
Ideeënlijst Acties DBT en IBS
Opmerking: voordat een actie opgezet wordt, dient steeds een 
goede kennis over de interesse op het terrein gekend te zijn

Is er collectief mobiliteitsbeleid? overleg, beleidsnota,…
Werden er infrastructurele investeringen uitgevoerd in het kader 
van mobiliteit?

collectieve parkeerplaatsen, collectieve laad- en 
loszone/-kaai, logistiek dienstencentrum, 
collectieve opslagplaats, bewegwijzering, wegenis, 
hotel voor chauffeurs, carpoolparking, fietspaden, 
fietsersbrug/-tunnel, verkeersdrempels, 
signalisering,…

Wordt er een organisatorische rol opgenomen voor het 
personenvervoer door het management of collectief door de 
groep van samenwerkende bedrijven?

pendelbus, parkfietsen, afspraken openbaar 
vervoersactoren, orgaisatie carpool, 
strooidienst,…

Wordt er een organisatorische rol opgenomen voor het 
goederenvervoer door het management of collectief door de 
groep van samenwerkende bedrijven?

inventarisatie en beschikbaarstelling voor inzage 
aan leden van logistieke stromen, organisatie 
ketenconsolidatie, terbeschikbaarstelling van 
collectieve verpakkingssoftware, prmotie van 
lokale leveranciers en klanten, multimodaal 
vervoer, strooidienst,…

Werden er infrastructurele investeringen in dit kader uitgevoerd? ontvangstgebouw vergaderzalen parken
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Werden er infrastructurele investeringen in dit kader uitgevoerd? ontvangstgebouw, vergaderzalen, parken, 
restaurant, cafetaria, sporthal,...

Hoe gebeurt het onderhoud van deze facilitaire infrastructuur?

Welke private eigendommen/installaties kunnen collectief 
onderhouden worden?

energie-installaties, privaat groen, collectieve 
kuisdienst,…

Op welke vlakken is er collectieve ondersteuning (aankoop, 
onderhoud, begeleiding)?

receptie, technisch, milieu, gezondheid, kwaliteit, 
online vraagbakens, business network, 
begeleiding bij aanvraag van vergunningen en 
bouwadvies, collectieve server, secretariaat, 
pakjesdienst,...

Welke veiligheidssystemen werden voorzien? voldoende verlichting, beperkte toegelaten 
snelheid

Welke noodplannen/-voorzieningen werden 
opgesteld/uitgebouwd?

intercom, afspraken brandweer en politie, 
evacuatieplan, opleidingen, brandweer op het 
terrein, blusvijver, EHBO-post, dokter aanwezig, 
collectief retentiebekken voor regenwater,…

Welke collectieve beveiligingssystemen zijn er voorzien? omheining, omwalling, gracht, toegangscontrole, 
camerabewaking, consortiumbewaking, 
politiepatrouilles, politiekantoor op het terrein, 
webcams, buurtinformatienetwerk,…

Welke collectieve cateringsystemen zijn er?
Welke huishoudelijke taken worden ondersteund? kinderopvang, ophaaldienst van kinderen aan 

scholen, kinderanimatie tijdens schoolvakanties, 
broodautomaat, winkel op het terrein, maaltijden, 
boodschappendienst, wasserette en strijkdienst, 
poetsdienst, afkalvingslokaal, bank, cashterminal, 
postdienst car ash tankstation kl sjesdienst
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postdienst, carwash, tankstation, klusjesdienst,…



Welke fysische of mentale gezondheidsvoorzieningen worden 
aangeboden?

sportvoorzieningen, zwempoel, 
bedrijventerreinsportclub, festival, bbq, 
relaxvoorzieningen, stressbeleid, dokter, 
therapeut, thuishulp voor grootouders,…

Is er een collectief energiebeleid?
Welke voorzieningen zijn er voor energiegebruikreductie? REG-dienst, warmteuitwisseling, minimum 

raamaandeel op het zuiden, collectief 
persluchtdetectietoestel, wedstrijd, 
sensibilisering,…

Welke voorzieningen zijn er voor energieuitstootreductie? hernieuwbare energie,…

Welke infastructurele investeringen zijn er in dit kader 
uitgevoerd?

databekabeling, wachtkokers,…

Is er een collectief afvalbeleid? overleg, beleidsnota,…
Welke voorzieningen zijn er voor afvalreductie? stoffenuitwisseling, verlenging levensduur 

producten, wedstrijd, sensibilisering,…
Welke collectieve voorzieningen zijn er voor afvalinzameling? collectieve inzamelplaatsen, gemeenschappelijke 

ophaler, ...
Welke collectieve voorzieningen zijn er voor afvalverwerking? composteren, verkopen, verbranden,…

Is er een collectief bodembeleid? bemonstering, sanering, ...
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Is er een collectief luchtbeleid? bemonstering, zuivering, ...
Welke collectieve voorzieningen zijn er voor uitstootreductie?

Welke collectieve voorzieningen zijn er voor 
emissiebehandeling?

Is er een collectief waterbeleid? bemonstering, zuivering, ...
Welke collectieve voorzieningen zijn er voor 
watergebruiksreductie?

ontdubbeling waterafvoer, beperking van de 
verharde oppervlakte,…

Welke collectieve voorzieningen zijn er voor 
emissiebehandeling?

collectieve waterzuivering, waterlozing in riool 
richting WZI, IBA's,…

Is er een diversiteitsplan opgesteld?
Welke acties worden er ondernomen naar integratie en 
competentiebegeleiding?

onthaalbeleid, peter-en meterschap, 
opleiding/sensibilisatie doelgroep, 
competentieprofielen, taalopleidingen, 
diversiteitsplan, interculturele events, culturele 
kennisuitwisseling (website,..),…

Welke infrastructurele aanpassingen zijn er gemaakt, bv voor 
mindervaliden? 

liften, hellingen, voetpaden aangepast aan 
blinden, braille-info,...

Met welke sociaal-economische organisaties wordt er 
samengewerkt?

VDAB, Competento, Jobcentra, klusjesdienst, 
beschutte werkplaats,…

Zijn er invoegafdelingen aanwezig?

Zijn er collectieve initiatieven voor jobinvulling? collectieve personeelsdienst, kennisplatform, 
jobbeurs, uitwisseling werkkrachten, promotie, 
open bedrijvendag,…

Worden er collectief opleidingen voorzien? heftruckchauffeur, taallessen, 
werkervaringsplaatsen, team building,…

Gebeurt de werving aansluitend op diversiteit? competentieprofielen, coaching en selectietools,…
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