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1 Inleiding  

De fiets is de oplossing voor alles. Dat antwoord ik vaak als mensen me vragen waarom de Fietsersbond zo 

graag wil dat meer mensen gaan fietsen. En als je dit werkplan leest, dan kun je haast niet anders dan het 

daarmee eens zijn.  

De fiets is de oplossing voor bereikbaarheid. Fietsen en wandelen zijn ontzettend belangrijk voor onze 

verplaatsingen. Kies je ervoor twee dagen per week op de fiets naar je werk te gaan, dan zorg je al voor een 

aanzienlijke vermindering van de verkeersdruk. 

De fiets is de oplossing voor klimaatverandering. Als we in Nederland voor korte ritten tot zeven kilometer 

massaal kiezen voor de fiets, dan besparen we bijna een kwart van de totale hoeveelheid besparing van CO2 

die tot doel is gesteld.  

De fiets is de oplossing voor een gezonde samenleving. Wie de auto of bus laat staan en de fiets pakt, komt al 

snel aan de norm van 30 minuten dagelijkse beweging waarmee de overheid obesitas en andere 

gezondheidsproblemen te lijf wil gaan. En de fiets draagt ook bij aan de sociale cohesie. Stap je op de fiets dan 

kom je onder de mensen. Of je nu jong of oud bent, rijk of arm, met of zonder migratieachtergrond.  

De Fietsersbond laat in dit werkplan zien hoe we deze oplossingen in de praktijk brengen. Dat doen we aan de 

onderhandelingstafel, zoals we bijvoorbeeld bij het Klimaatakkoord en het Preventieakkoord hebben gedaan, 

maar ook op straat met fietslessen en concrete acties om de fietsvoorzieningen te verbeteren.  

Bij ieder project in onze programma’s staat aangegeven welk doel we nastreven, welke resultaten wij 

verwachten te behalen en welke impact een programma heeft op de maatschappij. Ook geven we aan welke 

doelgroep we willen bereiken en welke samenwerkingspartners we bij onze activiteiten zullen betrekken. 

Ons hoofdthema is dit jaar Kies voor de fiets. We 

rekenen erop dat in 2019 weer heel veel mensen die 

keuze maken. 

 

Franc Weerwind 

Voorzitter Fietsersbond 
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2 KPI’s 2019 

Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) gebruiken we om de prestaties van onze organisatie te monitoren. Uit 

deze indicatoren is af te lezen of de organisatie nog op koers ligt voor de doelstellingen. Onze KPI’s voor 2020 

zijn te vinden in de bijlage. 

1. Belangenbehartiging:  

a. Het aandeel fiets in de stedelijke modal split is in 2019 (licht) gestegen. De krimp in de 

landelijke gebieden is (bijna) tot stilstand gebracht. 

b. We geven in 2019 minimaal 600 adviezen lokaal waarvan 50% wordt overgenomen.  

c. De Fietsersbond heeft verdere stappen gezet voor vertegenwoordiging in het 

gezondheidsdomein. 

 

2. Consumenteninformatie:  

a. Met onze digitale middelen* bereiken we in 2019 minimaal 2.000.000 mensen. 
 

3. Diensten:  

a. Er zijn minimaal 2 financieel gezonde programma’s in de stichting en een derde programma 

is eind 2019 ontwikkeld zodat we er in 2020 mee aan de slag kunnen. 

b. De omzet van de stichting is, ten opzichte van de begroting 2018, met minimaal 15% 

gegroeid. 

 

4. Organisatie en Financiën:  

a. De participatiegraad van leden is vergroot. In 2019 worden ledenraden en avonden voor 

leden en vrijwilliger (grotendeels) live gestreamd en doen we minimaal 3 experimenten met 

online besluitvorming en inbreng. 

b. We hebben 1.950 vrijwilligers. Eind 2019 is er een jongerenbeweging actief binnen de 

Fietsersbond. 

c. De Fietsersbond heeft 7 vrienden van de Fietsersbond. 

d. De Fietsersbond heeft eind 2019 minimaal 33.000 leden en minimaal 1.000 donateurs onder 

niet-leden. 

e. De vereniging is financieel gezond. De basisorganisatie van de Fietsersbond is voor 80% niet 

afhankelijk van externe financiering. 

f. De verhouding tussen basisorganisatie en flexibele schil is minimaal 80%-20%. 

 

* Onder digitale middelen verstaan wij in dit geval fietsersbond.nl en bijbehorende websites. Producten, zoals de Fietsersbond 

Routeplanner, worden niet meegenomen in deze cijfers. 
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3 Campagnethema’s in 2019 

 “Ik geloof niet in politieke boodschappen als ‘de stad moet autovrij zijn’. De vraag is wel of de auto altijd 

voorrang moet hebben, of de auto overal moet kunnen komen en of iederéén er altijd met de auto moet 

komen. En als ’ie er moet komen, of hij dan ook de dominante weggebruiker is en de infrastructuur daar op 

moet worden afgestemd, of toch op die andere weggebruiker”, zegt Pieter Litjens, oud-wethouder van verkeer 

in Amsterdam voor de VVD, in een interview over verkeersveiligheid in VNG Magazine (nr. 14 2018).  

 

Nog steeds worden mobiliteit en infrastructuur vooral uitgedrukt in stroken autoasfalt. Terwijl bijna de helft 

van alle verplaatsingen in Nederland per fiets of te voet gaat. Vooral in de bebouwde kom: naar school, de 

winkel, het werk, het station of de bushalte. Zou de infrastructuur beter zijn afgestemd op fietsers en 

wandelaars op die plekken waar zij dominant zijn, dan zou onze omgeving ons veel meer uitnodigen tot fietsen 

en wandelen. Dat brengt de norm van dagelijks 30 minuten matig intensief bewegen binnen ieders bereik. En 

dat draagt bij aan een betere volksgezondheid. Wanneer (bus)stations te voet en per fiets goed bereikbaar zijn 

en het fietsparkeren goed geregeld is, concurreert het openbaar vervoer qua snelheidservaring en comfort 

beter met de auto. Voorzieningen voor voetgangers en 

fietsers verhogen de kwaliteit van de leefomgeving: 

Wandelen en fietsen zijn niet vervuilend, het resultaat is 

schonere lucht. Wij zijn er trots op dat we hebben 

deelgenomen aan de onderhandelingen over zowel het 

Klimaatakkoord als het Preventieakkoord, waar we de 

belangen van alle fietsers hebben kunnen 

vertegenwoordigen. Maar het is nog lang niet goed 

genoeg. Onze inspanningen moeten ertoe leiden dat 

fietsen het uitgangspunt wordt in de discussie over mobiliteit. En niet langer de auto. 

 

Dit heeft het eerste thema voor het Werkplan 2019 opgeleverd: Kies voor de fiets. Dat wordt de heldere 

boodschap in alle activiteiten in de programma’s Lokale Lobby, Beleidsbeïnvloeding en Verkeersgezondheid.  

We willen daarmee bereiken dat: 

 De fiets wordt gezien als het meest voor de hand liggende, goedkope en gezonde vervoersmiddel. 

 De infrastructuur meer ingericht wordt op basis van de fiets dan op de auto. 

 De samenleving profiteert van het groeiend aantal fietsende Nederlanders: gezondheid, klimaat en 

economie. 

Deze heldere boodschap zal ertoe bijdragen dat een brede en relevante groep instellingen, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven zich vertegenwoordigd weet door de Fietsersbond. En dat geeft de Fietsersbond een 

(nog) sterkere positie in de lobby voor de fiets. 
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De afgelopen twee jaar heeft de Fietsersbond onderzocht hoe de organisatie de positionering kan aanscherpen 

zodat de Fietsersbond zich beter kan onderscheiden van andere organisaties en zich sterker kan profileren 

naar nieuwe en jongere doelgroepen. Ook hebben we onderzoek gedaan onder onze leden en onder fietsers 

die nog geen lid zijn. Met deze informatie versterken we onze rol als belangenbehartiger in een veranderende 

maatschappij verder.  

 

We willen dat meer en jongere fietsers de Fietsersbond kennen en op de hoogte zijn van ons aandeel in het 

unieke Nederlandse fietsklimaat. Wij hebben hun steun, mening en ervaring hard nodig om onze positie in een 

concurrerende markt te kunnen behouden. Onze vrijwilligers zijn onze belangrijkste ambassadeurs op lokaal 

niveau en ook daar zien we dat er een wereld te winnen is met het werven van nieuwe en jongere vrijwilligers. 

