Korte beschrijving
van het ISEMOA
Kwaliteitszorgsysteem

TOEGANKELIJKE EN ENERGIE-EFFICIËNTE
MOBILITEIT VOOR IEDEREEN!

www.isemoa.eu
Het project ISEMOA ging van start in mei 2010 en loopt tot mei
2013. ISEMOA wordt gesubsidieerd door de Europese Unie onder het IEE 2009 STEER programma. Uitgever: Austrian Mobility
Research – FGM-AMOR (projectcoördinator). Foto’s: www.eltis.org (7),
FGM-AMOR (1). De verantwoordelijkheid voor de inhoud van
deze publicatie ligt volledig bij de auteurs. Het vertegenwoordigt niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie. Noch
EACI noch de Europese Commissie is verantwoordelijk voor
het gebruik van de informatie opgenomen in de publicatie.
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Naar een meer duurzame
mobiliteit voor iedereen –
Toegankelijkheid is van belang
Waarom zouden lokale en regionale overheden
toegankelijkheid belangrijk vinden?

Dagelijks wordt bijna een derde van de be-

Een betere toegankelijkheid voor voetgan-

volking geconfronteerd met belemmerin-

gers (inclusief rolstoelgebruikers), fietsers

gen in de openbare ruimte en bij het open-

en passagiers van het openbaar vervoer tot

baar vervoer. Het gaat hier onder meer over

dagelijkse activiteiten, draagt in een directe

mensen met buggy’s of met zware bagage,

mate bij tot een betere levenskwaliteit. Het

minder mobiele mensen, slechthorenden,

meer bereikbaar maken van de kleinhan-

slechtzienden of mensen met leerproble-

del, de werk- en schoolomgeving, faciliteiten

men. Door al die belemmeringen is het voor

voor kinderopvang, gezondheids- en andere

veel mensen moeilijk of zelfs onmogelijk om

essentiële diensten, sport- en vrijetijdsfaci-

zich zelfstandig in onze openbare ruimte te

liteiten ... met duurzame vervoersmiddelen,

verplaatsen. Dit leidt ertoe dat zij voor hun

helpt om energiebesparing in het vervoer en

dagelijkse verplaatsingen vaak afhankelijk

vermindering van schadelijke uitlaatgassen

zijn van de auto.

van het wegverkeer te realiseren.

Door de publieke ruimte en het openbaar

ISEMOA ondersteunt gemeenten, steden en

vervoer volledig toegankelijk te maken, kun-

regio’s bij hun inspanningen om belemme-

nen lokale en regionale overheden, met de

ringen in de openbare ruimte en het open-

steun van openbaarvervoeroperatoren en

baar vervoer weg te werken en om de be-

lokale organisaties, de bewoners en bezoe-

reikbaarheid van dagdagelijkse diensten met

kers van hun gemeenten, steden en regio’s

duurzame vervoersmiddelen te verbeteren.

helpen om een minder auto-afhankelijke levensstijl aan te meten.
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ISEMOA, een efficiënte
en effectieve weg naar een
betere toegankelijkheid
Wat is ISEMOA?

De ISEMOA1 methode is een kwaliteitszorg-

Vanuit het achterliggende principe van Inte-

systeem dat lokale en regionale besturen

grale Kwaliteitszorg wordt kwaliteit bekeken

ondersteunt in het werken aan een continue

vanuit het perspectief van de gebruiker en

verbetering van de toegankelijkheid van de

wordt uitmuntende kwaliteit gezien als het

deur tot deur verplaatsingsketen met duur-

resultaat van het herhaaldelijk toepassen

zame vervoerswijzen.

van de cyclus planning – implementatie –
evaluatie, met het oog op het vervullen van

ISEMOA bouwt verder op bekende kwaliteits-

de noden van de gebruikers.

zorgsystemen zoals de ISO9000 standaards
en de EFQM Excellence en CAF modellen,

––––––––––––––––––––

die reeds succesvol werden toegepast als

1

kwaliteitszorginstrumenten voor mobiliteitsmanagement (MaxQ), fietsplanning (BYPAD)
en de toegankelijkheid van het openbaar ver-

Het ISEMOA kwaliteitszorgsysteem wordt ontwikkeld

binnen het Europese project ISEMOA dat partners omvat uit
14 Europese landen. Het ISEMOA project startte in Mei 2010
en is een driejarig project dat ondersteund wordt door de Europese Commissie binnen het IEE-programma

voer (MEDIATE).
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→ alle categorieën van mensen met
een beperkte mobiliteit

ISEMOA
houdt rekening
met ...

