A.

Algemene voorstelling

Geef in dit eerste deel alle relevante informatie over uw deeleconomieplatform (DEP). Deze informatie wordt gebruikt om:
• uw DEP onder de aandacht te brengen;
• het grote publiek een vereenvoudigde informatiefiche over het bestaan van uw DEP te bezorgen;
• de leden van de jury een globale en synthetische visie op uw DEP te geven.
Indien u van mening bent dat u bepaalde informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd, niet kunt meedelen, geef dit dan aan door het vakje rechts van
uw antwoord aan te kruisen. Anders kan alles wat niet als vertrouwelijk is geïdentificeerd, worden gebruikt voor sensibiliseringsacties voor, tijdens en na het
evenement.

1.

NAAM van het DEP:

2.

Oprichtingsdatum:

3.

Website:

4.

Contact:

Naam:
Adres:
E-mail:
Telefoon:

5.

Historiek (met bijvoorbeeld een anekdote over de oorsprong van de oprichting van uw DEP):

6.

Nagestreefd doel:

7.

Huidige geografische expansie (bv. 10 gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest):

8.

Geschatte toekomstige geografische uitbreiding (bv. heel België):

9.

Jaarlijkse omzet:

€

10.

Huidig jaarlijks groeipercentage van de omzet:

%

11.

Verwacht jaarlijks groeipercentage van de omzet:

%

12.

Aantal abonnees:

13.

Huidig jaarlijks groeipercentage van het aantal abonnees:

14.

Aantal maandelijkse verrichtingen:

15.

Huidig jaarlijks groeipercentage van het aantal verrichtingen:
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%

%

16.

Wie zijn de verschillende gebruikers van het platform en wat zijn hun verantwoordelijkheden?

17.

Is uw DEP ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen?
Zo ja, geef uw registratienummer(s) op.

ja

nee

18.

Is uw DEP geregistreerd bij de FOD Financiën?
Zo ja, geef uw registratienummer(s) op.

ja

nee

19.

Hoeveel mensen werken er momenteel voor het DEP?
Specificeer hun aantal volgens statuut (in aantal personen en voltijdse equivalenten):
werknemers

zelfstandigen

vrijwilligers

studenten

VTE werknemers

VTE zelfstandigen

VTE vrijwilligers

VTE studenten

Andere (preciseer)
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B.

Duurzame mobiliteit

1. Welke zijn de drie duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG) waarvoor uw DEP het meest
effectief is?
Afhankelijk van de gekozen SDG beschrijft u hoe de activiteit van uw DEP en de werking ervan beantwoorden aan de SDG in kwestie.
Alle informatie over dit onderwerp vindt u op de website www.sdgs.be
Bijvoorbeeld, een DEP waarvan het doel erin bestaat om de hongerigen te voeden, zou antwoorden dat hun DEP het meest effectief is
voor SDG 2, getiteld «Geen honger» maar ook actief is wat betreft SDG 1 «Geen armoede» en SDG 3 «Goede gezondheid en welzijn»,
en zou uitleggen waarom en hoe.
1e SDG
Geef aan waarom:

2e SDG
Geef aan waarom:

3e SDG
Geef aan waarom:

2. Hoe biedt uw DEP oplossingen op het gebied van duurzame mobiliteit?
Bespreek de concrete vooruitgang en de bijbehorende hefbomen om die te bereiken, met name op het gebied van:
• governance van steden en/of mobiliteit;
• organisatie van veilig, toegankelijk en goedkoop vervoer;
• gebruikersgedrag (openbaar vervoer, fietsen, enz.).
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C.
1.

Innovatie
Welk potentieel “traditioneel” product of welke eventuele “traditionele” dienst vervangt of verbetert uw DEP, en meer
in het algemeen, hoe draagt uw DEP bij tot innovatie en modernisering in uw bedrijfssector?
Leg kort uit wat de toegevoegde waarde is voor de gebruiker?
Bedoeling van deze vraag is om te kunnen bepalen wat er voor de consument/gebruiker verandert. Heeft hij bijvoorbeeld toegang tot een
dienst die hij al elders gebruikte, maar tegen lagere kosten? Zal hij de ene manier van verplaatsing vervangen door een andere? Een traject
vermijden? De toegevoegde waarde voor de gebruiker kan financieel, tijdwinst, gebruiksgemak, imago, sociaal contact,... zijn.
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D.

Businessmodel

1.

