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Missie
“De Fietsersbond zet zich in voor veilig en
comfortabel fietsen en levert hiermee een bijdrage
aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én
aan fietsgeluk voor iedereen.”
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Voorwoord

Fietsvrijheid voor iedereen,
daar strijden wij voor!
Het lijkt zo vanzelfsprekend in Nederland Fietsland, nummer één fietsland van de wereld;
ieder kind kan op de fiets naar school en iedereen kan meedoen. Toch is dat in de praktijk
niet het geval.
Zo blijken juist steeds minder kinderen te fietsen, omdat het gevaarlijk is of omdat er simpelweg
geen geld is voor een fiets. Een op de tien kinderen heeft geen fiets en het aantal basisschoolkinderen dat regelmatig naar school fietst, neemt rap af. Waar je wieg heeft gestaan, lijkt in
grote mate te bepalen of je een fiets kunt betalen en of je leert fietsen. Een zorgelijke
ontwikkeling. We weten tenslotte al langer dat kinderen die minder bewegen, meer kans hebben
op overgewicht en minder gezonde levensjaren. Ook voor ouderen en voor mensen met een
beperking is fietsen niet vanzelfsprekend. Veel ouderen in steden geven bijvoorbeeld aan dat zij
door drukte en snelheidsverschillen niet meer durven te fietsen. Terwijl ook zij dit nodig hebben
om gezond en vitaal te blijven.
Er zijn dus allerlei belemmeringen waardoor niet iedereen in Nederland fietst. En wij vinden
dat dit niet langer zo kan. Ons Fietsplan 2023 draait daarom om het wegnemen van
belemmeringen om te fietsen, want: iedereen moet kunnen fietsen en fietsvrijheid kunnen ervaren. Hiermee willen we samen met vrijwilligers aan de slag. Daarnaast blijft het natuurlijk nodig
om te werken aan de randvoorwaarden om zo veel mogelijk mensen op de fiets te houden.
Door ons in te zetten voor voldoende ruimte en veiligheid voor fietsers. Van jong tot oud, met of
zonder beperking. Want zo veel mogelijk fietsgeluk en fietsvrijheid mogelijk maken, dat is onze
gezamenlijke opdracht als vereniging. Dat doen we op landelijk niveau, samen met al die
vrijwilligers die zich lokaal, regionaal, als routeplanner en als fietsdocent inzetten. Daarom
houden we als vereniging het motto ‘Vrijwilligers voorop’ ook komend jaar hoog.
Wij zien de fiets als een ‘gelijkmaker’; de fiets geeft mensen letterlijk de mogelijkheid om zich
sociaaleconomisch en maatschappelijk ‘voort te bewegen’. Heb je een fiets? Dan ben je minder
afhankelijk van het OV om op je werk te komen. En kun je als kind opeens wel naar die school
wat verder uit de buurt. Onze fietsschool houdt mensen langer onafhankelijk en zelfstandig, of
dat nu dankzij een klassieke fiets, e-bike, handbike of driewielfiets is. Ook daar blijven we ons
natuurlijk samen met jullie voor inzetten, want fietsen maakt vrij en gelukkig en houdt je gezond.
Gilbert Isabella								Esther van Garderen
Voorzitter								Directeur
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Impact maken
voor alle fietsers
De fiets is een van de oplossingen voor de urgente maatschappelijke opgaven waar
Nederland voor staat. Of het nu gaat om het creëren van een gezonde leefomgeving
met groene steden waar het fijn wonen, werken en leven is, preventie van overgewicht
of reductie van de CO2-uitstoot; de fiets draagt eraan bij. Daarom verdient de fiets een
belangrijke plek in het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid van gemeenten, provincies en het
Rijk. We willen impact maken door ons in te zetten voor een betere en veiligere infrastructuur en fietsvoorzieningen op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Hiervoor voeren we de volgende drie programma’s uit

Mobiliteit
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FIETSPLAN 2023

Mobiliteit
We moedigen gemeenten, vervoerregio’s, provincies en het Rijk
aan de fiets een belangrijke plek te geven in hun mobiliteitsbeleid met data, advies en ondersteuning. De Provinciale
Statenverkiezingen in maart 2023 zijn hier een uitgelezen
moment voor.

Met de resultaten van onze jaarlijkse verkiezing van de beste fietsgemeente stimuleren we dorpen en steden hun fietsinfrastructuur en fietsklimaat te verbeteren. Op landelijk niveau maken
we ons sterk voor de fiets door aan de slag te gaan met de uitvoering van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

Mobiliteit | Beleid en Lobby
Met onze lobby voor de fiets willen we dat deze hoger op de agenda van gemeenten, provincies
en het Rijk komt te staan en er meer budget voor wordt uitgetrokken.
Beoogde resultaten
In 2023 willen we het volgende bereiken:
• Een betere plaats van de fiets in de provinciale akkoorden, ook in de budgetten.
• Een sterkere provinciale vertegenwoordiging in de beïnvloeding van provinciaal beleid.
• De uitvoering van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is verankerd in de Rijksoverheid.
• Vervoersarmoede en de belemmeringen die fietsers ervaren zijn bekend binnen ons netwerk
van organisaties die zich bezighouden met mobiliteit.
• Inzicht in de ontwikkeling van het fietsaandeel in alle verplaatsingen, conform de doelstelling
van Fietsvisie 2040.
• Kiezers zijn geholpen om tijdens de Provinciale Statenverkiezingen de partij te kiezen die het
meeste betekent voor de fiets (we vergelijken verkiezingsprogramma’s en zorgen voor
persberichten per provincie en een landelijk persbericht).
• Vrijwilligers hebben in alle provincies specifieke activiteiten ondernomen tijdens de campagne
ter ondersteuning van de Provinciale statenverkiezingen (denk aan fietstochten, discussieavonden).
• Inzicht gegeven in wat provincies na de verkiezingen daadwerkelijk gaan doen voor de fiets.
Hiervoor hebben we de provinciale coalitieakkoorden vergeleken en de resultaten
gepubliceerd in de vorm van een nota, met begeleidend persbericht.
• Organisatie van een webinar voor nieuwe Statenleden en een debat met jonge kandidaten/
Statenleden (vorm nader te bepalen).
• Voorbereiding van onze activiteiten tijdens de Europese verkiezingen in 2023, in overleg met
de European Cyclists Federation (ECF).
• Onze activiteiten zijn afgestemd, eventueel in samenwerking met Tour de Force.
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• Uitvoering van een verkenning naar de logistiek met de fiets (i.p.v. gemotoriseerd vrachtvervoer) in Nederland (soorten, aandeel, kansen, knelpunten) door een hbo-afstudeerder.
• Organisatie van een conferentie met experts over vervoersarmoede, in opdracht van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
• Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het Uitdaagrecht en de kansen die het biedt als
participatie-instrument om lokaal fietsbeleid te beïnvloeden. Bij het Uitdaagrecht (ook wel
Right to Challenge genoemd) kunnen bewoners taken van overheden overnemen als zij
denken deze slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen uitvoeren.