→ de hele deur tot deur verplaatsingsketen

afgelegd met duurzame vervoersmiddelen

→ een alomvattende kijk op toegankelijkheid

→ alle soorten belemmeringen

ISEMOA is uniek in haar holistische benadering.

→ ISEMOA houdt rekening met alle cate-

localisatie), de vervoersdiensten en het

gorieën van mensen met een beperkte

vervoersnetwerk (densiteit van de voet-

mobiliteit, zoals personen met een per-

gangers- en fietsinfrastructuur, onder-

manente of tijdelijke beperking, perso-

houd, bedieningsfrequentie van het open-

nen met communicatieproblemen, oude-

baar vervoer) omvat als het barrièrevrij

ren, mensen met kleine kinderen of met

ontwerpen en creëren van faciliteiten,

zware bagage.

diensten en informatie (stoepen, fietspa-

→ ISEMOA houdt rekening met de hele deur
tot deur verplaatsingsketen afgelegd met
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den, haltes, voertuigen, passagiersinformatie, systemen van begeleiding).

duurzame vervoersmiddelen, met inbe-

→ ISEMOA houdt rekening met alle moge-

grip van stappen (ook met hulpmiddelen),

lijke belemmeringen, zoals belemmerin-

fietsen, openbaar vervoer en multimo-

gen die te maken hebben met de fysieke

daal vervoer.

omgeving, het organisatorische en het

→ ISEMOA houdt rekening met een alomvat-

wetgevende aspect, de houding en het

tende kijk op toegankelijkheid die zowel

gedrag van mensen, de veiligheid en de

het geografische perspectief (afstanden,

beveiliging.
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ISEMOA is geschikt voor alle gemeenten, steden en regio's
die gemotiveerd zijn om de toegankelijkheid van hun
gebied te verbeteren.

Er zijn geen beperkingen met betrekking tot

nig maatregelen heeft geïmplementeerd om

de kenmerken en randvoorwaarden waaraan

haar toegankelijkheid te verbeteren of dat

de gemeente, stad of regio dient te voldoen

ze nog maar net begonnen is met het verbe-

(zoals aantal inwoners, oppervlakte, econo-

teren van haar toegankelijkheid. Iedere ge-

mische structuur ...). Het maakt ook niet uit

meente, stad en regio kan dus het ISEMOA

of de gemeente, stad of regio al veel of wei-

kwaliteitszorgsysteem implementeren.

Het ISEMOA kwaliteitszorgssysteem (ISEMOA QMS) biedt aan
steden, gemeenten en regio's een gestructureerd kader aan om
hun werk rond toegankelijkheid te beoordelen en te verbeteren.

→ ISEMOA helpt gemeenten, steden en re-

ISEMOA is geen benchmarking instrument

gio’s bij het identificeren van de sterktes

en deelt geen prijzen uit. De methodologie

en de zwaktes van hun werk rond toe-

staat geen vergelijking tussen verschillende

gankelijkheid.

gemeenten, steden en regio’s toe. Het doel

→ ISEMOA geeft advies over de aspecten
waarop men zich in het werk rond toe-

van ISEMOA is niet om de beste gemeente,
stad of regio te identificeren.

gankelijkheid het best kan focussen.
→ ISEMOA helpt bij het opbouwen van een
structuur die een systematische en effectieve benadering van de planning, implementatie en evaluatie van toegankelijkheid toestaat.
→ ISEMOA geeft inspiratie rond effectieve
maatregelen voor het continu verbeteren
van de toegankelijkheid.
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Hoe werkt de ISEMOA methodologie?

Volgens de principes van Integrale Kwaliteits-

of regio op kritische wijze alle stadia van de

zorg (IKZ) is uitmuntende kwaliteit het resul-

kwaliteitscirkel. Ze bepalen hun sterktes en

taat van een continue verbetering die bereikt

zwaktes en ontwikkelen acties om de stadia

wordt door het herhaaldelijk toepassen van de

van de kwaliteitscirkel die eerder als „zwak”

cirkel planning – implementatie – evaluatie en

werden beoordeeld, continu te verbeteren.

dit met het oog op het vervullen van de noden

Het is cruciaal dat zowel de gebruikers (vooral

van de gebruikers. Gebaseerd op deze princi-

personen met een beperkte mobiliteit) als zij

pes, beschouwt ISEMOA het werken aan toe-

die een rol spelen bij het toegankelijk maken

gankelijkheid als een dynamisch proces dat

van de hele deur tot deur verplaatsingsketen

kan worden voorgesteld met de ISEMOA kwa-

(personeel verantwoordelijk voor ruimtelijke

liteitscirkel. Een gemodereerde auditproce-

ordening, mobiliteit, openbare werken, open-

dure vormt de kern van de ISEMOA methode:

baarvervoeroperatoren, vertegenwoordigers

Samen met een externe auditor beoorde-

van de toeristische sector ...) betrokken wor-

len de stakeholders van een gemeente, stad

den bij het ISEMOA proces.
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STAP