Dit heeft het tweede thema voor dit werkplan 2019 opgeleverd: Wij zijn de Fietsersbond. Met toegankelijke 

communicatie laten we onze lokale kracht zien en kunnen we naamsbekendheid opbouwen. We willen 

daarmee bereiken dat: 

 Een bredere doelgroep van met name jongere fietsers zich aangesproken voelt door de verhalen van 

de Fietsersbond. Deze doelgroepen weten nu beter wat we doen, waar we voor staan en hoe zij zelf 

kunnen aansluiten bij de Fietsersbond. 

 Onze achterban meer betrokken raakt bij de 

Fietsersbond en meer onderlinge verbinding 

voelt en nieuwe vrijwilligers zich opgeven om 

ook andere zaken dan infrastructuur op te 

pakken. 

 De (community van de) Fietsersbond groeit: we 

hebben meer geregistreerde fietsers en meer 

donateurs. Het ledenaantal daalt niet meer of groeit zelfs licht. 

Dit moet ertoe leiden dat een bredere en jongere doelgroep zich vertegenwoordigd voelt door de 

Fietsersbond. En ook dat geeft de Fietsersbond een (nog) sterkere positie in de lobby voor de fiets. 
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4 Programma Lokale Lobby 

In dit programma vallen projecten die de activiteiten van onze lokale en regionale vrijwilligers versterken. Veel 

fietsbeleid wordt op lokaal niveau bepaald en gemaakt. De Fietsersbond is een betrouwbare en kundige 

sparringpartner voor beleidsmakers op dit niveau en staat lokaal bekend als een alerte en slagvaardige 

belangenbehartiger die weet wat er onder fietsers leeft. 

De activiteiten in het programma Lokale Lobby hebben tot doel het beleid op gemeentelijk en provinciaal 

niveau fietsvriendelijker te maken zodat meer mensen vaker kiezen voor de fiets. Om effectief te kunnen 

lobbyen en gedegen verkeerskundig advies te kunnen geven, ondersteunt het landelijk bureau vrijwilligers van 

de afdelingen en provincies met uitgewerkte strategieën en adviezen op maat.  

In 2019 werken we een lobbystrategie uit voor de belangrijkste thema’s uit de Visie 2040 (de nieuwe 

beleidsvisie op de toekomst van het fietsen in Nederland die de Fietsersbond ontwikkelt), het programma van  

de Tour de Force fietsagenda en de Provinciale Statenverkiezingen. We roepen fietsers op knelpunten in kaart 

te brengen op het Fietsersbond Meldpunt. Ouders kunnen bijvoorbeeld onveilige situaties rondom de school  

van hun kind melden. Onze vrijwilligers inventariseren 

de gemelde knelpunten en ondernemen vervolgens 

actie in samenwerking met Fietsersbond afdelingen, 

buurtbewoners, de school en de gemeente.  

Belangrijke lobby thema’s in 2019 zijn: 

 Meer ruimte voor de fiets in de stedelijke 

omgeving en meer aandacht voor de fiets in 

krimpgebieden. 

 Veilige fietsroutes voor kinderen en een gezonde en veilige schoolomgeving. 

 Verminderen van scooteroverlast. 

 Een lagere maximumsnelheid in de bebouwde kom: 30 in plaats van 50. 

 De nieuwe Omgevingswet: hoe krijgt de fiets een goede plaats in omgevingsvisies en -plannen? 

2019 is het jaar van nieuwe verkiezingen. In maart kiest Nederland nieuwe Provinciale Staten. Ook in de 

provincies is goed fietsbeleid van belang. Met het thema Kies voor de fiets stelt de Fietsersbond een eigen 

programma op met punten voor een uitstekend provinciaal fietsbeleid. Het doel is dat deze punten in zoveel 

mogelijk verkiezingsprogramma’s worden opgenomen om uiteindelijk ook in de coalitieakkoorden van de 

nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten een plek te krijgen. We vergelijken de diverse programma’s en 

publiceren de uitkomst daarvan in persberichten per provincie. Waar mogelijk nemen we deel aan activiteiten 

rond de verkiezingen, eventueel samen met partners uit de Mobiliteitsalliantie en/of de benchmark duurzame, 
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actieve en gezonde steden. In de tweede helft van het jaar maken we kennis met alle nieuwe gedeputeerden 

die mobiliteit in hun portefeuille hebben. 

Onze eigen verkiezing gaat ook weer van start. In 2019 zetten we de enquête uit die tot Fietsstad 2020 moet 

leiden. 

Projecten die vallen onder het Programma Lokale Lobby 

600A Lokale Lobby: Provinciale verkiezingen 

Samen met de provinciale vrijwilligers van de Fietsersbond lobby voeren met de boodschap Kies voor de 

Fiets voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen en bij het vormen van de coalitieakkoorden. 

Activiteiten 
 Provinciale beleidsbeïnvloeding rondom de provinciale statenverkiezingen. 

 Het vergelijken van programma’s en coalitieakkoorden per provincie en de 
uitslag publicitair benutten. 

 Een netwerk opbouwen van gedeputeerden.  

Output 
 De belangrijkste thema’s uit de Visie 2040, Klimaatakkoord en 

Preventieakkoord zijn uitgewerkt in een provinciale lobbystrategie. 

Outcome 
 De fiets heeft een goede plaats in zoveel mogelijk afzonderlijke programma’s 

en coalitieakkoorden. 

 Meer middelen en ruimte voor de fiets in de provincie. 

 De regionale zichtbaarheid en invloed van de Fietsersbond neemt toe. 

Impact  Fietsers profiteren van verbeterde fietsvoorzieningen op provinciaal niveau. 

Doelgroep 
 Provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond. 

 Kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. 

 Kandidaat gedeputeerden van de provincies. 

Samenwerking 
 De diverse politieke partijen op provinciaal niveau. 

 Met de deelnemende partijen in de Tour de Force en andere allianties. 

 

600C Lokale Lobby: lobby en strategie 

Belangrijkste thema’s van de Fietsersbond uitwerken en uitvoeren in een concrete lokale Kies voor de Fiets 

lobby strategie per thema. Het programma van de Tour de Force, de Nationale Fietsagenda 2020, Koers 

2020 en Visie 2040, Klimaatakkoord en Preventieakkoord zijn daarvoor ons uitgangspunt. 

Activiteiten 
 Ontwikkelen van een lokale lobby strategie op twee van hierboven genoemde 

lobby thema’s (zie p. 8) en een actueel thema. 

 Het geven van advies en informatie op aanvraag van afdelingen.  

 Informeren van de afdelingen over ontwikkelingen en doelen die zij bereikt 
hebben onder het motto ‘Wij… zijn de Fietsersbond’ (zie Hoofdstuk 3.). 
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 Training/webinars over o.a. de Omgevingswet (lokale omgevingsvisies) en de 
wijze waarop de fiets daarin een plek krijgt en de snorscooter.  

 Het ontwikkelen van een toolkit om vrijwilligers te ondersteunen bij het 
voeren van lobby en acties. 

Output 
 Tenminste twee voor de Fietsersbond belangrijkste thema’s zijn uitgewerkt in 

een lokale lobbystrategie. 

 Zo mogelijk is uit het Klimaatakkoord of Preventieakkoord één speerpunt 
uitgewerkt in een lokale lobby strategie. 

 Meer afdelingen doen actief mee aan campagnes en acties. 

Outcome 
 We maken het voor vrijwilligers en provinciale vertegenwoordigers makkelijk 

en leuk om te lobbyen bij lokale overheden. 

 Onze actieve vrijwilligers voelen zich gesteund door het landelijk bureau 
waardoor ze nog beter in staat zijn een sterke en professionele lobby te 
voeren. Draagt bij aan de doelen 8. en 9. van de Tour de Force. 

 De vrijwilligers zijn beter op de hoogte van wat er landelijk speelt en het 
landelijk bureau is beter op de hoogte van lokale successen.  

Impact  Fietsers profiteren van verbeterde fietsvoorzieningen op lokaal niveau. 

Doelgroep 
 Lokale afdelingen en provinciale vertegenwoordigers 

 Gemeenten en provincies 

 Fietsers 

Samenwerking 
 In de Tour de Force samenwerkende partijen 

 Deskundigen op gebied van de Omgevingswet 

 

600C Lokale Lobby: Verkeerskundig en juridisch advies 

Verkeerskundige adviezen en juridische ondersteuning aan lokale afdelingen en provinciale 

vertegenwoordigers. 

Activiteiten 
 Het geven van verkeersadvies op maat wanneer de afdelingen dat verzoeken.  

 Het bieden van juridische ondersteuning bij beroep en bezwaar. 