Internationaal
De Fietsersbond deelt actief Nederlandse fietskennis in het buitenland – in het bijzonder over
belangenbehartiging – en doet omgekeerd kennis op van buitenlandse ontwikkelingen. Dit doen
we door samen te werken met de Dutch Cycling Embassy (DCE), via ons lidmaatschap en de
activiteiten voor zowel de European Cyclists Federation (ECF) als de DCE, via de jaarvergadering
van de ECF en deelname met een stevige delegatie aan het internationale congres Velo-City in
Leipzig.
Beoogde resultaten
• Overdracht van specifieke kennis over belangenbehartiging, zowel aan de DCE-organisatie als
aan de delegaties die zij ontvangen.
• Voorzitterschap jaarvergadering ECF, inclusief inhoudelijk inbreng.
• Minimaal twee presentaties tijdens Velo-City.
• Presentatie door de directeur van de Fietsersbond, Esther van Garderen, op het hoofdpodium
van Velo-City.

Fietsgemeenteverkiezing
Welke gemeente in Nederland biedt de beste fietsinfrastructuur en fietsbeleving? Dit vragen we
tweejaarlijks uit met een landelijke enquête. Met de resultaten presenteren we een benchmark
voor de kwaliteit en ontwikkeling van lokaal fietsbeleid. Zo laten we gemeenten zien wat zij in
hun gemeente kunnen doen om het fietsbeleid te verbeteren. De honderd best scorende gemeenten, waaronder de Fietsgemeente 2024, maken we in 2024 bekend tijdens een congres.
Om deelnemers te werven voor de enquête starten we een landelijke communicatiecampagne.
Beoogde resultaten
• Inzet landelijke enquête over de fietsinfrastructuur en fietsbeleving in jouw gemeente.
• 60.000 ingevulde enquêtes.
• Alle gemeenten hebben een representatief aantal ingevulde enquêtes.
• Lancering landelijke communicatiecampagne om 1) minimaal 60.000 deelnemers aan de
enquête te werven en 2) de positieve fietsbeleving onder de aandacht te brengen.

6

© Fietsersbond 2022

FIETSPLAN 2023

Ruimte, leefbaarheid
& Veiligheid
We werken aan een fietsvriendelijk Nederland, zoals
geformuleerd in onze Fietsvisie 2040. Onze droom is dat
iedereen - jong en oud - veilig en comfortabel kan fietsen.
Dit betekent dat de fiets een belangrijke plek moet hebben
en houden in het verkeer, in de enorme woningbouwopgave waar Nederland voor staat, in de ontwikkeling van
al die nieuwe wijken en in de transformatie van bestaande
(stedelijke) gebieden.

We willen impact realiseren door bij overheden aan te dringen op gezonde en duurzame verstedelijking, waarin wandelen, fietsen en ontmoeten vooropstaan in ruimtelijke keuzes. Daarbij
adviseren we hen bovendien over verkeersveilige fietsoplossingen; binnen en buitende bebouwde kom, in dorpen en in steden.

Verstedelijking
De verstedelijking van Nederland en de grote woningbouwopgave bieden volop kansen om de
fiets dé keuze te maken voor dagelijkse verplaatsingen. Aangezien de stedelijke fietspaden nu al
te druk zijn, zal het met 1 miljoen extra woningen nodig zijn om robuuste investeringen in de
fietsinfrastructuur te doen. En dat begint met de juiste ruimtelijke keuzes. Wij zijn bijvoorbeeld
groot voorstander van de zogenoemde ‘15-minutensteden’ waar mensen zo veel mogelijk op
15 minuten afstand van hun werk, school of voorzieningen wonen. Vervolgens is het belangrijk
dat de bijbehorende fietsinfrastructuur ruimte geeft aan alle typen fietsers en veilig is.
Denk bijvoorbeeld aan brede fietspaden en een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.
Maar ook aan fietsnetwerken met eigenschappen die hen geschikt maken voor kwetsbare én
voor snelle fietsers, zoals geformuleerd in onze Fietsvisie 2040. Hierin zijn we uitgegaan van
drie fietsnetwerken per gemeente. Omdat dit echter voor veel gemeenten niet uitvoerbaar blijkt,
kijken we in 2023 of twee netwerken wel haalbaar is.
We willen de besluitvorming in alle lagen van de overheid beïnvloeden (gemeenten, provincies,
waterschappen en het Rijk). Tegelijk liggen steeds meer besluiten over fietsinfrastructuur bij
vervoerregio’s. Uit de evaluatie van de subsidieregeling Fietsersbond is dan ook gebleken dat we
hier meer kunnen bereiken. Daarom zetten we meer in op versterking van onze vertegenwoordiging op regionaal niveau.
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Ruimte, leefbaarheid en veiligheid | Beleid en Lobby
In ons programma Ruimte, Leefbaarheid en Veiligheid leggen we in 2023 een extra accent op
toegankelijkheid. Hierbij focussen we op drie kernthema’s, in lijn met de doelstellingen uit de
Fietsvisie 2040. Denk aan de versterking van de fiets in het buitengebied, extra nadruk op het
voorkomen van uitstoot op en rond fietsinfrastructuur en de verbetering van de leefbaarheid
door veilige infrastructuur en herverdeling van de ruimte.
Beoogde resultaten
• Uitbreiding van het 15-minutenstadconcept naar het landelijk gebied, vastgelegd in een visie.
• Uitvoering evaluatie en besluitvorming over twee of drie fietsnetwerken per gemeente.
• Inzicht in de stand van het mobiliteitsbeleid van alle gemeenten in Nederland, met nadruk op
het STO(M)P-principe. Samenwerking met partner(s) die zich samen met ons hard willen
maken om scooters van het fietspad te weren, en zo de uitstoot op het fietspad terug te
dringen.
• Tien vrijwilligers hebben scholing over ruimtelijke ordening gehad.
• Goede beantwoording van vragen van vrijwilligers over ruimtelijke en verkeersvraagstukken.
• Organisatie van ‘fietspadgesprekken’ over de drukte op het fietspad en de uitvoering van drie
projecten voor weekendafsluitingen voor autoverkeer op drukke recreatieve routes, samen
met de afdelingen.
• Ten minste vijf afdelingen hebben actie gevoerd om fietspaden beter te vegen.

