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Inleiding 

Over dit pakket 

Dit ambassadeurspakket is bestemd voor medewerkers belast met projectmanagement.  Hierin wordt 

kort uiteengezet wat de betrokkenheid en bijdrage kan zijn van vrijwilligers — ook ‘ambassadeurs’ 

genoemd — bij een PTP-project (Personalised Travel Planning), hoe zij gerekruteerd kunnen worden en 

welke activiteiten zij kunnen ondernemen.  Bovendien bevat Bijlage 1 een checklist om informatie voor 

ambassadeurs te controleren. 

Ander materiaal 

Dit pakket maakt deel uit van een reeks documenten ontwikkeld in het kader van het PTP-Cycle-project, 

waaronder: 

 Planningsleidraad – meer gedetailleerde informatie over de verkenningsfase en het 

voorbereidend veldwerk van een PTP-project 

 Uitvoeringssjabloon – een gedetailleerd sjabloon voor de uitstippeling van een PTP-project 

 Uitvoeringschecklist – een eenvoudige checklist voor de verkenningsfase en het voorbereidend 

veldwerk van een project 

 (Deliverable 2.1) Methodologie – algemene begeleiding bij het opzetten en opleveren van een 

PTP-project op een werkplek of in een universitaire of residentiële context 

 (Deliverable 2.2) Opleidingshandboek – hoe u goed reisadvies geeft binnen een project 

Dit gratis materiaal vindt u op www.ptpcycle-europe.eu. 

Wat zijn ambassadeurs? 

Ambassadeurs zijn vrijwilligers die geselecteerd werden om te helpen bij de oplevering van een PTP-

project.  Zij kunnen strategisch gerekruteerd worden, of ter plaatse op de doellocatie of het actieterrein 

van het project.  Zij bezitten doorgaans eigenschappen als: 

- Passie en enthousiasme voor de doelstellingen van het project, bv. omtrent gezondheid, milieu, 

sociale cohesie enz. 

- Kennis over het actieterrein of het doelpubliek 

- Regelmatige gebruikers van duurzaam transport (wandelaars, fietsers, gebruikers van het 

openbaar vervoer) 

Ambassadeurs kunnen een grote invloed hebben op het welslagen van een PTP-project, ongeacht de 

setting (leefgemeenschappen, universiteiten of werkplekken). Hun sterke punten: 

- Zij fungeren als rolmodellen, die anderen inspireren en aanmoedigen. 

- Zij ‘bewijzen’ dat het mogelijk is om verplaatsingsgewoonten te veranderen. 

- Zij kunnen rechtstreeks ondersteuning bieden aan mensen die een alternatief willen uitproberen. 

http://www.ptpcycle-europe.eu/
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Tijdens de eerste opleveringsfase binnen het PTP-Cycle-project zelf hebben uitvoerende partners 

ambassadeurs aangetrokken om een brede waaier van verschillende taken uit te voeren, van plaatselijk 

promotie voeren over helpen bij de opleiding van reisadviseurs tot zelf reisadvies geven. 

De rol van ambassadeurs 

Ambassadeurs bieden niet alleen rechtstreekse ondersteuning bij de oplevering van een project, maar 

bouwen ook capaciteit op de doellocatie om na afloop van het project verdere activiteit te genereren, 

waardoor het project voortleeft. 

In het volgende onderdeel worden twee types ambassadeurs behandeld: 

- Sensibiliserende ambassadeurs 

- Peer-to-peerambassadeurs 

Sensibiliserende ambassadeurs 

Sensibiliserende ambassadeurs kunnen bijdragen tot een project door hun kennis van één of meer 

aspecten van duurzaam reizen, of ze kunnen goed op de hoogte zijn van de plaatselijke 

transportproblematiek, of ze kunnen mensen goed sensibiliseren en inspireren omtrent de 

projectdoelstellingen. 

