooie bonus op’
Kunststofproducent Deceuninck
is een belangrijke werkgever in
de regio. 650 mensen zakken da-
gelijks af richting Hooglede-Gits,
66 van hen doen dat met de fiets.
Met aantrekkelijke voordelen
wil het internationale bedrijf dat
aantal de hoogte in jagen.

Preventieadviseur Degryse: ‘Wie dagelijks 4 km heen en terug aflegt met
de fiets, krijgt daarvoor 26 euro per maand.’ ©Stefan Beel

ONLINE

Meer op de website
Kent u nog voorbeelden van
goede en slechte fietspaden in
uw gemeente?
Wilt u het Fietspadenrapport
van uw gemeente raadplegen?
Surf naar
www.nieuwsblad.be/fietspad 