Friesland
In Friesland werkt een door de provincie betaalde vertegenwoordiger van de Fietsersbond. Deze
zet zich in voor betere fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid voor fietsers en het stimuleren
van (veilig) fietsgebruik in de provincie.
Beoogde resultaten
• Beleidsmatige ondersteuning door onze provinciaal vertegenwoordiger op het gebied van
verkeersveiligheid, verkeersgezondheid, fietsverkeersbeleid en onderzoek naar fietsverkeersveiligheid in de provincie. Dit gebeurt door inzet en vertegenwoordiging van de Fietsersbond
in bestuurlijke en ambtelijke overleggen, zoals Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân.
• Verbetering van de fietsverkeersveiligheid en het fietsverkeersbeleid in Friesland door overleg,
lobby en communicatie met verkeersambtenaren, politici, bewoners, burgers en vrijwilligers.
• Actieve bijdrage aan de stichting Fietsen alle Jaren. Daaronder valt onder andere het project
Iedereen Fietst, dat als doel heeft om voor ieder kind in Friesland - te beginnen in
Leeuwarden - een fiets te faciliteren.
• Verzorging van gastcolleges.
• Uitvoering fietsverlichtingscampagnes.
• Uitbreiding van de vrijwilligersorganisatie.
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Zuid-Holland
In Zuid-Holland werkt een door de provincie betaalde vertegenwoordiger van de Fietsersbond.
Deze biedt beleidsmatige ondersteuning op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersgezondheid en fietsverkeersbeleid. Ook koppelt hij provinciemedewerkers aan vrijwilligers van onze
afdelingen in Zuid-Holland, zodat zij interactief kennis kunnen opdoen van de praktijkervaringen.
Beoogde resultaten:
• Organisatie van twee bijeenkomsten met vrijwilligers en provincie om beide partijen samen
te laten werken aan projecten van de provincie op het gebied van fiets, mobiliteit en
ruimtelijke ordening.
• Schrijven van een adviesrapport aan de gedeputeerde en het opnemen van een video over
fietsen en inclusiviteit.
• Extra aandacht en ondersteuning voor vrijwilligers in Zuid-Holland.
• Schrijven van een strategisch advies aan de (nieuwe) gedeputeerde over de verbetering van
het provinciale fietsbeleid.

Flevoland
In opdracht van de provincie Flevoland en samen met vrijwilligers aan meerdere projecten om
het fietsgeluk en de fietsveiligheid in deze provincie te vergroten.
De komende jaren (2022-2025) staan drie hoofdthema’s centraal:
• Aandacht voor ouderen, om hen langer op de fiets te houden.
• Overgang van basisschool naar middelbare school.
• Combinatie van groot landbouwverkeer en fietsers op de weg.
Provincie en Fietsersbond stellen jaarlijks een werkplan op waarin de meest relevante thema’s
door projecten handen en voeten krijgen. Fiets, fietsgeluk en fietsveiligheid worden zo een
structureel thema in het beleid van de provincie. In 2023 ligt de focus voornamelijk op de thema’s ‘ouderen langer op de fiets’ en ‘landbouwverkeer en fietsers’.
Beoogde resultaten
• Realisatie van drie nieuwe doortraproutes waarop ouderen veilig kunnen fietsen.
• Aanstelling van 10 nieuwe fietsdocenten die ouderen helpen met tips en fiets clinics om hen
met plezier veiliger en comfortabeler te laten fietsen.
• Uitvoering campagne rondom thema ‘landbouwverkeer en fietsers’ waardoor de veiligheid
voor fietsers is toegenomen.
• Organisatie van twee e-bikedagen.
• Verbetering van de samenwerking tussen de Fietsersbond Flevoland en de provincie.
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Geluk & Gezondheid
Geluk en gezondheid is voor de maatschappij een belangrijk goed. Willen we mentaal en fysiek gezond blijven, dan
hoort daar een gezonde leefstijl bij, met voldoende beweging en ontspanning. Toch is een gezonde leefstijl niet
vanzelfsprekend. Dat we te weinig bewegen zorgt voor
2,3% van de ziektelast in Nederland (RIVM, 2022). Dit zijn
jaarlijks bijna 6.000 mensen.

Daarom willen we overheden en (para)medische groepen (nog) meer bewustmaken van de
gezondheidsvoordelen van fietsen. En hen stimuleren om het fietsen ook daadwerkelijk in te
zetten. Dit doen we door hen te adviseren en activeren om informatie, adviezen en richtlijnen te
ontwikkelen voor de fiets als onderdeel van hun behandelingen (Fietsen op Recept).
Daarnaast zijn we samen met ruim 70 andere partijen sinds 2018 aangesloten bij het
Nationaal Preventieakkoord (Rijksoverheid, 2018). Fietsen is tenslotte een laagdrempelige
manier om dagelijks te bewegen, en kan mensen helpen te voldoen aan de beweegrichtlijnen en
zo langer gezond te blijven. We hebben ook de mentale gezondheid voor ogen. We willen graag
dat iedereen in Nederland, ongeacht leeftijd en afkomst, kans heeft op fietsgeluk en fietsvrijheid.
Een fiets hebben en kúnnen fietsen, biedt kansen: meer vrijheid van schoolkeuze en (behoud
van) werk en sociale ontplooiing.