Hoe wordt uw DEP vergoed? Leg uw economisch model kort uit.

2.

Is het DEP in het bezit van de belangrijkste activa voor het verlenen van diensten in verband met mobiliteit?
Leg kort uit hoe deze activa worden beheerd.
Deze vraag is wellicht niet relevant voor alle DEPs. Onder belangrijkste activa verstaan we hier de activa die de realisatie
van de mobiliteitsdienst mogelijk maken. Het eenvoudigste voorbeeld is autodelen: is het DEP eigenaar van de voertuigen,
of beheert het ze via leasing, of zijn ze eigendom van de gebruikers?

3.

Wie bepaalt de prijs van de dienst (het DEP of de eventuele dienstverlener)?
Leg uit hoe de prijs van de dienst wordt bepaald.
Bepaalt het DEP de prijzen van de diensten, en zo ja, op welke manier? Of kan de dienstverlener zijn eigen prijs bepalen?
Of speelt er een ander prijsmechanisme?

4.

Wat is het gemiddelde bruto-inkomen van de dienstverleners (in euro/u, zonder decimalen)?

5.

Hoe (op welke basis) en door wie worden de dienstverleners betaald?

6.

Is dit inkomen gelijk aan het inkomen dat in de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten is vastgelegd,
indien van toepassing? Zo ja, welke?

7.

Zijn de dienstverleners gedekt in geval van een ongeval, hoe en in welke mate?

8.

Verandert uw DEP de kosten voor de gebruiker? Zo ja, hoe?
Het ter beschikking stellen van een voertuig tegen kilometer- en/of uurtarief is een voorbeeld van kostenvariabiliteit.
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E.

Relatie met de dienstverleners

1.

Wat zijn de voorwaarden van het DEP die aan potentiële dienstverleners worden opgelegd en in welke mate oefent het DEP
controle op ze uit?
Welke controle oefent het DEP bijvoorbeeld uit met betrekking tot de mogelijkheid om een opdracht te weigeren, de keuze van de
methode of de keuze van het af te leggen traject, ... Kwantificeer dit controleniveau, bijvoorbeeld het controleniveau van het DEP
op de dienstverlener is nihil / laag / gemiddeld / hoog in termen van uit te voeren opdracht / keuze van het af te leggen traject / te
dragen kleding / enz.

2.

Leg kort uit hoe de voorwaarden gerechtvaardigd worden en hoe de controle wordt uitgeoefend.
Met “DEP-voorwaarden» wordt bedoeld de vereisten, bijvoorbeeld door middel van een contract, waaraan dienstverleners moeten
voldoen om toegang te krijgen tot en actief te kunnen zijn op het DEP. Het kan gaan om een minimumaantal te presteren uren of
diensten, diploma’s of ervaring, enz.

3.

Heeft dit er al toe geleid dat uw DEP de rekeningen van sommige dienstverleners deactiveerde?
Met “deactivering» wordt bedoeld de uitsluiting van een lid van het DEP in het algemeen tegen zijn of haar wil.
ja

nee

Zo ja, geef de redenen daarvoor op.
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F.
1.

Evaluatie
Leg uit hoe uw DEP transparant is voor de gebruikers (peerreview, externe controle, rechten, ...). In het bijzonder, indien een
evaluatie mogelijk wordt gemaakt, geef dan aan:
• door wie het DEP wordt geëvalueerd (gebruiker en/of eventuele dienstverlener);
• met welke middelen of toepassing;
• wat het doel van de evaluatie is.
Hoe beoordeelt u de betrouwbaarheid van deze evaluaties?

2.

Hebt u uw DEP intern geëvalueerd?
ja

nee

Zo ja, kunt u de resultaten van deze evaluatie als bijlage bijvoegen en eventuele latere corrigerende maatregelen
specificeren?

3.

Kunnen gebruikers en/of dienstverleners andere dienstverleners en gebruikers evalueren?
ja

nee

Zo ja, hoe wordt dit beoordeeld?

4.

Hebben deze evaluaties een impact op de weergave van de resultaten van het gebruikersonderzoek?
ja

nee
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G.

Governance

1.

Om welke reden(en) en onder welke voorwaarde(n) zou u de oprichting van een federatie voor DEPs ondersteunen?

2.

Is uw DEP gericht op «gedeelde waardecreatie», «participatieve besluitvormingsprocessen», batenverdeling?
Op welke manier? In het bijzonder, worden de beslissingen over uw DEP op een participatieve manier genomen?
Zo ja, hoe?