Start van de
im
implementatie van ISEMOA

Het ISEMOA proces
stap voor stap
STAP

Voorbereidende vergadering
Voo

STAP

Oprichting van het
„ISEMOA team”

STAP

IInleidende vergadering
STAP

Start van de
im
implementatie van ISEMOA

STAP

C
Consensusvergadering
STAP

Voorbereidende vergadering
Voo
STAP

Strategievergadering
STAP

Oprichting van het
„ISEMOA team”

STAP

ISEMOA verslag
STAP

IInleidende vergadering
STAP

Opvolging
STAP

C
Consensusvergadering

STAP

Strategievergadering

STAP

KORTE BESCHRIJVING VAN HET

ISEMOA verslag

ISEMOA KWALITEITSZORGSYSTEEM
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STAP

Start van de
implementatie van ISEMOA
im

nemen om ISEMOA te implementeren en
een ISEMOA auditor te contacteren. Een
lijst van ISEMOA auditors is beschikbaar op
www.isemoa.eu. Het is noodzakelijk dat de
gemeente, stad of regio een persoon (of een

Binnen een gemeente, stad of regio zijn

klein team) aanduidt die namens haar kan

STAP

heel wat verschillende entiteiten betrokken

fungeren als contactpersoon bij de ISEMOA

bij het toegankelijk maken van de publieke

STAP

ruimte en van de duurzame
vervoerswijzen.
Voorbereidende
Voo
vergadering

implementatie en het aanspreekpunt is
voor de ISEMOA auditor.

Ieder van die entiteiten kan het initiatief

Start van de
implementatie van ISEMOA
im
STAP
STAP

Oprichting van het
„ISEMOA team”

De ISEMOA auditor overhandigt de contact-

Voorbereidende vergadering
Voo

dicatoren en vraagt de contactpersoon om

persoon een lijst met toegankelijkheidsinlokale/regionale gegevens voor deze indica-

STAP
STAP

toren door te geven binnen een tijdsspanne
Tijdens de voorbereidende vergadering met

van enkele weken. Dit is nodig om een dui-

de
contactpersoon
legt de ISEMOA auditor
IInleidende
vergadering

delijk zicht te krijgen op de huidige stand van

Oprichting van het
van alle noodzakelijke voorbereidende stap„ISEMOA team”

zaken met betrekking tot de toegankelijkheid
van de gemeente/stad/regio.

ken van het ISEMOA team), hun taken en de

Samen met de ISEMOA auditor stelt de con-

verwachte output. Het doel van deze verga-

tactpersoon een lijst samen van relevante

dering bestaat uit het beantwoorden van alle

documenten (beleids- en planningsdocu-

open vragen en uit het opstarten van de voor-

menten, kaarten, statistieken ...) die door

bereidende stappen van het ISEMOA proces.

de contactpersoon aan de ISEMOA auditor

het ISEMOA proces in detail uit met inbegrip
pen, de betrokken actoren (die deel uitma-

STAP
STAP

C
Consensusvergadering

IInleidende vergadering

STAP
STAP

tijdspanne van enkele weken. De analyse

op het belang van het betrekken van alle re-

van die documenten maakt deel uit van de

levante stakeholders en verleent advies over

beoordelingsprocedure.

deStrategievergadering
samenstelling van het ISEMOA team dat
samen met de ISEMOA auditor het ISEMOA

C
Consensusvergadering
proces
zal doorlopen.
STAP
STAP

ISEMOA verslag
Strategievergadering
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Voorbereidende vergadering
Voo

STAP
STAP

Oprichting van het
„ISEMOA team”
Start van de
im
implementatie van ISEMOA

van mensen met een beperkte mobiliteit)
als uit „aanbieders” (zowel vertegenwoordigers van overheden die verantwoordelijk zijn
voor zaken die te maken hebben met voetgangers, fietsers en openbaar vervoer als