Specifieke voorbeelden zijn boegbeelden van de plaatselijke gemeenschap, figuren uit de lokale politiek 

of professionele organisaties die duurzaam reizen voorstaan. Soms zijn het zelfs plaatselijke 

beroemdheden. 

Rekrutering 

Sensibiliserende ambassadeurs kunnen geselecteerd worden tijdens het opbouwen van 

samenwerkingsverbanden voor het project of via bestaande connecties.  Na wat onderzoek loont het de 

moeite om contact op te nemen met organisaties en politieke figuren die de waarden van het project al 

hebben uitgedragen, om hen warm te maken voor het project.  Plaatselijke verkopers van fiets- en 

wandeluitrusting of andere toebehoren voor buitenactiviteiten kunnen ook goede pleitbezorgers zijn. 

Activiteiten  

Sensibiliserende ambassadeurs zijn vaak betrokken bij de promotie van het project, bij het ontwerp 

ervan of andere aspecten van de oplevering.  Hier volgen enkele voorbeelden: 

- Ze benutten hun kennis van de regio (problemen, faciliteiten …) bij de ontwikkeling van 

reisinformatiebrochures, bij de zoektocht naar een geschikte uitvalsbasis voor het veldwerk en bij 

de selectie van mogelijke rekruteringsbronnen voor reisadviseurs. 

- Ze benutten hun bekendheid of hun communicatiekanalen om plaatselijke belanghebbenden en 

het brede publiek te sensibiliseren, en om het project uit te dragen en een gezicht te geven. 



 

 
Neil Smith 
neil.smith@sustrans.org.uk 
ptpcycle-europe.eu 
 
 

Pagina 5 / 12 

- Ze verstrekken deskundig advies aan reisadviseurs tijdens hun opleiding, en geven hun het 

nodige zelfvertrouwen om te praten over de beste plaatselijke opties voor duurzaam reizen en de 

voordelen ervan. 

- Ze promoten het project op de doellocatie of het actieterrein via posters, spandoeken of flyers. 
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Concreet voorbeeld: Riga (Letland) 

Het PTP-Cycle-project in Riga kon rekenen op de expertise van Viesturs Silenieks, 

een plaatselijk politicus en tevens voorzitter van de Raad van de Letse Wielerunie, 

en lid van de Raad voor Verkeersveiligheid. 

Viesturs heeft als boegbeeld enorm geholpen om het brede publiek warm te maken 

voor PTP-Cycle.  Hij liet het aan bod komen in zijn wekelijkse radioprogramma en 

gebruikte zijn positie om andere politieke figuren te sensibiliseren. 

Hij gaf ook waardevol advies bij de opleiding van reisadviseurs voor het project, 

waarbij hij inzicht verschafte in de voordelen van fietsen en het wegwerken van 

obstakels. 
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Peer-to-peerambassadeurs 

Peer-to-peerambassadeurs zijn vrijwilligers in de gemeenschap, op de werkplek of aan de universiteit 

die al geregeld gebruik maken van duurzaam transport en die uit eerste hand ervaringen en tips kunnen 

delen met mensen die overwegen hun eigen verplaatsingsgewoonten te veranderen. 

Rekrutering 

Deze ambassadeurs zouden geselecteerd kunnen worden tijdens de sensibiliseringsfase van een 

project, bijvoorbeeld na promotie via sociale media. 

Daarnaast kunnen ze als het project eenmaal loopt ook aangetrokken worden uit het doelpubliek van het 

project zelf.  Hier volgen enkele voorbeelden in verschillende contexten: 

Residentieel 

- Als een reisadviseur in een gesprek bij iemand aan de deur merkt dat die persoon graag fietst, 

kan de reisadviseur vragen of hij of zij bereid is om andere mensen het te laten uitproberen 

Universiteiten 

- Studenten of academici die in een bepaald studiegebied actief zijn, zoals gezondheid, milieu … 