3.

Wat zijn de kernwaarden die de leden van uw DEP delen en hoe worden ze gedeeld?

4.

Hoe beheert uw DEP zijn relaties met de stakeholders?
Belanghebbenden of stakeholders worden gedefinieerd als elke actor, individueel of collectief, die actief betrokken is bij de
activiteiten van het DEP: de gebruikers en dienstverleners, maar ook al diegenen die mogelijk hinder ondervinden of profiteren van de
impact van deze activiteiten.
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H.
1.

I.

Mededinging
Bevordert uw DEP de mededinging? Hoe concurreert uw DEP eerlijk met de traditionele actoren? Leg uit. Steunt het andere
kmo’s? Zo ja, welke en waarom?

Werkgelegenheid

1.

Bevordert uw DEP de lokale niet-verplaatsbare werkgelegenheid?
Leg uit. Meer in het algemeen, hoe behoudt uw DEP de werkgelegenheid?

2.

Hoe draagt uw DEP positief bij tot de sociale zekerheid en hoe vermindert het zwartwerk?

3.

Wat doet uw DEP om de rechten, de veiligheid en de bescherming van potentiële dienstverleners te waarborgen? In het
bijzonder, hoe zorgt uw DEP voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de dienstverleners? Biedt uw DEP bovendien
opleidingen voor de dienstverleners? Zo ja, welke en in welke vorm zijn ze georganiseerd? Waarom lijkt het u belangrijk?
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J.

Samenleving

1.

Hoe vemindert uw DEP de ongelijkheden in termen van toegang tot mobiliteit? Verbetert uw DEP de mobiliteit van kwetsbare
personen (mensen in een precaire situatie, mensen met beperkte mobiliteit, ...)? Zo ja, op welke manier?

2.

Hoe kan uw DEP de koopkracht van kwetsbare personen verbeteren?

3.

Biedt uw DEP werkgelegenheid/een inkomen voor kwetsbare personen?
Leg uit hoe en geef een voorbeeld.

4.

Hoe draagt uw DEP bij tot het welzijn van iedereen?

5.

Hoe draagt uw DEP bij tot het creëren van sociale banden of het versterken van de sociale cohesie?

6.

Hoe bevordert uw DEP de integratie van iedereen, ongeacht leeftijd, handicap, etnische afkomst,...?

7.

Is toegang tot nieuwe technologieën een noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van uw DEP,
en zo ja, hoe zorgt u ervoor dat u geen kwetsbare groepen uitsluit?
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K.
1.

L.

Veiligheid
Hoe vermindert uw DEP het aantal en de ernst van verkeersongevallen?

Milieu

1.

Hoe zorgt uw DEP voor minder en/of meer vervuiling (lucht, water en/of bodem), afvalproductie en lawaai?

2.

Hoe vermindert (of vermeerdert) uw DEP het verbruik van natuurlijke hulpbronnen?

3.

Bevordert uw DEP de circulaire economie (ecologisch ontwerp, reparatie en beschikbaarheid van reserveonderdelen,
recyclage van afgedankte materialen, enz.)? Zo ja, op welke manier?
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4.

Hoe voorkomt uw DEP dat de gebruiker nieuwe voertuigen koopt?

5.

Hoe draagt uw DEP bij tot de strijd tegen de klimaatverandering?

M. Persoonlijke levenssfeer
1.

N.
1.

Hoe worden de persoonsgegevens van de gebruikers beschermd in het kader van de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG, GDPR in het Engels)?
Meer informatie over de GDPR (General Data Protection Regulation), de verordening van de Europese Unie inzake
de bescherming van persoonsgegevens, vindt u op:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr_nl

Varia
Vermeld hier alle elementen die u belangrijk vindt in het kader van de duurzaamheidsawards en die niet in de bovenstaande
vragen aan bod zijn gekomen.

Ik accepteer de voorwaarden voor deelname aan de award van het platform voor duurzame deelconomie.
Ik accepteer het gebruik van de naam van mijn deeleconomieplatform en de kenmerken ervan voor
alle reclamedoeleinden, met uitzondering van de informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd.
Als ik de winnaar ben, accepteer ik dat mijn naam en foto vermeld worden op de verschillende sociale
media van de organisatoren (Facebook, Twitter, Linkedin en/of Instagram).
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SEND

