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CHUMS zet bedrijven aan het carpoolen
In Leuven nemen verschillende bedrijven deel aan het
Europees carpoolproject CHUMS.
Onder de vorm van een reeks toffe promotionele acties, wil dit project collega’s aanzetten om
samen met de auto naar het werk te komen.
Eind september gaf Taxistop het startschot bij het onderzoekscentrum Imec: 2 crazy carpooldagen,
ingevuld met een interactieve carpoolinfostand, leuke gadgets en fijne babbels.

Wil jij mijn carpoolbuddy zijn?
Alle werknemers die stopten bij de infostand werden gevraagd om hun woonplaats aan te duiden.
Zo werd het carpoolpotentieel van imec in kaart gebracht en konden werknemers al eens checken
of er nog collega’s dezelfde route naar het werk volgden.

Al wie zich opgaf als carpooler in spe kreeg een “Carpoolbuddyinvitatiekaartje”, een snoep voor
zichzelf én een snoep om iemand in de carpoolwagen te “lokken”. Via het matchingssysteem van
carpool.be konden de geïnteresseerden ook effectief op zoek gaan naar een gezellige
carpoolpartner.

Om carpoolers te belonen
Uit alle actieve imeccarpoolers werden 2 winnaars geloot voor de geschenkmand met
streekproducten van provincie VlaamsBrabant. Eind oktober verloot Taxistop als kers op de taart
nog een hoofdprijs: het VABbijstandspakket. Zo kreeg iedereen op imec nog een maand de tijd om
een goede carpoolmatch te vinden.

UCLL carpoolt mee
De hogeschool UC Leuven vzw (UCLL) startte in oktober met de zoektocht naar de carpoolheld van
het ECHOdepartement. Ook hier organiseerde Taxistop de nodige infostandjes met gadgets. (De
pepermuntpotjes om in de wagen te delen vielen al goed in de smaak.)

VIP-parkings en carwash
In de tweede week van uitrol opende het UCLLmanagement een VIPcarpoolparking. Alle
carpoolende studenten kregen een "carpoolersonboard”sticker en mogen vanaf nu deze parking
inpalmen. De sticker deed ook dienst als ticket voor de carwash voor carpoolwagens. Jammer
genoeg viel dit letterlijk in het water en hebben onze carpoolers nog een leuke vervangactie
tegoed.

Ook hier werd de promoweek afgesloten met verloting van een hoofdprijs. Dit betekent zeker niet
het einde. Voor studenten en lectoren start hiermee namelijk een maandelijks loterij met leuke
prijzen: een serieuze incentive om het carpoolen echt uit te proberen.

Persoonlijk reisadvies
Werknemers of studenten die nog twijfelen of carpoolen echt hun ding is? Of die het multimodaler
willen bekijken? Zij kunnen nog tot eind november een vragenlijst invullen voor een
gepersonaliseerd reisadvies of mailen naar een carpoolexpert van Taxistop om een persoonlijk
interview in te plannen.
Taxistop houdt je alvast met veel plezier op de hoogte over de verdere uitrol van het CHUMS
project.

Wil je meehelpen om Leuven carpoolvriendelijk te
maken?
Bied dan ook je rit aan op carpool.be
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