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Met Kowo, Oudergem, CHIREC en Carrefour stellen een groep van 3.000 potentiële carpoolers 
samen. 

Mocht 1 pendelaar op de 4 aan carpoolen doen, dan zouden er geen files meer zijn. Maar toch staan 
nog velen weigerachtig tegenover carpoolen. “Niemand in mijn bedrijf woont dichtbij mij”. “We 
hebben niet dezelfde werkuren”. “Wat doe ik als er iets onverwachts tussenkomt?”.  

Elke dag doorkruisen tienduizenden pendelaars de gemeente Oudergem, die daarom een 
proefproject zal lanceren. De drie grootste werkgevers van de gemeente slaan de handen in elkaar 
om een kritische massa van potentiële carpoolers samen te stellen. En in geval van nood zorgt de app 
Kowo voor een “retourtje”.  
 
Tijdens de spitsuren zit in drie op de vier wagens in België slechts één persoon. Naar schatting kan 
10% minder individuele automobilisten zorgen voor 40% minder fileleed. Met 25% minder 
automobilisten die alleen in de wagen zitten, zou dit het einde van de files kunnen betekenen. 
 
“We stellen vast dat er rond carpoolen nog heel wat tegenwind is”, aldus Nicolas Rampelbergs, 
Managing Partner bij Kowo. “De bedoeling van een app zoals Kowo is om een antwoord te geven op 
de vele vragen die er zijn. Naast de unieke matching-app stellen wij ook een retourverzekering voor 
en dit met AXA als partner. Bij een onverwachte gebeurtenis, - een ziek kind, een spoedgeval… -, 
garandeert Kowo een oplossing om iedereen terug naar huis te brengen”.  
 
Daarnaast is het niet steeds gemakkelijk om in eenzelfde onderneming één of meerdere collega-
carpoolers te vinden. “Tussen 6 en 10 uur ’s morgens rijden 13.200 wagens Oudergem binnen 
waarvan een deel pendelaars zijn die in Oudergem zelf werken”, stelt schepen van Economie Sophie 
de Vos vast. “We hebben aldus contact opgenomen met de grootste lokale werkgevers met het 
volgende idee in het achterhoofd: bedrijven die in elkaars buurt liggen samenbrengen zodat we een 
voldoende kritische massa van potentiële gebruikers kunnen bereiken. Dit verhoogt automatisch de 
kansen om een carpooler te vinden die dicht bij jou woont, of hetzelfde traject aflegt en dezelfde 
werkuren heeft.” 
 
Voor de lancering van de proeffase namen drie werkgevers een abonnement op Kowo, inclusief de 
retourverzekering: de gemeentelijke administratie van Oudergem/OCMW, Carrefour en Chirec Delta. 
In theorie een mogelijke groep van 3.000 carpoolers. 
 
 
 
“In december 2017 heeft de ziekenhuisgroep CHIREC de activiteiten van de klinieken Edith Cavell en 
die van Park Leopold in het nieuwe Delta-ziekenhuis samengebracht”, aldus Michel Dewever, 
medisch directeur van de Delta-site en Bruno Lefébure, administratief en financieel algemeen 
directeur. “Voor de 600 artsen en de 1.200 personeelsleden bracht deze verhuis enorme 
veranderingen met zich mee. CHIREC moest alternatieven voor de mobiliteit uitdokteren en het 
voorstel van de gemeente Oudergem is innovatief, beveiligd en ecologisch. Deze deelstrategie, die 
gericht is op de toekomst, beantwoordt perfect aan de filosofie van het ziekenhuis.” 
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Voor de Carrefour van Oudergem heeft de deelname nu nog meer nut want de groep was al een 
Kowo-partner. Voor de gemeente Oudergem is het een noodzakelijke aanvulling op de initiatieven 
rond mobiliteit die ze al neemt: lobbywerk om het viaduct te vervangen door een stadslaan, 
installatie van fietsboxen, stopplaatsen om fietsbanden op te pompen of fietsen te repareren, 
stimulansen voor de installatie van snelle laadpalen voor elektrische voertuigen, meer standplaatsen 
voor deelauto’s… “We zijn er meer en meer van overtuigd dat we op 360 graden moeten reageren”, 
besluit schepen van Mobiliteit Bruno Collard. “Met deze groep van bedrijven openen we een nieuw 
front”. 
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Kowo 
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nicolas@kowo.io 
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CHIREC 
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02 434 45 00 / 0475 71 95 30 
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Gemeente van Oudergem/OCMW 
Stéphane Aglave 
0495 292 383 
saglave@auderghem.irisnet.be 
 
Carrefour (Auderghem) 
Marc Del Degan 
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marc_deldegan@carrefour.com 


