
 

 
 
 
 

 
 
Dégage! starten als particulier in jouw stad/gemeente 
 
 
ER IS NOG GEEN DÉGAGE WERKING IN JOUW BUURT 

 
Dégage autodelen en/of fietsdelen kan overal werken, waar er voldoende geïnteresseerde 
leners, eigenaars en vrijwilliger(s) zijn. Als je een groepje geïnteresseerden kan 
samenbrengen, helpen we jullie graag opstarten.  
 
 
 JE KENT DÉGAGE 
 
Je vindt alvast info op de website, en volgt een infosessie online of via een locatie waar 
Dégage al actief is. Heb je nog vragen ? Dan helpen we je verder via email of telefoon. 
 
 
BRENG EEN GROEPJE SAMEN VOOR EEN INFOSESSIE 
 
In samenspraak met ons breng je een groepje van 7 of meer geïnteresseerden samen bij jou 
in de buurt, voor een Dégage start-infosessie. Dat kan doorgaan bij iemand thuis of in een 
zaaltje in de buurt. Dégage vaardigt iemand af voor de infosessie. In Coronatijden zijn de 
meeste sessies online. 
 
Onder deze startgroep bevindt zich minstens 1 eigenaar die effectief overweegt een 
particuliere auto te delen. Vóór de infosessie bezorgen kandidaat eigenaars de gegevens 
van hun auto aan Dégage, zodat we weten of de auto effectief kan gedeeld worden. 
 
Je kan gebruik maken van Dégage promomateriaal, om mensen op de hoogte te brengen.  
 
Via Dégapp kunnen infosessie deelnemers zich registreren. Zo reduceren we administratie 
tot een minimum, en kan je een maximum aantal deelnemers kiezen. Kandidaat eigenaars 
kunnen hier ook de gegevens van de deelauto invullen. 
 
 
 
 

 



 

REGELMATIG INFOSESSIES 
 
De eerste Dégage eigenaar in jouw stad/gemeente/buurt is een feit ? Goed begonnen is half 
gewonnen! Maar één deelauto is nog geen vlot deelsysteem. Regelmatig lokale infosessies 
organiseren is fundamenteel, om mensen goed te informeren over Dégage en nieuwe 
eigenaars en leners te helpen starten. Hoe meer de groep in jouw buurt groeit, hoe vlotter 
het systeem kan werken. 
 
Een vijftal infosessies per jaar organiseren is een goede zaak. De eerste paar keer komt een 
ervaren Dégage infosessiegever helpen starten. Daarna is het de bedoeling dat lokale 
vrijwilliger(s) dat verder zet(ten). 
 
 
PROMOTIE EN NETWERKEN 
 
Lokale promotievoering is belangrijk. Alleen zo kunnen mensen het bestaan van Dégage in 
hun buurt ontdekken. Er is uitgebreid Dégage promotiemateriaal ter beschikking. Dat kan je 
gebruiken voor infosessies, events, op publieke plaatsen, …  
 
Ook sociale media en email zijn handig om mensen en groepen te informeren over de 
Dégage infosessies, of om nieuwtjes te verspreiden. Er zijn voorbeelden beschikbaar.  
 
Netwerken helpt het Dégage! nieuws te verspreiden, door contact te leggen met betrokken 
mensen uit het openbare bestuur en andere lokale organisaties. 
 
 
LOKALE WERKING 
 
Je merkt het ook uit voorgaande, voor een vlotte lokale werking zijn er op termijn één of 
meerdere mensen met goesting nodig. Heb jij/jullie na het kennismaken met Dégage! zin 
wat van je tijd te investeren om een Dégage werking te helpen draaien in jouw buurt ? Laat 
het ons weten ! 
 
De globale werking (afrekeningen, auto-administratie, verzekering, schade, automatisatie, 
communicatiemateriaal, ...) wordt al verzorgd dankzij andere Dégage vrijwilligers en 
Dégapp. 
 
Je wordt gesteund door een organisatie met meer dan 20 jaar ervaring, een toffe bende. Je 
leert bovendien heel wat mensen uit je buurt (beter) kennen ! En je helpt vooral door te doen 
wat jij graag doet. 
 
Op die manier kan je mee zorgen voor goedkopere en gezondere verplaatsingen, meer 
levensruimte door minder auto’s, en buurtwerking stimuleren voor de particuliere eigenaars 
en leners. 
 

 