In het ISEMOA systeem staan gestructureer-

vertegenwoordigers van overheden die ver-

STAP

de discussies met zowel de „gebruikers” als

antwoordelijk zijn voor stadsplanning, mobi-

STAP

de „aanbieders” van de publieke ruimte en

het
openbaar vervoer
centraal. Het is bijgeIInleidende
vergadering

liteitsplanning en ruimtelijke ordening). De

volg essentieel voor het welslagen van het

team is afhankelijk van locatiespecifieke

ISEMOA proces dat alle relevante stakehol-

karakteristieken zoals het type betrokken

ders erbij betrokken zijn. De contactpersoon

overheden, de spreiding van de bevoegdhe-

dient, in samenwerking met de ISEMOA au-

den inzake toegankelijkheid, het type trans-

ditor, een ISEMOA team samen te stellen. Dit

portsysteem, de organisatorische structuur

ISEMOA team bestaat zowel uit „gebruikers”

van de gebruikersgroepen ...

Voorbereidende vergadering
Voo

STAP
STAP

uiteindelijke samenstelling van het ISEMOA

Consensusvergadering
C
(vertegenwoordigers van alle categorieën
Oprichting van het
„ISEMOA team”

STAP
STAP

Strategievergadering
IInleidende vergadering

STAP
STAP

De inleidende vergadering is de eerste ver-

is volgens de ISEMOA kwaliteitscirkel, uit

gadering met het ISEMOA team. Tijdens

aan het ISEMOA team. Het is de bedoeling

de vergadering legt de auditor in detail

dat ieder lid van het ISEMOA team op indi-

ISEMOA verslag

de
C doelstellingen en de werkwijze van de
Consensusvergadering

viduele basis de zelfevaluatievragenlijst in-

ISEMOA implementatie uit. De auditor deelt

vult en dit bij voorkeur tijdens de inleidende

de zelfevaluatievragenlijst, die opgebouwd

vergadering zelf.

STAP
STAP

Opvolging
Strategievergadering

STAP

ISEMOA verslag
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STAP

Start van de
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IInleidende vergadering
STAP

Voorbereidende vergadering
Voo
STAP

van de leden van het ISEMOA team zullen

C
Consensusvergadering
Oprichting van het
De consensusvergadering is de tweede ver„ISEMOA team”

punten. De ISEMOA auditor zorgt ervoor dat
de discussie zich toespitst op het trachten te
begrijpen van de verschillen in beoordeling

lingsniveau van elk van de elementen van

tussen de individuele leden van het ISEMOA

de ISEMOA kwaliteitscirkel. De ISEMOA au-

team en uitmondt in het detecteren van ster-

ditor presenteert zowel de resultaten van de

ke punten en verbeteringspunten eerder dan

analyse van de toegankelijkheidsindicatoren

in het uiten van beschuldigingen. De verga-

en van de documenten die verstrekt werden

dering biedt inzicht in de sterkere en zwak-

door de contactpersoon als de resultaten

kere punten van het werk rond toegankelijk-

van de ISEMOA zelfevaluatievragenlijst die

heid en geeft aan of additionele interviews

door ieder lid van het ISEMOA team werd in-

met andere stakeholders nodig zijn om het

gevuld. De verschillen in rol en achtergrond

beeld te vervolledigen.

ISEMOA verslag

STAP

verschillende, soms conflicterende stand-

die vergadering is om tot een overeenstem-

IInleidende vergadering

STAP

vergadering bestaat uit de discussie rond die

gadering van het ISEMOA team. Het doel van

ming
te komen over het huidige ontwikkeStrategievergadering
STAP

oordelingen van de elementen van de kwaliteitscirkel. Het belangrijkste deel van de

STAP

STAP

weerspiegeld worden in de individuele be-

C
Consensusvergadering

STAP

Opvolging
STAP

de doelstellingen voor de toekomst en een

Strategievergadering

actieplan ontwikkelen met concrete maatregelen, verantwoordelijkheden en tijdsafbakeningen voor het verbeteren van het werk
rond toegankelijkheid. Om tot een succesvol

STAP

Het doel van de strategievergadering van het

en doeltreffend actieplan te komen, is het

ISEMOA team bestaat uit het ontwikkelen van

belangrijk dat het plan ontwikkeld is door de

een strategie en een actieplan om de toegan-

lokale/regionale actoren zelf eerder dan door

kelijkheid
te verbeteren.
De ISEMOA auditor
ISEMOA
verslag

STAP

ditor bestaat erin het proces te begeleiden en

van de consensusvergadering presenteren

te modereren. Hij of zij geeft inspiratie, input

(en vervolledigt dit beeld met de resultaten

en advies waar nodig om het ISEMOA team te

van de additionele stakeholderinterviews). Op

ondersteunen bij de ontwikkeling van een op

basis van dit inzicht in de sterke en zwakke

maat gemaakt actieplan dat aan de behoef-

punten van het werk rond toegankelijkheid,

ten van de lokale/regionale stakeholders in

zal het ISEMOA team het eens worden over

de gemeente/stad/regio voldoet.

