
CAIRGO BIKE: Brusselse bedrijven en 
professionals en hun gebruik van bakfietsen
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Wij zijn een fietslogistiek bedrijf
Wij zijn een versneller van verandering in last-mile distributie



⎸

Fietslogistiek stimuleren met innovatieve oplossingen
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BicyLift: een reeks last-mile fietsoplossingen (FlexiModal) 
Bekijk de volledige video op https://youtu.be/F9dw9gQJuxU

https://youtu.be/F9dw9gQJuxU


⎸⎸ 44

LEVERING MATERIAAL CONSULTANCY

Onze aanpak
Een aanbod van diensten en expertise



⎸

BCklet (2018-2020) : een sociaal en logistiek innovatieproject

| Start: 01/10/2018 - Sluiting: 31/12/2020
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2020



⎸

Proefprojecten met veelbelovende resultaten voor in 4 activiteitensectoren
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Concrete voorbeelden van begeleiding
in logistieke transformatie



⎸

Design – Vorming
Bezorging

Design van post 
container, vorming

personeel, bezorging
van pakjes
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bpost : opleiding postbodes en nieuwe container



⎸

bpost : opleiding postbodes en nieuwe container
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0 ongevallen
(6 kleine incidenten)

pilootproject – Schaerbeek (2019)

9 postbodes
opgeleid en opgevolgd

+5 nieuwe rondes
uitbreiding gemeentes

-30,6% gemiddelde
tijdsduur



⎸

Thuiszorg
diensten

Maaltijdbezorging aan
huis: advies, trainings, 

serviceopstelling

OCMW-CPAS Sint Agatha Berchem : dagelijkse maaltijd bezorging
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⎸

Een succesvol partnerschap met Decathlon
en opleiding voor de implementatie van fietsbezorgingsdienst voor de e-commerce

Decathlon : advies en opleiding voor de implementatie van 
fietsbezorgingsdienst voor de e-commerce
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4 pilotwinkels

30 werknemers opgeleid
voor fietslogistiek

1 volledige opleidingscyclus
(theoretisch en praktisch)



CAIRGO BIKE
Brussels-Capital Region // 2020-2023
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De toegang en het gebruik van cargo
fietsen verhogen, met als objectief de
luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest te verbeteren.

Transversale aanpak: parkeren, acquisitie,
training en advies, gedeelde fietsen en
aanhangers, etc.

Project CAIRGO BIKE (2020-2023)

Project start : 01/07/2019 – Piloot start : 01/01/2021
Project einde : 30/06/2023

Budget: EUR 4.7 miljoen
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⎸

Programma « CAIRGO BIKE FOR PROS » (WP4)

14

ADVIES OP MAAT

THEORETISCHE & PRAKTISCHE VORMING

MATERIAAL TEST & LEASING

OPVOLGING

Private en publieke actoren ondersteunen en 
adviseren bij de transformatie van hun logistieke
activiteiten (4-weeks programma)



⎸

DOE MEE!

40 
ORGANISATIES

OPSCHALING
van CAIRGO BIKE FOR PROS

25% bouwsector
20% media

15% publieke actoren
8% HoReCa

22 micro – 9 KOM’s – 9 grote

2021 22-23

3000 cargo bike tests
250 praktische + 

theoretische vormingen
500 materiaal tests

150 opvolging sessies
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Interesse? 
Contacteer ons!



urbike SC
Coopérative de cyclo-logistique

info@urbike.be

www.urbike.be