- Leden van wielerclubs of milieugroeperingen 

Werkplek 

- De reeds aanwezige verantwoordelijke mobiliteit of reisplancoördinator 

- Een personeelslid dat graag fietst, wandelt of duurzaamheid uitdraagt 

Activiteiten 

Nadat vrijwilligers geselecteerd zijn, is het belangrijk om hun rol en verantwoordelijkheden meteen te 

bevestigen, voordat zij hun interesse verliezen.  Er moet duidelijkheid zijn over de activiteiten waaraan 

ze zullen deelnemen (inclusief relevante opleiding) en hoe die aangestuurd zullen worden.  Enkele 

voorbeelden van activiteiten: 

- Reiservaringen delen tijdens een evenement of presentatie 

- Advies geven over fietsonderhoud 

- Geleide rondritten of wandelingen verzorgen 

- De socialemedia-accounts van een bepaald project beheren en reageren op berichten van het 

doelpubliek 

- Meedoen met rollenspellen tijdens de opleiding van reisadviseurs, of algemeen reisadvies geven.  

Bijlage 2 omvat enkele informatiebladen met voordelen van wandelen en fietsen, opgesteld met 

PTP-Cycle voor gebruik door ambassadeurs. 
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Concreet voorbeeld: Antwerpen 

Het PTP-Cycle-project in Antwerpen is opgebouwd rond werkplekken, en er is 

met succes voor gezorgd dat mobiliteitsmedewerkers van deze organisaties de 

rol van ambassadeur op zich nemen. 

Er wordt een eerste e-mail uitgestuurd door de ambassadeur om het project 

voor te stellen aan het personeel.  Dit is doeltreffend gebleken om mensen te 

betrekken, omdat het van een collega komt en niet van een manager. 

De ambassadeur helpt bij de opleiding van reisadviseurs door rollenspellen te 

begeleiden waar ze hun gespreksvaardigheden kunnen oefenen. 

Tijdens en na afloop van het project fungeert de ambassadeur als 

aanspreekpunt voor personeelsleden die nog vragen hebben. Deze extra 

ondersteuning verhoogt de impact van het project. 
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Bijlage 1 – Checklist met informatie voor 
ambassadeurs 

Hieronder volgt een checklist om te controleren of alle informatie aan de ambassadeur is verstrekt.  

Natuurlijk kan deze lijst worden aangepast aan de specifieke aard van een project. 

 

1. Bedankt voor uw vrijwillige inzet! 

 

2. Wat is PTP? 

 

3. Duiding van het project (doelstellingen, lokale beleidscontext) 

 

4. Omschrijving van het actieterrein 

 

5. Technische aspecten van PTP, bv. omkadering, draagwijdte/streefcijfers, timing 

 

6. Wat is een ambassadeur en uw rol? 

 

7. Activiteiten waaraan u kunt deelnemen 

 

8. Vereiste opleiding, bv. activiteitsspecifiek, gezondheid en veiligheid, gegevensbescherming, 

vrijwaring 

 

9. Wat u zelf denkt over uw deelname 

 

10. Ter beschikking gestelde hulpmiddelen (op papier en online), bv. promo- en infomateriaal, 

reisplanners en apps 

 

11. Benodigde uitrusting 

 

12. Feedback geven, zowel van mensen waar u mee in contact komt als op persoonlijk vlak 

 

13. Details over een eventueel communicatieplan of mediaprotocol; eventueel informatie over 

branding en toegang tot/gebruik van socialemedia-accounts 

 

14. Nuttige contactinformatie van mensen betrokken bij het project, bv. projectmanager, teamleider 

veldwerk, partners 

 

15. Aanvullende lectuur 
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Bijlage 2 – Informatiebladen voor ambassadeurs 
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De enige aansprakelijkheid voor de inhoud van dit bericht berust bij de auteurs. Het geeft niet noodzakelijk de opinie van de 

Europese Unie weer. Noch EASME, noch de Europese Commissie is verantwoordelijk voor elk gebruik dat van deze informatie 

wordt gemaakt. 