Geluk en Gezondheid | Beleid en Lobby
Met het Programma Geluk en Gezondheid willen we meer Nederlanders in beweging krijgen
door te fietsen. Zodat ook zij een flinke dosis fietsgeluk kunnen ervaren. Dit doen we door te
lobbyen voor beleid op dit gebied, en door kennis over fietsen in combinatie met geluk en gezondheid te delen met zowel burgers als professionals. Met de projecten binnen het programma
richten we ons op mensen met een (fysieke en/of mentale) beperking, ouderen, jeugd en mensen met een lagere sociaaleconomische positie.
Beoogde resultaten
• Meer fietsers kunnen dankzij onze lobby aanspraak maken op een vergoeding voor aangepaste fietsen (driewielfietsen, handbikes) vanuit de WMO.
• Ontwikkeling van vier infographics over fietsen in combinatie met geluk en gezondheid, zowel
voor onze vrijwilligers en voor extern gebruik (burgers en professionals).
• Vernieuwde pagina Geluk en Gezondheid op de website van de Fietsersbond. De pagina
maakt de relatie met fietsen nog breder en inzichtelijker.
• Gezamenlijke subsidieaanvraag voor het Nationaal Groeifonds vanuit de Federatie voor
Gezondheid. Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die
zorgen voor economische groei op langere termijn. De Federatie voor Gezondheid vertegenwoordigt organisaties die gezondheid als uitgangspunt en richtsnoer nemen.
• Uitvoering van een project voor fietsers met een beperking.
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Fietsschool en educatie
De Fietsschool is er om mensen te leren fietsen, maar ook om mensen die al langer fietsen te
helpen om veilig en plezierig te blijven fietsen. Met het project Fietsschool en educatie verzorgt
de Fietsersbond de scholing en verdere ontwikkeling van de docenten en het lesmateriaal dat zij
gebruiken bij hun lessen.
Beoogde resultaten
• Verzorging van één opleiding voor nieuwe fietsdocenten waar ten minste zes nieuwe
docenten aan meedoen.
• Formulering van een advies voor verdere verbetering van de diensten en producten van de
Fietsschool.
• Organisatie van een terugkomdag voor actieve fietsdocenten.

Fietsschool | lessen en Doortrappen
De docenten van de Fietsschool geven fietsles aan kinderen, forenzen, nieuwe Nederlanders,
mensen met een beperking en senioren, zodat zij veilig, comfortabel en met plezier kunnen
deelnemen aan het verkeer. Ook organiseren ze andere laagdrempelige en aantrekkelijke
fietsactiviteiten die passen bij deze doelgroepen.

Met de Fietsschool organiseren we in 2023 de volgende activiteiten
Fietsschool Friesland
In Friesland geeft de Fietsschool fietsles op basisscholen, aan senioren en aan nieuwe
Nederlanders.
Beoogde resultaten
• Basisschoolleerlingen leren beter fietsen en nemen prettiger en veiliger deel aan het verkeer.
• Basisschoolleerlingen maken kennis met het plezier van fietsen tijdens de Koningsspelen.
• Senioren krijgen via Kleintje Doortrappen fietstips en blijven hiermee comfortabel en veilig
fietsen. 500-1000 senioren krijgen deze tips op een fietsvierdaagse-evenement.
• Fietsdocenten doen hun vrijwilligerswerk met plezier en delen hun ervaringen.

Fietsschool Groningen
In de provincie Groningen geeft de Fietsschool fietsles op basisscholen met ‘Spelend leren
fietsen’ en ‘Van basis naar middelbaar’. Voor groep 3-4 en ‘Van 8 naar 1’ voor groep 8.
De provincie (ROV) doet de acquisitie, de fietsdocenten van de Fietsschool voeren de lessen uit.
Beoogde resultaten
• Basisscholen doen mee aan ‘Spelend leren Fietsen’ met groep 3 en 4 klassen.
• Basisscholen doen mee aan ‘Van basis naar middelbaar’.

Doortrappen
Het programma Doortrappen, een initiatief van het ministerie van IenW, moedigt ouderen aan
actief te blijven fietsen voor hun gezondheid. De Fietsersbond is een van de partners in de
11
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uitvoering van dit programma. In 2023 organiseert de Fietsersbond diverse activiteiten in
Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. Daarmee willen we vooral het
fietsgeluk en de fietsveiligheid voor oudere fietsers vergroten. We voeren het programma uit in
samenwerking met de provincies, gemeenten, externe partijen en buurtsportcoaches.
Beoogde resultaten
• Organisatie van driewiel-ontdekdagen.
• Realisatie van nieuwe Doortraproutes.
• Organisatie van fietsinformatiedagen.
• Initiatie van nieuwe fietsclubs.
• Promotie van het gebruik van een fietsspiegel.

Fietsen op recept
Het doel van Fietsen op Recept is om fietsen in te zetten als preventie en/of behandeling van
leefstijl gerelateerde chronische ziekten, zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes type 2
en artrose.
Dit project is in eerste instantie opgezet om gedetailleerd en wetenschappelijk onderbouwde
‘fietsrecepten’ te ontwikkelen, specifiek afgesteld op de chronische aandoeningen. In 2023
verleggen we de focus van het project; dan ontwikkelen we een campagne om aandacht te
vragen voor de gezondheidsvoordelen van fietsen bij een chronische (leefstijl gerelateerde)
aandoening. Hiervoor willen we in 2023 maximaal twee pilots opzetten.
Beoogde resultaten
• Ontwikkeling van campagnematerialen voor Fietsen op Recept
• Organisatie van drie tot vier fietsdagen in één of twee pilotregio’s voor één specifieke
doelgroep (bijvoorbeeld diabetes of artrose).