Output 
 Minimaal 600 verkeersadviezen waarmee afdelingen en provinciale 

vertegenwoordigers bij gemeente of provincie de dialoog kunnen aangaan 
over te nemen verkeersbesluiten, bestaande situaties of het oplossen van 
knelpunten. 

Outcome 
 Op 300 lokaties in Nederland zijn de plannen van de gemeente/provincie 

aangepast met de input van vrijwilligers van de Fietsersbond. 

 De infrastructuur wordt in toenemende mate ingericht met de fiets als 
uitgangspunt in plaats van de auto. . Dit draagt bij aan doel 2. en 6. van de 
Tour de Force. 

 Professionele ondersteuning aan de afdelingen. 

Impact  Fietsers profiteren van verbeterde fietsvoorzieningen op lokaal niveau. 

Doelgroep 
 De vrijwilligers in de afdelingen en provinciale vertegenwoordigers van de 

afdelingen. 

 De diverse overheden. 
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Samenwerking 
 Fietsberaad 

 De expertgroepen Fiets en Recht en Fiets en Infra van de Fietsersbond 

 CROW 

 

601 Fietsstad 2020 

Met de Fietsstadverkiezing stimuleert de 

Fietsersbond goed fietsbeleid en zetten we 

Nederlandse gemeenten die zich hard maken voor de 

fietser in het zonnetje. De mening van de fietser staat 

centraal. In 2020 wordt de nieuwe top 100 

gepubliceerd, en lijsten met stijgers, dalers en 

nieuwkomers. De winnaar krijgt de titel Fietsstad 

2020. De verkiezing heeft daarnaast een 

onderliggend thema: het Fietsende Schoolkind. De Fietsersbond heeft in 2018 de (fietsende) jeugd 

geagendeerd en wil het fietsen verder stimuleren onder scholieren vanuit het perspectief van gezondheid, 

vrijheid en zelfstandigheid. Veiligheid is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Hier geven we in 2019 

vervolg aan door het thema te koppelen aan de Fietsstad zodat een groot publiek gericht vragen kunnen 

stellen over fietsen naar school. 

Activiteiten 
 Een online enquête, waarmee we fietsers een stem geven over het fietsen in 

hun gemeente. 

 Een specifiek deel in de online enquête met vragen over fietsen naar school.  

 Op basis van de onderzoeksresultaten houden we korte acties om mensen te 
activeren; denk aan fietsen naar school (belofte) en meldpuntacties. 

Output 
 Het onderzoek verzamelt gegevens over het fietsklimaat en fietsen naar school 

in tenminste 80% van de Nederlandse gemeenten. 

 Ten minste 30 Fietsersbond afdelingen promoten de Fietsstad actief. 

 Minimaal 10 gemeenten voeren campagne binnen hun gemeente ter promotie 
van de Fietsstadverkiezingen. 

 Minimaal 25.000 fietsers vullen de enquête in. 

Outcome 
 Gemeenten gaan met elkaar de competitie aan en gaan actief aan de slag om 

hun fietsbeleid te verbeteren. 

Impact 
 Fietsbeleid in gemeenten krijgt meer prioriteit. 

 Gemeenten hebben meer aandacht voor fietsen naar school en het belang van 
een veilige schoolomgeving. 

Doelgroep 
 Gemeenten (beleidmakers, communicatie) 

 Alle fietsers van Nederland 

 Ouders met jonge kinderen 

Samenwerking 
 Sponsors 

 Media 

 Gemeenten 
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510 Provinciaal vertegenwoordiger Fryslân 

Betere fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid van fietsers en het stimuleren van (veilig) fietsen in de 

provincie Fryslân. 

Activiteiten 

 Samenwerking met en advies aan beleidsafdelingen gemeenten, Provincie en 
ROF Fryslân. 

 Ondersteunen van vrijwilligers 

 Uitvoeren van het schoolfietsplan 

 Opzet pilots fietsclubs  

 Fietsverlichtingsacties 

 Lobby voor betere en veilige fietsvoorzieningen 

Output 

 Fietsclubs 

 Koningsspelen en de 11scholenfietstocht 

 Kop Over Kop wielerclinics voor groepen 8 van de basisschool 

 Verschillende fietsverlichtingscampagnes in Fryslân 

 Gastcollege NHL over verkeersveiligheid, infrastructuur en gedrag 

 Fietsverkiezingsdebatten in het kader van de provinciale statenverkiezingen 

 Adviezen aan politici, burgers, verkeersambtenaren met betrekking tot 
fietsgerelateerde onderwerpen en fietsverkeersveiligheid 

 Lobby voor meer en beter fietsbeleid in relatie tot relevante beleidsterreinen 
als verkeer en vervoer, verkeersveiligheid, gezondheid en bewegen, milieu, 
stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. 

Outcome 

 Meer fietsers fietsen meer kilometers in Fryslân 

 Meer verkeersveiligheid door opheffen concrete knelpunten en betere 
ontwerpen voor fietsinfra 

 Fietsactiviteiten op scholen om het fietsen te stimuleren 

Impact 
 Fietsers profiteren van verbeterde fietsvoorzieningen op provinciaal niveau. 

 Kinderen hebben meer fietservaring opgedaan en zijn daardoor veiliger in het 
verkeer 

Doelgroepen 
 Fietsers in Fryslân 

 Afdeling beleid van de provincie en ROF 

 Gemeenten Fryslân 

Samenwerking 

 De afdeling beleid en ROF van de provincie 

 Fietsersbond-afdelingen in de regio Fryslân 

 Scholen 

 Gemeenten 

 Politie (fietsverlichtingsacties) 

 Veilig Verkeer Nederland 

 SBV (stichting bevordering verkeerseducatie) 

 

 

502 Provinciaal vertegenwoordiger Zuid Holland 
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Betere fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid van fietsers en het stimuleren van (veilig) fietsen in de 

provincie Zuid-Holland (PZH). 

Activiteiten 
 Fiets Filevrij 

 Samenwerking met beleidsafdeling PZH 

 Ondersteunen van het vitaliteitsteam 

Output  N.v.t. 

Outcome 
 Meer fietsers fietsen meer kilometers in Zuid-Holland 

 Toename van de fiets in de modal split op afstanden minder dan 20km. 

Impact  Fietsers profiteren van verbeterde fietsvoorzieningen op provinciaal niveau. 

Doelgroep 
 Fietsers in Zuid-Holland 

 Afdeling beleid van de provincie 

 Gemeenten Zuid-Holland 

Samenwerking  De afdeling beleid van de provincie 
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5 Programma Beleidsbeïnvloeding  

 “Het moet makkelijker en aantrekkelijker worden om elke dag, of af en toe, de fiets te pakken”, schrijft 

staatssecretaris Van Veldhoven in 2018 in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft de ambitie geuit 

de voordelen van fietsen veel meer te benutten, en de trend van vaker en langer fietsen te versterken. Samen 

met de betrokken partijen van de Tour de Force, waaronder ook de Fietsersbond, is de concrete ambitie om 

drie miljard meer fietskilometers in tien jaar tijd te behalen.  

 

In 2018 kwamen ook het Klimaatakkoord en het 

Preventieakkoord tot stand. De Fietersbond was 

betrokken bij de totstandkoming van beide akkoorden. 

In 2019 gaan we gaan aan de slag met de afspraken die 

daar zijn gemaakt. De Fietsersbond maakt zich met het 

programma Beleidsbeïnvloeding sterk voor een 

volwaardige plek van de fiets in alle plannen. Dat 

programma bestaat uit projecten die het beleid op 

landelijk niveau fietsvriendelijker moeten maken. Dat doen we door lokale trends te vertalen naar de 

belangrijkste punten voor het beleid op landelijk niveau dat we vervolgens ook daar agenderen. Om aandacht 

te vragen voor de belangrijkste beleidskwesties, voeren we campagne om fietsers te activeren. In de 

campagne rond de Provinciale Verkiezingen bijvoorbeeld, leggen we met het thema Kies voor de fiets die 

verbinding tussen lokale en landelijke trends. Online en via de lokale afdelingen van de Fietsersbond wisten we 

met succes maatschappelijke betrokkenheid te organiseren voor de campagne 30 is het nieuwe 50. We 

continueren deze campagne daarom in 2019 om te komen tot een lagere maximumsnelheid in de bebouwde 

kom. Zo verbeteren we de wereld straat voor straat. Het verkeer wordt veiliger, de bereikbaarheid verbetert, 

mensen worden gezonder en er zijn (lokaal) minder milieuproblemen. 

De Tour de Force is dé fietsagenda van de gezamenlijke overheden in Nederland en is een belangrijk middel 

om de fiets op de landelijke agenda te houden. De Fietsersbond draagt op verschillende manieren actief bij 

aan de negen doelen van de Tour de Force en overlegt regelmatig met andere stakeholders over de voortgang. 

