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Sociale mobiliteit!
Een Minder Mobielen Centrale zorgt ervoor dat personen met een mobiliteitsbehoefte dankzij
vrijwillige chauffeurs in die behoefte kunnen voorzien. Je kent vast personen die zich omwille
van ouderdom of een andere oorzaak niet langer zelfstandig kunnen verplaatsen? Misschien
is er ook in jouw gemeente een Minder Mobielen Centrale.

Wat is een Minder Mobielen Centrale?
Dit is een dienstverlening aangeboden door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie. Het
doel is om verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een
beperkte mobiliteit. Deze dienstverlening haalt de mensen uit hun sociaal isolement. Het gaat hier
vaak om oudere mensen, mensen met een handicap, of mensen met een laag inkomen die geen
wagen bezitten en zich geen taxi kunnen veroorloven.
De ritten die aangevraagd worden door de leden van de Minder Mobielen Centrales zijn vaak voor
familiebezoek, boodschappen, een kappersbezoek, een bezoek aan de dokter of voor administratieve
zaken naar het gemeentehuis.
De leden vragen de ritten 48 uur op voorhand aan. Dit laat de centrale verantwoordelijke toe om een
geschikte chauffeur te vinden. Op het afgesproken tijdstip komt de chauffeur het lid ophalen aan de
woonplaats en verzorgt het gevraagde traject. Aan het einde van de rit betaalt het lid de
onkostenvergoeding voor het aantal gereden kilometers.
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Hoe lid worden en wat kost dit?
Hebt u problemen om zich te verplaatsen? Dan kan u beroep doen op de Minder Mobielen Centrale
in uw gemeente en zo oplossingen vinden voor uw verplaatsingsproblemen.
Voor een bedrag van € 10 per jaar of € 5 voor een half jaar (vanaf 1 juli) kan u als lid telefonisch/per
mail ritten aanvragen bij de centrale van de gemeente waar u bent ingeschreven. Deze aanvragen
gebeuren 48 uur op voorhand. De onkostenvergoeding die u aan de chauffeur betaalt is maximum €
0,35/km. Deze dienstverlening is mogelijk dankzij vrijwilligers.
Lidmaatschapsvoorwaarden
Wanneer u lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale moet u aan enkele voorwaarden voldoen.
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan twee keer het leefloon (R.M.I.) en u kan geen gebruik maken
van het openbaar vervoer omwille van ziekte, ouderdom of handicap.
Documenten bestemd voor de ingeschreven leden: een centrale kan documenten opvragen om
de voorwaarden te staven.
Elk lid van de Minder Mobielen Centrale ontvangt een lidkaart bij inschrijving.
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Enkele cijfers, 2018 is nog in opmaak vandaar deze van 2017

Werking 2017
38.123 leden
2.863 chauffeurs
377.534 ritten
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Per dag?

10.089.387 km
=
377.534 ritten
=
1.034 ritten per dag!
=
27.642 km per dag!
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Waar vind ik een Minder Mobielen Centrale?

www.mindermobielencentrale.be
Alle info over de plaatselijke MMC
Nu ook de openingsuren en de website
Info komt van de MMC internet toepassing
Zeer belangrijk om Beheer Centralegegevens up to date te
houden

Ook e-mail adres contactpersoon!
Daar gaan al onze belangrijke berichten naartoe, dus ook
dat updaten
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Ben je graag op de baan?

Vrijwilligers zijn altijd welkom!

Steek je graag een handje toe?
Zin in iets nieuws?
Word dan vrijwilliger-chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale!
Vrijwilliger zijn bij de Minder Mobielen Centrale betekent bijdragen aan het welzijn van je wijk. Met een netwerk van
3000 vrijwilligers helpen we sociaal geïsoleerde buurtbewoners toch vooruit. Wij voorzien elke vrijwilliger van een
professionele begeleiding, een onkostenvergoeding per gereden kilometer (gemiddeld 0,30€/km) en een gepast
verzekeringspakket (met o.a. een Omnium-verzekering voor je wagen tijdens uitgevoerde trajecten). Uiteraard
wordt het aantal kilometers opgeteld vanaf het moment dat je je woning verlaat tot je terug thuis aankomt. Ook het
verzekeringspakket loopt gedurende de volledige verplaatsing van elk traject.
Om vrijwilliger te worden bij de Minder Mobielen Centrale moet je aan drie voorwaarden voldoen:
Beschikken over een persoonlijke wagen
Enkele uren per week beschikbaar zijn
Bereikbaar zijn via telefoon
Als vrijwilliger-chauffeur beslis je volledig zelf over de invulling van je vrijwilligerswerk. Jij beslist steeds of je een
traject wilt uitvoeren en wanneer je je beschikbaar stelt voor de Centrale. Wanneer een vastgelegde rit uiteindelijk
toch onmogelijk blijkt is er steeds de mogelijkheid om deze te annuleren.
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Wat kan je verwachten als vrijwilliger!
Onkostenvergoeding van 0,35 euro per gereden kilometer op vraag van de MMC
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Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Voor

alle ingeschreven chauffeurs en leden

Dekking

schade toegebracht aan derden
tijdens in- en uitstappen
tijdens verloop van de rit

Vrijstelling
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geen

Wat doet Taxistop nog!

Goed om weten
•Het project is een samenwerking tussen Cozycar, Taxistop en Pegode;
•Het project werkt per kwartaal;
•Het project heeft tevens de ambitie een netwerk van beschikbare vrijwilligers
uit te bouwen die andersvalide mensen willen vervoeren.
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Goed om weten
•Cambio geeft je toegang tot een voertuig zonder de rompslomp van het bezit van een eigen wagen.
•Er zijn zo'n 800 voertuigen in meer dan 30 steden in België ter beschikking op reservatie, waar en
wanneer je wil.
•Je reserveert via het internet, de smartphone app of het call center (24u op 24, 7 dagen op 7).
•Je kan het voertuig kiezen dat het best aan je behoeftes voldoet. Je hebt verschillende modellen ter
beschikking, van de kleine stadswagen tot de grote monovolume.
•Elke cambio auto beschikt over een gereserveerde parkeerplaats.
•Afgezien van een kleine maandelijkse vergoeding, betaal je enkel als je rijdt.
•Cambio houdt zich bezig met alle onderhoud, de nodige reparaties en administratieve documenten.
•Cambio heeft een aangepaste wagen voor rolstoelgebruikers in Gent
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Zijn er vragen?

Bedankt

www.mindermobielencentrale.be