Heel Holland Fietst1
Niet iedereen fietst in Nederland. Juist mensen met een migratieachtergrond en/of in achterstandssituaties fietsen minder. Omdat het geen gewoonte is, of omdat het te duur is om een
fiets aan te schaffen. En dat leidt tot kansenongelijkheid: omdat je moeilijker naar je werk kunt
als er een lijndienst geschrapt wordt. Of omdat de school van je keuze te ver is. Bovendien is
bewezen dat kinderen die niet naar school fietsen meer kans op overgewicht hebben, en dus op
minder gezonde levensjaren in de toekomst. Deze zorg wordt gedeeld door het Ministerie en de
Fietsersbond.
Met het programma ‘Heel Holland Fietst’ willen we mensen met een minimum inkomen een
fiets aanbieden (in bruikleen en tegen een minimaal bedrag). Inclusief fietsles voor wie dat nodig
heeft en voorlichting over fietsreparatie. Het programma zal niet ‘one size fits all’ zijn, maar een
1
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lokale invulling krijgen; in iedere gemeente is de situatie tenslotte anders. Soms is er nog niets,
elders doen gemeenten al veel. Vaker nog zijn er al projecten in gang gezet, zoals Heel Utrecht
Fietst, waar de Fietsersbond met een groot aantal partners een heel ecosysteem heeft gebouwd,
zie heelutrechtfietst.nl
In dit circulaire systeem krijgen kinderen een abonnement op een fiets, inclusief reparatieservice.
Zo hebben ze altijd een fiets die past. Want kinderen groeien, fietsen groeien niet. Vanwege het
succes in Utrecht willen we het ecosysteem landelijk verder uitrollen.
Het ministerie laat al onderzoek doen naar fietsarmoede2. Met de resultaten van dat onderzoek
willen we verder bouwen; we stellen een team samen en maken een programmaplan.
De aanpak richt zich op het bouwen van samenwerkingsverbanden met zowel gemeenten,
andere vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven. Daarnaast komt er per gemeente een
aanpak op maat. Deelprojecten zijn in ieder geval ‘Ieder Kind een Fiets’ en een congres over
fietsarmoede waarin we vervoers- en bewegingsarmoede onder de loep nemen. Als we overgaan tot projectsubsidie, zullen we een uitgebreid programmaplan indienen.
Beoogde resultaten
• Oplevering Programmaplan en -aanpak.
• Uitrol in 2023 van Heel Holland Fietst in 20 gemeenten.
• Kinderen die daarvoor in aanmerking komen, hebben een fiets ontvangen.
• 2.000 volwassenen die daarvoor in aanmerking komen, hebben een fiets ontvangen.
• Iedereen die een fiets heeft gekregen, heeft ook fietslessen kunnen volgen.
• Organisatie van een congres over fietsarmoede waarin we bewegings- en vervoersarmoede
onder de loep nemen.

Werken in beweging
Het project ‘Werken in beweging’ is voortgekomen uit het Nationaal Preventieakkoord van 2018
dat met subsidie vanuit het ministerie van VWS is uitgevoerd. In de afgelopen twee jaar is er
binnen dit project een platform ontwikkeld waarop werkgevers kennis, inspiratie, tools en aanbieders kunnen vinden die hen helpen om hun werknemers meer te laten wandelen en fietsen
naar en tijdens het werk.
Voortzetting van subsidie vanaf 2023 is nog onzeker. We vermelden het project hier wel, maar
het is onzeker of we de activiteiten kunnen uitvoeren.
Beoogde resultaten
• Voortzetting en update van het platform werkeninbeweging.nl.
• Opzet proeftuinen beweegvriendelijke werkomgeving.

Als mensen onvoldoende financiële middelen hebben voor toegang tot mobiliteit noemen we dat vervoersarmoede. Samen met het ministerie kiezen wij hier specifiek voor de term fietsarmoede omdat wij ons richten op meer
toegang tot fietsen.
2
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Beweegvriendelijke Schoolomgeving
Het project ‘Beweegvriendelijke Schoolomgeving’ is voortgekomen uit het Nationaal Preventieakkoord van 2018, met subsidie vanuit het ministerie van VWS. In de afgelopen jaren hebben de
Fietsersbond en Wandelnet samen 50 JOGG-professionals training gegeven over veilige schoolroutes. Voor volgend jaar willen we ons (in samenwerking met partnerorganisaties) ook meer
inzetten voor een moeilijker bereikbare doelgroep: MBO-ers.
Voortzetting van subsidie vanaf 2023 is nog onzeker. We vermelden het project hier wel, maar
het is onzeker of we de activiteiten kunnen uitvoeren.
Beoogde resultaten
• Realisatie van veilige schoolroutes rond 15 locaties van het primair onderwijs.
• Realisatie van veilige, beweegvriendelijke school-thuis-routes rond 15 locaties binnen de
aanpak Gezonde buurten.
• Verzameling content voor een nieuw te bouwen platform.
• Uitvoering project ‘Fit for the Job’.

Routeplanner
De Fietsersbond Routeplanner geeft inzicht in veilige en comfortabele fietsroutes in Nederland,
waardoor een route makkelijk te plannen is. De Fietsersbond Routeplanner is de beste fietsrouteplanner in Nederland, wat niet alleen blijkt uit het aantal mensen dat de planner heeft
gedownload maar ook uit de enorme steun en complimenten die we ontvangen. Dit leidt tot
meer fietsgeluk en tot nog meer gezonde en actieve ritten op de fiets. Het aantal overheden dat
de data van de Routeplanner inkoopt is gegroeid. In 2023 leggen we de focus op de financiële
gezondheid van de Routeplanner met name door meer inkomsten te verwerven.
Beoogde resultaten
• Opstellen en uitvoeren van een businessplan (start al in 2022).
• Opbrengsten uit dataverkoop aan overheden en organisaties.
• Opbrengsten uit sponsoring door bedrijven (bij voorkeur een hoofdsponsor).
• Abonnement voor het vermelden van POI’s in de Routeplanner app.
• Doorontwikkeling en verkoop van white label.
• Ondersteuning van de vrijwilligers met onder andere een maandelijks een nieuwsbrief en
trainingen.
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Een vereniging
voor alle fietsers
De Fietsersbond is de onbetwiste vertegenwoordiger van alle fietsers in Nederland: een
zichtbare en strijdbare vereniging met grote impact. Met vrijwilligers die lokaal, regionaal en
landelijk impact maken en het beleid actief beïnvloeden, en leuke activiteiten organiseren
voor jong en oud. In 2025 willen we 50.000 leden hebben, die zich in de vereniging gehoord
en thuis voelen. Fondsenwerving blijft prioriteit, zodat we meer middelen hebben en zo meer
kunnen betekenen voor onze leden en vrijwilligers.