Belangrijke punten uit de agenda voor 2019: 

 Meer ruimte voor de fiets in de stedelijke omgeving en meer aandacht voor de fiets in de 

krimpgebieden. 

 Extra middelen voor uitvoering van het bestuursakkoord fietsparkeren en stappen op weg naar 

structurele oplossingen voor investeringen en exploitatie. 

 Afspraken in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voor 

snelfietsroutes en voor actieve mobiliteit in het algemeen. Behoud van de aanpak van Beter 

Benutten. 
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 Behoud van het Centrum Fietsdiefstal, waarvan de toekomst op dit moment onzeker is. 

 Fiscale stimulering van de fiets (een betere regeling voor de leasefiets is inmiddels gerealiseerd). 

 Uitvoering van fietsstimuleringsacties met gezondheid als belangrijke invalshoek. 

 Bijdragen aan de wijze waarop de fiets een goede plaats kan krijgen in Omgevingsvisies en -plannen in 

de nieuwe Omgevingswet. 

In het tweede kwartaal van 2019 presenteert de 

Fietsersbond de Visie 2040 aan de ledenraad en in een 

openbare publicatie. Visie 2040 is de herziene visie van 

de Fietsersbond op de toekomst van de fiets in de 

(stedelijke) ruimte. Dit proces is gestart in 2017 onder 

invloed van de vele ontwikkelingen op het gebied van 

mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling.   

De Fietsersbond is lid van de European Cyclists’ 

Federation (ECF) en de Dutch Cycling Embassy (DCE). Daar werken we samen aan strategische thema’s als 

Intelligente Snelheids Adaptatie (ISA), autonome technieken en technische eisen voor gemotoriseerde 

tweewielers. We maken ons sterk voor de EU Cycling Strategy en geven input aan de programma's voor de 

Europese verkiezingen. Daar waar nodig neemt de Fietsersbond deel aan werkgroepen van het CROW 

Fietsberaad en andere platforms waar beleid ontwikkeld en uitgewerkt wordt op het gebied van bijvoorbeeld 

landbouwverkeer, de speedpedelec en het fietspad van de toekomst. De Fietsersbond maakt ook deel uit van 

de programma-adviesraad van het Nationaal Fietscongres. 

Sinds de oprichting van de Fietsersbond functioneert de vereniging regelmatig als incubator voor nieuwe 

ontwikkelingen op fietsgebied. Wanneer fietsinnovaties op de markt gebracht worden of ideeën ontwikkeld 

worden, treedt de Fietsersbond op als partner die een innovatie door de eerste onzekere periode helpt. 

Voorbeelden daarvan zijn de Fietsersbond Routeplanner, de OV-fiets of, meer recent, de commonbike. In 2019 

versterken we deze rol als incubator, zodat nieuwe fietsinitiatieven ons beter weten te vinden. Met het 

FietsersbondLab ondersteunen we innovatieve projecten van hogescholen en universiteiten. Mogelijke 

onderwerpen voor 2019 zijn onder andere het oprichten van een belangenbehartiger voor de fietslogistiek, de 

mogelijkheden van intelligente snelheidsassistentie voor de speedpedelec, de ontwikkelingen van Intelligent 

Transport Systems ITS en de zelfsturende auto, verdere ontwikkeling van safety performance indicators voor 

de fiets op basis van de fietsrouteplanner en mogelijkheden om fietsinfrastructuur duurzaam en circulair te 

maken. Verder werken we samen met CE Delft aan fudamenteel onderzoek naar de ruimte voor de fiets en 

andere voertuigen in de stedelijke omgeving. 
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Projecten die vallen onder het Programma Beleidsbeïnvloeding 

600B Fietsersbond Lab 

Het Fietsersbond Lab ondersteunt (nieuwe) initiatieven en voert verkenningen uit gericht op innovatie van 

het fietsbeleid. 

Activiteiten 
 We ondersteunen twee initiatieven, waaronder de oprichting van een 

branchevereniging voor de fietskoeriers en een onderzoek naar kijkstrategieën 
van fietsers. 

 We doen van twee verkenningen: de voortzetting van de coalition of the 
willing ISA en het onderzoek van CE Delft naar ruimtegebruik en modal shift. 

Output 
 De branchevereniging fietskoeriers is opgericht en samenwerking met de 

Fietsersbond is gerealiseerd. 

 De coalition of the willing ISA heeft vorm gekregen. 

 Het onderzoek van CE Delft is gepubliceerd. 

Outcome 
 Met het rapport van CE Delft is er een betere onderbouwing van de kansen 

voor de fiets. 

 Beleidsmakers kunnen beter onderbouwde keuzes maken in toekomstige 
projecten. 

 De Fietsersbond wordt gezien als organisatie die bijdraagt aan innovatie. 

Impact  Innovaties dragen bij aan een beter en veiliger fietsklimaat. 

Doelgroep 
 Organisaties voor fietslogistiek 

 Diverse partners uit ons netwerk  

 Beleidsmakers 

Samenwerking  Zie doelgroep 

 

600D Beleid algemeen 

Het zichtbaar maken van de wensen van fietsers en Fietsersbond-afdelingen in de landelijke en 

internationale dossiers die fietsers kunnen raken. 

Activiteiten 
 De Fietsersbond neemt deel aan verschillende werkgroepen van de Tour de 

Force, de Dutch Cycling Embassy en het Klimaat- en Preventieakkoord en 
levert inbreng op een aantal landelijke dossiers die impact kunnen hebben op 
het fietsen. 

 Verder uitwerken van de Visie 2040 voor de verschillende aandachtsgebieden 
om die vervolgens te publiceren via al onze communicatiekanalen. 

 Het geven van inhoudelijke ondersteuning aan de (provinciale) afdelingen over 
Omgevingswet. 

 Het volgen van actuele ontwikkelingen rond bijvoorbeeld de speedpedelec en 
de snorfiets. 

 Deelname aan Velo-city Dublin. 
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 Deelname aan de verkeersveiligheidscoalitie en het uitwerken van een 
strategisch plan verkeersveiligheid. 

Output 
 Als gevolg van bovengenoemde activiteiten zijn diverse beleidsstukken 

gerealiseerd.  

 Het realiseren van een nieuw concept Fietsparkeur. 

 Een hernieuwde versie van de benchmark leefbare steden. 

Outcome 
 De Visie 2040 is buiten de Fietsersbond bekend en wordt bediscussieerd in de 

relevante netwerken om ons heen. 

 Op alle niveaus in de Fietsersbond is beleidsmatige kennis ontwikkeld en 
vernieuwd. 

 Activiteiten dragen direct of indirect bij aan de doelstelling van de Tour de 
Force, het Klimaat- en Preventieakkoord en de doelstelling van de 
staatssecretaris om 3 miljard meer fietskilometers te realiseren. 

Impact 
 De beleidskennis van de Fietsersbond draagt bij aan de ontwikkeling van het 

Nederlandse fietsbeleid. 

Doelgroep 
 Relevante beleidsmakers 

 Alle beleidsniveaus in de vereniging Fietsersbond 

Samenwerking 
 Kan per onderwerp verschillen; op onderzoeksgebied zijn CE Delft en 

Goudappel relevante partijen. 

 

299 Beleidsbeïnvloeding 

De combinatie van activiteiten, lobby en belangenbehartiging (public affairs) zorgt ervoor dat de fiets hoger 

op de agenda staat bij de Rijksoverheid, provinciale - en lokale overheden. 

Activiteiten 
 Het verzorgen van inbreng aan belangrijke overleggen in de Tweede Kamer 

(preventiebeleid, verkeersveiligheid, leasefietsregeling, snorfiets, begroting 
IenW en MIRT). 

 De ECF ondersteunen bij het geven van input aan de Nederlandse kandidaten 
voor de Europese verkiezingen. 

 Deelname aan de jaarvergadering van de ECF en aan de ontwikkeling van de 
Visie 2040. 

 Het voortzetten van een brede coalitie duurzame, actieve en gezonde steden 
op inhoudelijk en relationeel niveau. 

 Indien financiering is gevonden: Voortzetting van de lobby voor meer 
snelfietsroutes. 

Output  Er is input geleverd en publiciteit gegenereerd op minimaal drie dossiers. 

Outcome 
 De fiets staat hoger op de nationale agenda in brede zin. 

 De Fietsersbond is in beeld bij de relevante bestuurders en opiniemakers. 

 De doelstelling 20% meer fietskilometers komt in zicht. 

 Er is meer aandacht voor de fiets in het Europees Parlement. 