Opvolging
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zal eerst een samenvatting van de resultaten
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STAP

Strategievergadering
C
Consensusvergadering

STAP
STAP

ISEMOA verslag
Strategievergadering
De ISEMOA auditor maakt het ISEMOA ver-

team kan gebruiken om de resultaten van

STAP

slag op dat een beoordeling van de huidige

het ISEMOA proces over te brengen aan poli-

situatie en het overeengekomen actieplan

STAP

bevat. Indien
nodig, maakt de ISEMOA auOpvolging

tici, media, ... Gemeenten, steden en regio’s

ditor ook een presentatie die het ISEMOA

ISEMOA verslag

die het ISEMOA proces succesvol doorlopen
hebben, krijgen een certificaat.

STAP

Opvolging

Ongeveer een jaar na de implementatie van

Verder, volgens de opvatting van kwaliteits-

het ISEMOA proces, zal de auditor de lokale/

verbetering als zijnde een continu proces en

regionale besturen opnieuw contacteren om

om de verbetering van de toegankelijkheid

te informeren naar de ervaring, de geleerde

gaande te houden, wordt het ten stelligste

lessen, en suggesties voor de verbetering

aangeraden om elke 2 tot 5 jaar na de eerste

van ISEMOA. Heeft de gemeente/stad/regio

implementatie van het ISEMOA proces een

vooruitgang geboekt in/of door de geplande

vervolgaudit in te plannen in de gemeente,

acties? Heeft zij plannen voor de toekomst?

stad of regio.

Is de toegankelijkheid verbeterd? ...

KORTE BESCHRIJVING VAN HET
ISEMOA KWALITEITSZORGSYSTEEM
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Vragen en antwoorden

Hoe lang duurt het ISEMOA proces?

De resultaten van het ISEMOA proces zullen

den van het ISEMOA team, de hoeveelheid en

3 tot 6 maanden na de start van de procedure

beschikbaarheid van de relevante documen-

beschikbaar zijn. De duur van het proces is

ten en informatie voor de indicatoren, die al-

afhankelijk van lokale/regionale omstandig-

lemaal dienen geanalyseerd te worden door

heiden zoals de beschikbaarheid van de le-

de auditor.

Hoeveel tijd dienen de stakeholders te spenderen
aan het ISEMOA proces?

De implementatie van de ISEMOA methodo-

30 tot 40 uur vrij te maken voor het ISEMOA

logie in een gemeente, stad of regio vraagt

proces. De leden van het ISEMOA team on-

wel wat input van de lokale/regionale stake-

geveer 10 à 12 uur.

holders. De contactpersoon dient ongeveer
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Zullen de resultaten van het ISEMOA proces
worden gepubliceerd?

Het is volledig aan de gemeente, stad of regio

die resulteren uit het ISEMOA proces worden

om de resultaten van het ISEMOA proces te

als vertrouwelijk beschouwd door de ISEMOA

publiceren. ISEMOA zal de resultaten zelf niet

auditors.

publiceren! De actieplannen en de verslagen

Wat zijn de voornaamste voordelen van het implementeren van ISEMOA in een gemeente, stad of regio?

ISEMOA helpt:

→ een structuur op te bouwen die een systematische en effectieve benadering van

→ de sensibilisatie rond het belang van
toegankelijkheid en rond de rol van
toegankelijkheid bij het creëren van een

de planning, implementatie en evaluatie
van toegankelijkheid toestaat
→ een structuur op te bouwen voor een

energie-efficiënt en duurzaam trans-

efficiënte stakeholderbetrokkenheid in

portsysteem voor iedereen

de planning, implementatie en evaluatie

→ de geloofwaardigheid, efficiëntie en
effectiviteit van het werk rond toegankelijkheid te verbeteren
→ sterktes en zwaktes in het werk rond
toegankelijkheid te identificeren
→ bij het opdoen van inspiratie en nieuwe
ideeën om het werk rond toegankelijkheid te verbeteren

van toegankelijkheid
→ communicatiekanalen te creëren tussen
alle relevante stakeholders
→ te tonen dat de gemeente, stad of regio
proactief werkt aan een verbeterde toegankelijkheid
→ een alomvattende kijk te creëren op
toegankelijkheid in de gemeente, stad of
regio

KORTE BESCHRIJVING VAN HET
ISEMOA KWALITEITSZORGSYSTEEM
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