Verenigingsorganisatie
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Verenigingsorganisatie
Het ledental loopt niet langer terug, het stijgt (vooralsnog)
zelfs licht. De vergrijzing van ons vrijwilligersbestand blijft
echter een punt van zorg. We proberen nieuwe samenwerkingsvormen uit en we maken het nieuwe vrijwilligers
makkelijk zich in te zetten voor de fiets.

Het doel is uiteindelijk te komen tot een nieuwe organisatievorm en -cultuur
waarmee de Fietsersbond de vereniging wordt die zij graag wil zijn: een vereniging waar
iedereen welkom is en waar leden zich vertegenwoordigd voelen. De Fietsersbond is de onbetwiste
vertegenwoordiger van alle fietsers in Nederland en wil dat in de toekomst ook blijven!
De Commissie Fietsersbond die de opdracht kreeg om tot een nieuwe organisatievorm en -cultuur
te komen, heeft de Uitvoeringsagenda Nieuwe Fietsersbond opgesteld. Deze agenda heeft de
Ledenraad in 2022 goedgekeurd. In 2022 is een aantal projecten van de Uitvoeringsagenda al in
gang gezet en daar gaan we ook 2023 mee verder.

Hiervoor voeren we de volgende projecten uit
Vereniging
Een belangrijk punt op de hierboven genoemde Uitvoeringsagenda Nieuwe Fietsersbond is de
start van twee thematisch georiënteerde groepen fietsers. Met inhoudelijke ondersteuning en
aandacht van het Landelijk Bureau gaan zij in 2023 verkennen hoe de van oudsher geografisch
georganiseerde afdelingen en thematisch georiënteerde groepen de vereniging samen sterker en
meer zichtbaar kunnen maken.
Om opvolging te geven aan de evaluatie in opdracht van het ministerie van IenW zetten we in 2023
opnieuw extra in op het versterken van de positie van de Fietsersbond op regionaal niveau. Hierbij
focussen we niet alleen op gemeenten en provincies, maar ook op regionale samenwerkingsverbanden en vervoerregio’s. De nieuwe vrijwilligers die we voor regionale vertegenwoordiging
gaan werven, bieden we scholing aan, zodat ze hun rol volwaardig kunnen vervullen.
Beoogde resultaten
• Afronding van minimaal twee nieuwe pilots, waarin afdelingen op regionaal niveau zijn gaan
samenwerken in een vorm die bij hen past en waarin ze de meeste impact kunnen realiseren.
• Start van twee thematische groepen, met steun van het Landelijk Bureau: speed pedelec
rijders en fietsers met een beperking.
• Uitwerking van een voorstel/model door het algemeen bestuur, waarin behalve de geografische
afdelingen, ook de thematische vertegenwoordiging een plek krijgt in de verenigingsorganisatie.
• We hebben oudere en ervaren vrijwilligers in contact gebracht met jongere en nieuwe
vrijwilligers, zodat hun kennis wordt gedeeld en daarmee de continuïteit van de vereniging
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wordt gewaarborgd.
• Organisatie van een Fietsfestival in juni voor leden en niet-leden, voorafgegaan door een
ledenraad. Op locatie, in samenwerking met een afdeling.
• Organisatie van een digitale ledendag in november om de begroting en het fietsplan van
2023 vast te stellen.
• Uitvoering van minimaal één digitale ledenpeiling.