 Er zijn meer middelen voor het fietsbeleid op alle bestuurlijke niveaus en in het 
bijzonder is de bijdrage van de Rijksoverheid voor stationsstallingen en 
snelfietsroutes verhoogd. 

 In het najaar van 2019 slagen we erin extra middelen voor het fietsbeleid te 
realiseren bovenop de 100 miljoen in het regeerakkoord. 
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 In 2020 is er een leasefietsregeling. 

Impact  Alle activiteiten dragen bij aan meer en betere fietsvoorzieningen. 

Doelgroep 
 Beleidsmakers en politici 

 Fietsers 

Samenwerking 
 Diverse organisaties in de Tour de Force 

 Mobiliteitsalliantie, coalitie duurzame, actieve en gezonde mobiliteit 
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6 Programma Verkeersgezondheid 

Kies voor de fiets omdat je gezond wil blijven. Kies voor de fiets omdat je in verbinding wil blijven met de 

maatschappij. En kies voor de fiets in een gezonde en veilige omgeving. Met het programma 

Verkeersgezondheid draagt de Fietsersbond bij aan de mentale en fysieke gezondheid van mensen in 

Nederland. Met concrete activiteiten, zoals fietslessen en het geven van voorlichting over blijven fietsen met 

een beperking.  

In 2018 heeft de Fietsersbond het Preventieakkoord ondertekend, een nationaal akkoord gericht op het 

bevorderen van een gezonde leefstijl. Eén van de doelen van het thema overgewicht uit dat akkoord, is dat in 

2040 75% van de inwoners van Nederland beweegt volgens de Nederlandse Beweegrichtlijn. De Fietsersbond 

pleitte met succes voor maatregelen om fietsen naar het werk en naar school te stimuleren. Die maatregelen 

zijn in het akkoord opgenomen en moeten gaan bijdragen aan een gezondere samenleving. Om fietsen naar 

het werk te stimuleren wordt een alliantie Werken in Beweging opgericht. De Fietsersbond is een van de 

samenwerkingspartners in die alliantie. De ambitie bestaat om overheden en organisaties op lokaal niveau een 

preventieakkoord te laten sluiten om zoveel mogelijk 

kinderen en jongeren lopend en fietsend naar school te 

laten gaan. 

De Fietsschool van de Fietsersbond heeft in de 

afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd 

over het fietsen op oudere leeftijd. De e-bike stelt 

ouderen in staat om op latere leeftijd langer te blijven 

fietsen. In de lessen van de Fietsschool staat veilig 

fietsen op de e-bike of op een gewone fiets centraal. Zeker nu voor het eerst meer dodelijke 

verkeersslachtoffers zijn gevallen op de fiets dan in een auto. Tweederde van alle fietsdoden was 65 jaar of 

ouder. De Fietsschool was ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van het landelijke project Doortrappen dat 

is gericht op langer, plezierig blijven fietsen. In 2019 draagt de Fietsersbond actief bij aan de landelijke uitrol 

van dit project. We besteden daarnaast aandacht aan het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en het 

mobiel houden en krijgen van deze doelgroep. 

De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 wordt ingevoerd, heeft onder andere tot doel de fysieke leefomgeving 

veilig en gezond te maken. Daartoe moet er op lokaal niveau een omgevingsvisie komen waarin het 

beschermen en bevorderen van de gezondheid van mensen wordt meegenomen. Juist hier ligt er een grote 

kans voor de fiets. Wanneer er letterlijk meer ruimte komt voor de fiets, maakt dat bewegen laagdrempelig en 

nodigt het uit tot gezond gedrag. In 2019 stellen wij handvatten op voor onze lokale afdelingen en andere 

geïnteresseerden, zodat zij goed voorbereid zijn om mee te werken aan een lokale omgevingsvisie waarin 

fietsen een belangrijke rol heeft. 
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Projecten die vallen onder het Programma Verkeersgezondheid 

602A Verkeersgezondheid 

Verkeersgezondheid staat voor het bevorderen van een gezonde leefstijl, inzetten op sociale cohesie en 

fietsen in een gezonde omgeving. Dit doen we vanuit de drie thema’s fietsen naar het werk, fietsen naar 

school en recreatief fietsen. 

Activiteiten 
 Het programma en begrip Verkeersgezondheid steviger op de kaart zetten, 

met name lokaal en regionaal. 

 Aandacht vragen voor het belang van alledaags bewegen, sociale cohesie en 
een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. 

 Uitvoeren van maatregelen benoemd in het preventieakkoord, met als 
belangrijkste thema’s Fietsen naar het werk en Fietsen naar school. 

 Voorbeelden laten zien van hoe een gezonde leefomgeving er uit kan zien, op 
lokaal en landelijk niveau. 

Output 
 Expertsessie Verkeersgezondheid. 

 Een handleiding voor lokale afdelingen om een fietsvriendelijke en gezonde 
omgeving te stimuleren.  

Outcome 
 Fietsstimulering staat hoger op de agenda bij overheden en werkgevers, 

waaronder VWS, IenW en de Coalitie Anders Reizen. Ons netwerk in de 
gezondheids-, welzijns- en sportsector is uitgebouwd en verduurzaamd.  

 Het programma en begrip Verkeersgezondheid is bekend op provinciaal en 
lokaal niveau. 

 Hogere fietsparticipatie van alle doelgroepen. 

Impact  Een gezondere samenleving 

Doelgroep 
 Professionals in de sectoren Fiets, Zorg, Welzijn en Mobiliteit 

 Lokale afdelingen van de Fietsersbond 

Samenwerking 
 Gezondheidsorganisaties: o.m. Diabetesvereniging, Hartstichting, JOGG, 

Alliantie Natuur en Gezondheid, Wandelnet 

 Welzijnsorganisaties 

 Ministerie van VWS 

 Gezonde School (onderwijsraden, GGD GHOR Nederland en RIVM) 

 Ouderenbonden 

 Coalitie Anders Reizen 
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602B Fietsschool/Educatie 

De Fietsschool van de Fietsersbond geeft fietslessen aan allerlei mensen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken bij veilig fietsen, bijvoorbeeld kinderen, migranten en senioren. We vragen ook aandacht het 

belang van fietsstimulering en praktische verkeerseducatie bij gemeenten, ministeries en provincies. 

Activiteiten 
 Leerlijn ‘Fietsen voor senioren’ opstellen. Deze bevat ook een menukaart met 

activiteiten die bijvoorbeeld kunnen worden benut voor het project 
Doortrappen. 

 Bijdragen aan verdere uitrol van het project Doortrappen. 

 Nieuwe vrijwilligers opleiden tot breed inzetbare fietsdocent (ook voor 
specialistische fietsen en Fietsen Alle Jaren). 

 Huidige vrijwilligers bijscholen. 

Output 
 Leerlijn ‘Fietsen voor senioren’ met verschillende fietsactiviteiten voor 

ouderen. 

 Een nieuwe groep vrijwillige en breed inzetbare fietsdocenten. 

 Twee scholingsmomenten voor vrijwilligers, waaronder een landelijke 
scholingsdag met als thema: Fietsen meer onderdeel maken van het dagelijkse 
beweegpatroon, waardoor mensen langer en veiliger blijven fietsen. 

Outcome 
 Betrokken en breed inzetbare fietsdocenten 

 De Fietsschool wordt gezien als partij met kennis en kwaliteit op het gebied 
van fietslessen. 

Impact  Door de Fietsschool getrainde fietsers fietsen langer, veiliger en plezieriger. 

Doelgroep 
 Vrijwilligers Fietsschool 

 Kinderen 

 Senioren 

 Nieuwe Nederlanders 

Samenwerking 
 ROV’s 

 Gemeenten 

 Programmateam Doortrappen 

 Welzijnsorganisaties 
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7 Programma Communicatie 

Vraag je willekeurige fietsers of ze de Fietsersbond kennen, dan blijkt dat de naam wel bekend klinkt maar dat 

zij vaak niet goed weten wat de Fietsersbond doet. De Fietsersbond is goed in het onderbouwen van gedegen 

standpunten met argumenten en cijfers. Maar om mensen te interesseren moet je ze meer bieden: De 

verhalen over Fietsersbond helden en de hindernissen die ze tegenkomen onderweg naar hun doel, gelukkige 

fietsers. Verhalen zijn effectiever dan lijstjes, je vertelt ze door omdat ze je raken. En daar bouw je 

naamsbekendheid mee op. 

Het campagnethema Wij zijn de Fietsersbond is leidend voor het programma Communicatie in 2019. Met 

toegankelijke communicatie laten we onze lokale kracht zien en kunnen we naamsbekendheid opbouwen. Dat 

gaan we doen met storytelling. We gaan op zoek naar aansprekende verhalen die persoonlijk zijn en 

authentiek. Geen reclamepraatjes. We laten gewone fietsers aan het woord die vertellen wat fietsen voor hen 

betekent en hoe de Fietsersbond kan bijdragen aan meer fietsplezier. We laten ook onze vrijwilligers en 

medewerkers aan het woord. Wat doet fietsdocent Martin, wie leert hij fietsen? Hoe kreeg Thea van een 

lokale Fietsersbond afdeling een vrijliggend fietspad 

voor elkaar zodat er geen kinderen meer verongelukken 

op de provinciale weg? Welke moeilijkheden kwam ze 

daarbij onderweg tegen?  

Als altijd volgen we de branche en vakwereld en 

adviseren we fietsers en industrie over ontwikkelingen 

in de maatschappij en op het gebied van mobiliteit. Ook 

blijven we ons sterk maken voor betere fietsproducten. 

De Fietsersbond krijgt steeds meer collega’s die ook fietsproducten testen, denk aan de Consumentenbond of 

de ANWB. Onze testen moeten daarom onderscheidend zijn: wij laten vooral fietsers testen, met name 

producten die nieuw of innovatief zijn en interessant zijn voor jongere doelgroepen. We bekijken altijd of de 

test kan leiden tot kwaliteitsverbetering van producten of diensten. 

In 2018 is geïnvesteerd in een nieuw relatiemanagementsysteem (CRM) zodat we onze verhalen gerichter 

onder de aandacht van de doelgroep kunnen brengen. De belangrijkste communicatiekanalen blijven de 

website, sociale media, het magazine Vogelvrije Fietser, de Fietsflits voor actieve leden en de landelijke 

nieuwsbrieven voor leden. In 2019 gaan we deze kanalen beter op elkaar afstemmen en maken we meer 

gebruik van video omdat we daarmee een groter en jonger publiek kunnen bereiken. Om alle input voor alle 

communicatiekanalen te stroomlijnen gebruiken we de contentkalender. 

In het kader van het proces Toekomst van de Fietsersbond werken we in 2019 onze positionering verder uit 

zodat we ons sterker kunnen profileren ten opzichte van onze ‘concurrenten’. De basis daarvoor is het 

ledenonderzoek (2017/2018) en de ideeën die de leden aandroegen bij de negen Fietscafé’s. 
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330 Cross Media 

Via verschillende kanalen wil de Fietsersbond zoveel mogelijk fietsers en leden bereiken, informeren, 

binden, hun mening vragen en activeren. Het gaat om sociale media, video, het magazine de Vogelvrije 

Fietser, digitale nieuwsbrieven, het forum en de website. We werken aan twee grote veranderingen: de 

geleidelijke overgang van het papieren magazine naar meer digitale communicatie en meer video. 

Activiteiten 

 Content maken 

 Verhalen vertellen (storytelling) 

 Persberichten 

 Uitwerken positionering 

Output 

 Vier magazines. 

 10 Digitale nieuwsbrieven waarbij de ledennieuws is geïntegreerd in de 
Fietsflits. 

 18 video’s waarvan 10 TestKees video’s. 

 We bereiken 2 miljoen mensen via onze digitale kanalen, waarvan een 
groeiend aantal jongeren. 

 Het CRM is gekoppeld aan de website. 

 10% meer Fietsflitsabonnees. 

 Het aantal abonnees op het YouTube-kanaal is verdubbeld naar 1.500. 

Outcome 
 Fietsers (leden en niet-leden) kennen de Fietsersbond als de behartiger van 

hun fietsbelangen. 

 Meer fietsers komen online in actie voor de fiets en de Fietsersbond. 

Impact 

 Met meer zichtbaarheid en binding met fietsers kan de Fietsersbond met meer 
gezag en gewicht de belangen van fietsers behartigen. 

 Meer fietsers gaan veilig en comfortabel op pad omdat ze de mogelijkheden 
en risico’s van fietsen beter kunnen inschatten. 

Doelgroep 
 Alle fietsers 

 Speciale aandacht voor het bereiken van jongere fietsers 

Samenwerking 

 Consumentenbond 

 De Telegraaf en een andere grote mediapartner 

 Diverse publieksbladen 

 Nog te bepalen 

 

320 Consumentenvoorlichting 

De Fietsersbond onderzoekt de kwaliteit van (nieuwe) fietsproducten en vertegenwoordigt de belangen van 

fietsers bij de fietsindustrie. TestKees doet een grote e-bike test in samenwerking met een mediapartner en 

de Consumentenbond en test nieuwe producten. Via diverse kanalen geeft TestKees consumenten 

informatie en advies over fietsen en fietsproducten. Video krijgt in 2019 extra aandacht. 

Activiteiten 

 Het houden van een e-bike test en vergelijkende testen en publicatie van de 
testresultaten. 

 Perswoordvoering over fietsproducten en issues die over fietsproducten gaan. 

 Vragen consumenten beantwoorden via sociale media, website/forum, email 
en telefonisch. 

 Het ontwikkelen van een TestKees videokanaal en de productie van 10 video’s. 
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 Presentaties geven aan consumenten op beurzen evenementen en activiteiten 
van de vereniging. 

 Contacten met de branche onderhouden op beurzen, bedrijfsbezoeken en 
(pers)presentaties. 

 Het zoeken van nieuwe mediapartners en sponsoren. 

 Het adviseren van beleidsmakers over zaken waar fietsproducten een rol 
spelen (verlichting, speedpedelecs, e.d.). 

Output 

 E-bike test. 

 Drie gepubliceerde testen. 

 16 nieuwe producten getest. 

 Meer bereik op het YouTube kanaal van de Fietsersbond. 

Outcome 

 De Fietsersbond is voor fietsers de deskundige op fietsgebied.  

 De Fietsersbond is de belangenbehartiger voor de klanten van de branche. 

 Consumenten leren de fietsersbond kennen door aantrekkelijke en bruikbare 
consumenteninformatie. 

Impact 
 Fietsers fietsen met meer plezier omdat ze beter weten welke producten ze 

moeten kopen en hoe ze hun fiets kunnen onderhouden. 

Doelgroep 
 Alle fietsers 

 Nederlandse media 

Samenwerking 
 Nog te bepalen mediapartner(s) 

 Diverse bedrijven uit de fietsbranche 

 Consumentenbond 

 

300 Communicatie algemeen 

Dit project omvat alle ‘algemene’ activiteiten op het gebied van communicatie en marketing. In 2018 zijn we 

over gegaan op een nieuw relatiemanagementsysteem. In het kader daarvan stellen we in 2019 de klantreis 

op: een beschrijving van de stappen die de doelgroepen van de Fietsersbond doorlopen om klant te worden 

en te blijven. Onder ‘klant worden’ verstaan we bijvoorbeeld ‘lid worden’, ‘donateur worden’ of 

nieuwsbriefabonnee worden.  De klantreis helpt ons met het effectiever inrichten van onze communicatie 

en marketing.  

Activiteiten 

 Professionele mediawoordvoering en monitoring. 

 Content Marketing en SEA. 

 Social Media management. 

 Ontwikkeling van nieuwe materialen. 

 Het opstelling van de klantreis voor diverse processen. 

Output 

 Het aantal geregistreerde belangstellenden stijgt met 15%, de uitstroom is 
minder dan 10%. 

 Het aantal mediaberichten met vermelding van de Fietsersbond stijgt met 
15%. 

 Een volledige basis-klantreis met één vertakking (ouders met kinderen) aan 
het eind van 2019. 

 De naamsbekendheid stijgt met één punt in de charibarometer. 

Outcome 
 Het vergroten van de naamsbekendheid van de Fietsersbond. 

 Het (beter) binden van belangstellenden, leden en vrijwilligers aan de 
Fietsersbond. 
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 Een positief imago van de Fietsersbond in de buitenwereld. 

Impact 
 Een grotere naamsbekendheid betekent meer impact voor wat we zeggen. 

Gerichte communicatie op basis van een klantreis creëert meer 
verbondenheid met de Fietsersbond. 

Doelgroep 
 Bestaande leden en leads 

 Media 

 Fietsers van 18 tot 88 

Samenwerking  N.v.t. 
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8 Programma Verenigingsmanagement 

 
Het vrijwilligersbeleid van de Fietsersbond is erop gericht onze vrijwilligers goed te ondersteunen, onze 

afdelingen te versterken én nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Voor nieuwe maar ook huidige vrijwilligers is 

het van belang te weten hoe zaken bij de Fietsersbond geregeld zijn, voor welke activiteiten er mensen nodig 

zijn en welke scholing ze kunnen volgen. Het is belangrijk dat vrijwilligers gemotiveerd zijn en blijven en dat zij 

zich gewaardeerd voelen, maar ook dat de Fietsersbond een open en transparante vereniging is waar mensen 

zich graag voor willen inzetten. Met het thema Wij zijn de Fietsersbond vertellen we het verhaal van al deze 

vrijwilligers op onze website, in de Vogelvrije Fietser en onze digitale nieuwsbrieven.  