Vrijwilligersmanagement
Het werk van de vrijwilligers is van groot belang om de ambitieuze doelstellingen in de Fietsvisie
te kunnen bereiken. Zij zetten hun kennis, ervaring en hun lokale netwerk in voor het fietsen in
Nederland. Een groeiend aantal afdelingen geeft aan met moeite nieuwe (jongere) vrijwilligers
te kunnen vinden. Terwijl die juist hard nodig zijn. Het vrijwilligersbestand vergrijst en door de
groeiende populariteit van de fiets nemen de nieuwe uitdagen en taken alleen maar toe.
In 2023 bieden we de vrijwilligers extra ondersteuning bij het werven en binden van nieuwe
vrijwilligers, zetten we voor vrijwilligers én leden een scholingsprogramma op en stimuleren we
meer regionale samenwerking van (kleinere) afdelingen. Om jongeren te betrekken bij het werk
van de Fietsersbond werken we samen met diverse opleidingen en scholen. Studenten lopen
stage bij de Fietsersbond en doen er waardevol onderzoek. Op basisscholen en het voortgezet
onderwijs werken scholieren aan opdrachten om fietsproblemen op te lossen of fietsen te
stimuleren.
Beoogde resultaten
• Uitbreiding van het handboek Vrijwilligers met een hoofdstuk Begeleiden en Afronden.
• Uitvoering van het wervingsplan zoals we dat in 2022 hebben gemaakt.
• Oplevering aan het einde van het jaar van een scholingsplan en ten minste twee cursussen
die we structureel kunnen aanbieden. Het plan is geschreven op basis van onderzoek
onder de vrijwilligers (stageopdracht).
• Organisatie van diverse (online) bijeenkomsten zoals spreekuren, webinars en Fietscafé’s voor
vrijwilligers van afdelingen.
• Verzending van minstens 20 Schakeltjes, meting van de resultaten in Sharpspring en
optimalisatie van de content op basis daarvan. Het Schakeltje krijgt 150 abonnees erbij.
• Vrijwilligersnet: meting van het bezoek en optimalisatie van de site met aanpassing van
content.
• Stimulatie van de regionale samenwerking in minimaal twee regio’s en versterking van onze
positie in minimaal twee provincies.
• We hebben twee thematische groepen die met onze ondersteuning hun werk kunnen doen
(zie ook de omschrijving hiervoor, bij Vereniging).
• Werving van twee stagiairs voor opdrachten bij het beleidsteam, het communicatieteam
en team vrijwilligers.
• We zijn bij 10 studie gerelateerde evenementen betrokken geweest en er zijn vijf studieopdrachten uitgevoerd.
• Samenwerking met een nieuwe vakgroep of studievereniging.
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Landelijk Bureau
Het landelijk bureau behartigt de belangen van fietsers op landelijk niveau én zorgt ervoor dat
vrijwilligers lokaal, regionaal en op thema impact kunnen maken. We willen bereiken dat de
Fietsersbond alle ondersteunende processen op orde heeft om de belangen van fietsers te kunnen behartigen en de leden, vrijwilligers en politieke en zakelijke contacten te kunnen bedienen.
De mensen maken de Fietsersbond. Dat geldt voor vrijwilligers, maar ook voor onze professionals. Daarom vinden wij het belangrijk dat medewerkers werkgeluk ervaren, optimaal bijdragen
aan de doelstellingen van de Fietsersbond en zoveel mogelijk werk doen waar ze goed in zijn.
Om die reden vervangen we de HR-cyclus door de continue dialoog. Dit houdt in dat we het jaar
rond het gesprek tussen leidinggevende en werknemer voeren over werk, resultaten en persoonlijke ontwikkeling. Zo blijven we ons als organisatie en als mensen ontwikkelen. Afhankelijk
van de uitkomsten van de Uitvoeringsagenda Nieuwe Fietsersbond maken we een organisatievisie voor het Landelijk Bureau.
Beoogde resultaten
• Leden, vrijwilligers en politieke en zakelijke contacten zijn tevreden over de dienstverlening
van (het landelijk bureau van) de Fietsersbond.
• De medewerkers ervaren werkgeluk en dragen bij aan onze visie en doelstelling.
• Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4 procent.
• Opzet van een organisatievisie die ons in staat stelt de uitvoeringsagenda voor de Nieuwe
Fietsersbond uit te voeren.
• Investering in het CRM-systeem om zo leden, vrijwilligers en zakelijke contacten beter in
beeld te hebben en voortgang te kunnen monitoren.
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Fondsenwerving
De Fietsersbond is een CBF-gecertificeerde vereniging.
Verreweg het grootste deel van onze inkomsten werven
we bij leden en donateurs. In 2021 zijn we gestart met
een vijfjarige campagne om meer inkomsten te werven.
Deze online, fondsenwerfcampagne is gericht op leadwerving. Geïnteresseerde fietsers ontvangen van ons
populaire content, zoals een routeboekje of een e-bike
koopgids, in ruil voor hun e-mailadres.

Vervolgens verleiden wij deze fietsers met meer content, gericht op hun
persoonlijke interesse. Uiteindelijk volgt ons aanbod om lid te worden van de
Fietsersbond. Deze methode bleek zo succesvol dat we dit marketingsysteem in 2023 verder
optimaliseren.
Daarnaast ontvangen we financiële bijdragen van het ministerie en provincie. Ook werken we
inhoudelijk en financieel samen met bedrijven als dit bijdraagt aan, en past binnen onze Fietsvisie 2040. Hoe meer fondsen, hoe meer we kunnen bereiken voor alle fietsers in Nederland.

Fondsen particulier
Om meer impact te kunnen realiseren voor fietsers moeten onze inkomsten groeien. We werken
hieraan door contributies bij onze leden te innen, de inkomsten uit ons huidige ledenbestand te
vergroten, nieuwe leden te werven, inkomsten uit losse donaties te verhogen en uiteraard door
onze huidige leden te behouden.
In 2023 werken we ook verder aan het marketing systeem waarmee we mensen verleiden lid te
worden van de Fietsersbond: marketing automation. Het uiteindelijke doel is het realiseren van
een groei in het aantal leden en donateurs, inkomsten die we inzetten om onze beleidsdoelstellingen verder te realiseren.
Beoogde resultaten
• Groei van het ledenaantal in 2023 met 3,5 procent (netto groei). Dat betekent een groei van
1.150 leden en een stijging in inkomsten van € 34.000 euro.
• We stellen de leden en donateurs centraal in de hele organisatie, zodat iedereen weet voor
wie we ons werk doen. Bij alles wat we doen vragen we ons af wat de fietser eraan heeft.
• We maken fondsenwervende communicatie (focus op emotie) die fietsers aanspreekt en
stellen een heldere propositie op die we gebruiken om onze marktpositie te versterken.
• We werven nalatenschappen met een brochure en voeren desgewenst persoonlijke
gesprekken met mensen die aangeven de Fietsersbond in hun testament te willen opnemen.
• We maken optimaal gebruik van de mogelijkheden van SharpSpring, ons CRM en andere
webtools om de resultaten uit fondsenwerving te optimaliseren.
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Fondsen bedrijfsleven
We bouwen aan een netwerk van bedrijven en partners die relevant zijn voor elkaar, en voor de
Fietsersbond, en tegelijk inkomsten voor ons genereren. Met bedrijven werken we samen zowel
aan de inhoud (met gesloten beurzen) als op financieel vlak. Daarnaast werken we samen met
organisaties die willen bijdragen in de vorm van advertenties of ledenvoordelen, zowel online als
offline. Samen met de Vrienden van de Fietsersbond werken we aan een leefbaar, gezond en
actief Nederland.
Beoogde resultaten
• De Vrienden van de Fietsersbond leveren een vastgelegde, inhoudelijke bijdrage aan het
beleid in de vorm van een gezamenlijk werkplan.
• De samenwerking tussen de Fietsersbond en de vrienden en partners versterkt inhoudelijk
ons werk en draagt bij aan het behalen van onze doelstellingen.
• Versterking van onze markt- en financiële positie.
• Benutting van ons lokale netwerk (afdelingen in het land) voor lokale fondsenwerving.
• Bedrijven hebben de mogelijkheid te adverteren in de Vogelvrije Fietser en op de website.
• We groeien naar een structurele inkomstenbron uit het bedrijfsleven van 130.000 euro
per jaar (in 2020 was dat 60.000 euro).
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Communicatie
Al meer dan 40 jaar komt de Fietsersbond op voor de belangen van alle fietsers.
Omdat fietsen echt overal goed voor is: voor de leefbaarheid van stad en dorp, voor
het milieu, voor ons plezier en vooral voor onze gezondheid. We weten echt alles over
fietsen en de fietsers die ons kennen, waarderen de Fietsersbond omdat we betrouwbaar en onafhankelijk advies geven. Inderdaad, de fietsers die ons kennen. Dat zijn er
niet genoeg!
Er zijn meer fietsen dan Nederlanders: nergens op de wereld wordt zoveel gefietst als
hier. Wij gaan onze positionering komend jaar versterken, zodat we niet alleen fietsers maar ook zakelijke partners met een heldere boodschap kunnen bereiken en
aan ons kunnen binden. Onze communicatie moet bijdragen aan een ledengroei van
minstens 3,5 procent. Hoe meer fietsers zich aansluiten, hoe harder wij de stem van
de fietser kunnen laten klinken.