 

De Fietsersbond wil een bloeiende en democratische 

vereniging zijn, die goed wordt bestuurd. Op 

Ledendagen ontmoeten onze betrokken leden en 

potentiële elkaar en gaan zij in gesprek over de 

toekomst van de vereniging en ontwikkelingen op het 

gebied van fietsen. In 2018 is een jonger bestuurslid van 

de Fietsersbond aangesteld die speciaal 

verantwoordelijk is voor de doelgroep jongeren. De 

opdracht is in 2019 samen met jongeren een jongerenorganisatie op te zetten die meedenkt over de toekomst 

van de vereniging en die een jongere doelgroep aan de vereniging weet te binden. Tijdens de Ledenraad en 

bestuursvergaderingen bepalen we de kaders waarbinnen de Fietsersbond opereert. In het werkplan en het 

jaarverslag leggen we onze werkzaamheden vast. De Fietscafés die we in 2018 hebben georganiseerd waren 

een groot succes. De behoefte elkaar te ontmoeten en het gezellig te hebben blijkt zo groot, dat we in 2019 

opnieuw een aantal Fietscafés gaan organiseren. 

 

In 2018 is geïnvesteerd in een nieuw relatiemanagement systeem (CRM). Dat moet het mogelijk maken het 

huidige ledenbestand efficiënter te beheren zodat we betere resultaten kunnen behalen op het gebied van 

ledenbehoud, ledenwerving en nalatenschappen. Het nieuwe CRM biedt ook veel meer mogelijkheden om 

leden en potentiële leden te activeren om bijvoorbeeld een donatie te doen aan de vereniging of aan een 

campagne. 

 

Belangrijke onderwerpen in 2019 zijn: 

 De toekomst van de Fietsersbond: Hoe ziet de vereniging er straks uit? Welke mensen willen we 

betrekken en aan ons binden? Wat willen zij doen voor de Fietsersbond? 

 Wat is de status van onze afdelingen, wat hebben ze nodig om hun werk goed te kunnen blijven 

doen?  
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 De Fietsersbond Academie: De academie moet een aantrekkelijk scholingsaanbod bieden aan 

vrijwilligers op basis van de verschillende programma’s.  

 Het behouden van het ledenaantal. 

 

 

200 Verenigingsorganisatie 

De Fietsersbond wil een bloeiende en democratische vereniging zijn, die goed wordt bestuurd. Op 

Ledendagen en tijdens Fietscafés ontmoeten onze betrokken leden elkaar. Tijdens de Ledenraad en 

bestuursvergaderingen worden de kaders vastgesteld waarbinnen de Fietsersbond opereert. In het 

werkplan en het jaarverslag leggen we onze werkzaamheden vast. 

Activiteiten 

 Vergaderingen en heidagen van het bestuur. 

 Een grote Ledendag in januari en een reguliere in juni. 

 5 Fietscafés. 

 Commissie Toekomst van de Vereniging. 

 Opstellen Werkplan en Jaarverslag. 

Output 
 4 Bestuursvergaderingen, 2 heidagen. 

 20% meer bezoekers aan Ledendagen en Fietscafés t.o.v. 2018. 

Outcome 
 Hogere betrokkenheid van leden bij de vereniging. 

 Een SMART Werkplan en een transparant jaarverslag. 

Impact 
 De Fietsersbond is een levendige vereniging waar fietsers graag lid van zijn en 

actief voor willen worden, waardoor onze representativiteit toeneemt. 

Doelgroep 
 Bestaande leden en actieve vrijwilligers 

 Nieuwe leden en vrijwilligers 

Samenwerking  Zo mogelijk andere verenigingen of instellingen 

 

210 Ledenwerving 

Het aantal leden en donateurs op peil houden ten opzichte van 2018.  

Activiteiten 

 Het genereren van traffic naar de website om leden en leads te werven via 
registraties, projecten (Fietsstad), campagnes (Fietsende schoolkind) en online 
petities.  

 Affiliate marketing 

 Nieuwe proposities ontwikkelen voor leads zoals donateurs, registraties, 
nieuwe doelgroepen. 

 Experimenteren met nieuwe werfmethoden, klantreis opzetten i.s.m. 
communicatie (code 300).  

 Overige activiteiten als een ledenwerfactie voor vrijwilligers, een barter met 
andere organisaties (ledenwerfacties), een jongerenlidmaatschap. 
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Output  2.200 nieuwe leden 

Outcome 
 Meer mensen kennen en steunen de Fietsersbond. 

 Structurele financiële binding met onze achterban. 

Impact 
 De inkomsten van leden en donateurs maken het mogelijk om onze doelen te 

bereiken. 

Doelgroep 
 De doelgroep voor ledenwerving bestaat uit fietsers die de fiets veel en voor 

meerdere doeleinden gebruiken.  

 Jongere doelgroep 30-45 jaar (o.a. ouders met kinderen). 

Samenwerking 
 Interne projectleiders 

 Fietsen.123.nl 

 Andere organisaties nog niet bekend, denk aan KBO-PCOB zijn of JM Ouders 

 

212 Particuliere Fondsenwerving 

De inkomsten van leden optimaliseren door het innen van contributie, het doen van donatieverzoeken, de 

werving van nalatenschappen en het verhogen van de minimum contributie. 

Activiteiten 

 Het innen van de contributie.  

 Een jaarlijks donatieverzoek voor een project. 

 Het werven van nalatenschappen. 

 Het verhogen van de minimum contributie van € 26 naar € 30 met ingang van 
implementatie nieuwe CRM systeem. 

Output 
 De inkomsten van contributie in 2019: €1.235.000. 

 We realiseren inkomsten via donatieverzoeken van minimaal € 50.000. 

Outcome  Contributie-inkomsten dalen niet verder ten opzicht van 2018. 

Impact  De inkomsten van leden maken het mogelijk om onze doelen te bereiken. 

Doelgroep 
 Leden 

 Donateurs 

 Geregistreerde belangstellenden 

Samenwerking  Diverse leveranciers 
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9 Begroting Vereniging Fietsersbond 

Programma

Project-

code Project omschrijving % in acquisitie Uren 

 Kosten 

derden Opbrengst 

Risico/toeli

chting

Lokale lobby 201a Vrijwilligersmanagement (afdelingsafdracht) 100% 0 80.000€         -€                ****

201 vrijwilligersmanagement 100% 1.780 1.000€           

Projecten 502 Zuid-Holland 75% 425 9.000€           43.730€          

510 Friesland 100% 936 9.000€           65.800€          

Flevoland scholen project 0% 0 -€                -€                

511 schoolfietsplan Fryslan 30% 45.000€         45.000€          

600A provinciale verkiezingen 100% 280 3.000€           -€                

600C Beleidsbeinvloeding Lobby lokaal 100% 3.190 15.300€         -€                

601 Fietsstadverkiezing 2020 100% 750 40.223€         14.000€          

Beleidsbeinvloeding 299 Nationale/Internationale beleidsbeinvloeding 100% 754 40.000€         -€                

600B Fietsersbond lab 100% 200 5.000€           -€                

600D Beleid algemeen 100% 820 15.000€         -€                

6XX Subsidie I&W 100% 581.767€       

Verkeersgezondheid 297 Fietsende schoolkind 100% 375 9.000€           20.407€          **

602B Fietsschool/Educatie 100% 450 15.000€         -€                

602A Gezondheid 100% 450 6.500€           -€                

Communicatie 300 Communicatie, Marketing en Ledenmanagement 100% 1.700 41.500€         -€                

320 Consumentenvoorlichting 100% 655 4.000€           

330 Crossmedia 100% 2.316 110.000€       -€                

Verenigingsmanagement 200 Verenigingsorganisatie 100% 400 31.150€         2.000€            

210 Ledenwerving 100% 800 60.000€         -€                

212 Fondsen- en ledenwerving particulieren 100% 375 70.000€         1.235.000€    *

Interne organisatie 6.410 331.000€       20.000€          

Personeelskosten en improductieve uren 6.778 1.243.716€    153.860€       ***

Resultaat 2019 -2.825€             29.844 2.184.389€   2.181.564€   

resultaat uren incl stichting -5.067€              32.042

* Op basis van schattingen

** Donatieverzoek, weinig risico

*** Opbrengst is afhankelijk uitvoering uren binnen de stichting. 

**** Budget is exclusief kosten die eventueel nog komen die gedekt dienen te worden uit de afdelingsreserve. 

Projecten met projectcodes hoger dan 400 hebben een externe financiering. 