Hiervoor voeren we de volgende projecten uit

Content &
communicatiemiddelen
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Content &
communicatiemiddelen
Van fietsers, door fietsers: dat maakt de Fietsersbond zo bijzonder. We spreken veel fietsers in interviews en Fietscafés en op social media. We vragen
ze op te komen voor de belangen van fietsers, zodat
nog meer mensen fietsgeluk ervaren.

En dat doen ze! Vele fietsers tekenen onze petities, sturen een brief naar hun gemeente of
plakken stickers op gevaarlijke paaltjes op het fietspad. Dat maakt het werk van de Fietsersbond
meer zichtbaar en moet uiteindelijk bijdragen aan de groei van het aantal leden.
Ons uitgebreide netwerk in de fietsindustrie, de politiek en het onderzoek dat we doen, levert
ook veel informatie over fietsen. Al deze content verspreiden we via diverse communicatiekanalen en -middelen om zo nog meer fietsers te bereiken.
Aan de hand van de bezoekcijfers van de site, de prestaties van de Fietsflits en rapporten uit
SharpSpring analyseren we doorlopend of wat we publiceren aanslaat en converteert. Zo groeide onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief vorig jaar van 50.000 naar bijna 70.000 abonnees.
Onze website trekt bijna 2 miljoen bezoekers per jaar. Het uiteindelijke doel is fietsers te verleiden lid te worden van de Fietsersbond, hen aan ons te binden en aan te zetten tot actie.
Beoogde resultaten
• Publicatie van vier nummers van de Vogelvrije Fietser, zowel in print als digitaal.
• Uitwerking van een nieuwe strategie om met onze content zoveel mogelijk fietsers te
bereiken.
• Verzending van 26 edities van de Fietsflits aan 70.000 abonnees.
• Productie en plaatsing van nieuwe content, zodat Fietsersbond.nl meer dan 2,1 miljoen
bezoekers trekt.

Consumenten-
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Voorlichting
De Fietsersbond staat bekend als betrouwbare en
onafhankelijke steun en toeverlaat voor fietsers.
Veel fietsers kennen de Fietsersbond misschien nog
niet. TestKees weten ze wel te vinden!

We vinden het belangrijk dat fietsers veilig en comfortabel kunnen fietsen en geven daarom voorlichting
over het kiezen van de juiste fietsproducten. Dat doet TestKees door fietsen en fietsproducten te testen,
tips en advies te geven en vragen van fietsers te beantwoorden.

Beoogde resultaten
• Publicatie van het ‘Stappenplan e-bike kopen 2023’ in samenwerking met externe partners,
met een online en offline bereik van meer dan 2 miljoen lezers.
• Publicatie van een ‘Koopgids gewone fiets’ met basisinformatie over allerlei aspecten van het fietsen
en de fiets, zoals luchtweerstand, bandenkeuze, versnelling en je houding. Als tegenhanger van de
e-bike koopgids.
• Publicatie van een update van de testinformatie van aangepaste fietsen.
• Voorlichting aan consumenten over de fiets: van veiliger fietsen voor ouderen tot het vervoeren van
kinderen en bagage, van banden tot fietshelmen.
• We testen minimaal vijf fietsproducten en publiceren hierover op onze kanalen.
• Consumentenvoorlichting heeft bijgedragen aan de groei van ons websitebezoek, het aantal
downloads van whitepapers en koopgidsen en aan het aantal leden.
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Communicatie,
woordvoering en
webontwikkeling
Dit project bevat algemene communicatieactiviteiten
waarvan perswoordvoering een belangrijk onderdeel is.

We onderhouden intensief contact met de pers en andere belanghebbenden, ontwikkelen publiciteitsen marketingcampagnes, werken aan een grotere naamsbekendheid en online vindbaarheid, en maken
materialen die we hierbij kunnen inzetten. Fietsersbond.nl en de andere digitale media van de Fietsersbond zijn belangrijke instrumenten voor fondsen- en ledenwerving. Om dit zo te houden, moeten de
randvoorwaarden in orde zijn. Hiervoor investeren we continu in ontwikkeling, technische realisatie en
betrouwbare hosting (Fietsersbond.nl).
Beoogde resultaten
• We hebben een eerste aanzet gedaan tot het ontwikkelen van een sterke merkidentiteit en heldere
positionering.
• We hebben een nieuwe manier gevonden om onze naamsbekendheid te meten en verrichten een
nulmeting.
• Ons werk heeft minimaal 30 keer aandacht gekregen in grote landelijke media.
• In 2023 hebben we de vernieuwing van de technische infrastructuur van de website verder gebracht.
• Gemiddelde uptime van de website is 99,5 procent, berekend op maandbasis.
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