Beheer en administratie 

800 Bedrijfsvoering 3.925 134.000€       -€                

801 CRM pakket 110 20.000€         20.000€          

800a Leiding & Management 1.600 1.500€           -€                

812 Multimedia 500 35.000€         -€                

820 Afschrijvingen 0 30.000€         -€                

822 Huishouding & Huisvesting 75 110.000€       -€                

225 PvT 200 500€               -€                

6.410 331.000

100 Vakantie 3.401 -€                -€                

101 Ziekte en overige personeelskosten 1.175 37.500€         -€                

103 Feestdagen 930 -€                -€                

114 Alg. overleggen en uitjes 972 -€                -€                

115 Organisatie ontwikkeling/training 300 26.000€         -€                

6.778 63.500
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10 Bijlage 1: Activiteiten Stichting Fietsersbond 

Voor alle programma’s en projecten in de stichting geldt dat ze moeten bijdragen aan een van de 

doelstellingen van de vereniging. Voor de uitvoering van een stichtingsproject is onder andere het volgende 

van belang:  

 Visuele herkenbaarheid van de Fietsersbond. 

 De mogelijkheid tot landelijke opschaling. 

 De werving van nieuwe vrijwilligers en leden. 

 Bijdrage aan de naamsbekendheid van de Fietsersbond.  

 

10.1 Programma Vrienden van de Fietsersbond 

Sinds eind 2015 heeft de Fietsersbond Vrienden van de Fietsersbond, een structureel samenwerkingsverband 

tussen de Fietsersbond en marktpartijen. De vrienden dragen ons werk een warm hart toe en helpen 

gezamenlijke doelen te bereiken. In 2019 onderzoeken we welke bedrijfslidmaatschappen we naast de 

vrienden van de Fietsersbond kunnen ontwikkelen. 

925 Vrienden van de Fietsersbond 

Structurele samenwerkingsverbanden opzetten met relevante partijen uit de private en semi-publieke 

sector die gericht zijn op het bereiken van gezamenlijke doelen op fietsgebied. Vrienden van de 

Fietsersbond zijn bedrijven en organisaties die fietsers een warm hart toedragen. Door vriend te worden 

van de Fietsersbond steunen bedrijven ons in inhoudelijke, organisatorische en financiële zin waardoor de 

Fietsersbond haar kernactiviteiten beter kan uitvoeren. 

Activiteiten 
 Ontwikkelen van nieuwe proposities voor partners en sponsorships. 

 Activiteiten en acties opzetten met onze vrienden. 

 Relatiebeheer: Jaarlijks vrienden event. 

Output 
 2 nieuwe vrienden/samenwerkingsverbanden.  

 Behoud van huidige vrienden (ENRA, BAM, Pon, Goudappel). 

Outcome 
 Een groter bereik, meer mensen hebben van de Fietsersbond gehoord, meer 

leden en betere ledenservice. 

 De samenwerking leidt op lange termijn tot verbeteringen voor fietsers. 

Impact  De Fietsersbond verbetert samen met deze vrienden het fietsen in Nederland. 

Doelgroep  Bedrijven 
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Samenwerking 

 ENRA 

 BAM 

 Pon 

 Goudappel Groep 

 CE Delft 

 

10.2 Programma Verkeerseducatie en Beweging 

Doen, doen, doen. Dat is waar de Fietsschool voor staat: Praktische fietseducatie om veilig en met plezier te 

kunnen fietsen, ook op latere leeftijd, en om je gezond te voelen.  

De Fietsschool werkt met regionale freelance coördinatoren en vrijwillige fietsdocenten. De coördinatoren 

hebben in hun regio de regie over een project van de Fietsschool. In 2019 voeren we het model verder door 

waarin we werken met freelancers in de basis en vrijwilligers voor de uitvoering. We werken het 

productaanbod van Fietsschool voor losse (groeps-) lessen verder uit en brengen dat actief onder de aandacht 

van potentiële doelgroepen om meer inkomsten te 

genereren. In 2019 stellen we ook verschillende 

scenario’s op voor de doorontwikkeling van de 

Fietsschool. Inhoudelijk wordt de verbreding naar 

preventie en gezondheid steeds meer opgezocht.    

In 2016 is Fietsen Alle Jaren gelanceerd. Met dit project 

worden mensen die niet meer zelf kunnen fietsen 

gekoppeld aan bestuurders, vrijwilligers die hun tijd 

besteden aan het fietsen met mensen. Samen beleven de deelnemers aan Fietsen Alle Jaren mooie momenten 

op de fiets. De een omdat men weer naar buiten komt en de ander leert de historie van de stad kennen. In 

2018 is besloten dat het project vanuit de Fietsersbond zal worden voortgezet in een andere vorm: het 

zogenaamde community-model. De rol van de Fietsersbond daarin moet nog bepaald worden op basis van 

verschillende scenario’s die besproken worden met de 20 bestaande initiatieven. Belangrijk is dat in elk geval 

de activiteiten kostendekkend plaatsvinden. De activiteiten voor Fietsen Alle jaren zijn daarom in 

onderstaande projectbeschrijving nog niet ingevuld. 

Eerder voerde de Fietsersbond de campagne Bike to Work, deze werd begin 2017 afgesloten. De campagne 

riep werknemers én werkgevers op om vaker naar het werk te fietsen. Want fietsen naar je werk werkt. Je 

bespaart geld, wordt fitter én je zorgt voor minder CO2-uitstoot. De European Cyclists’ Federation heeft een 

doorstart van CFE-certificering voor Fietsvriendelijk bedrijf opgezet en heeft de partners van het Bike2Work 

project gevraagd om daar in deel te nemen. De Fietsersbond sluit zich ook aan.  
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901, 902, 903, 

904, 908, 921, 

924 

Fietsschool 

De Fietsschool van de Fietsersbond verzorgt fietslessen en andere fietsactiviteiten door heel het land, voor 

verschillende doelgroepen en opdrachtgevers. De inzet is om de Fietsschool in 2019 nog steviger te 

positioneren als partij die de kennis en ervaring heeft om goede fietslespakketten samen te stellen en hier 

ook mensen voor kan opleiden of inzetten. Het eigen productaanbod zal beter worden geëtaleerd.  

In 2019 staat de doorontwikkeling van de Fietsschool centraal. 

Activiteiten 

 Het geven van fietsclinics aan kinderen, forenzen, nieuwkomers en senioren,  
zo mogelijk ook het organiseren van andere fietsactiviteiten. 

 Fietscoaches opleiden die fietsles kunnen geven aan mensen in hun eigen 
organisatie, met name nieuwkomers. 

 Het opstellen van scenario’s voor de doorontwikkeling van de Fietsschool. 

Output 

 5.000 kinderen die minstens één les of activiteit hebben bijgewoond. 

 1.500 ouderen die minstens één les of activiteit hebben bijgewoond. 

 400 forenzen die een parcours hebben afgelegd op het thema afleiding. 

 4 cursussen voor nieuwkomers. 

 100 nieuw opgeleide fietscoaches. 

 Een document met uitgewerkte scenario’s voor de Fietsschool. 

Outcome 

 Meer kinderen, forenzen, nieuwkomers en senioren zijn fiets- en 
verkeersvaardig. 

 Meer kinderen, forenzen, nieuwkomers en senioren bewegen dagelijks door te 
fietsen. 

 Er wordt op grotere schaal fietsles gegeven in Nederland. 

 Betere profilering van de Fietsschool met meer en andere activiteiten. 

 Een voorkeursscenario voor de doorontwikkeling van de Fietsschool. 

Impact 
 Meer mensen uit verschillende doelgroepen nemen veilig en met plezier deel 

aan het verkeer. 

Doelgroep 

 Kinderen in het BO en VO 

 Forenzen (alleen voor campagne GroenLicht) 

 Nieuwkomers 

 Mensen met een beperking 

 Senioren 65+ 

Samenwerking 

 Veilig Verkeer Nederland 

 ANWB 

 Jongeren Op Gezond Gewicht 

 Gezonde School 

 Scholen 

 Buurtsportcoaches 

 Gezondheidsfondsen 
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914 Fietsen alle jaren 

Vrijwilligers nemen per keer twee kwetsbare of niet meer mobiele mensen mee voor een fietstocht in een 

riksja. Met Alle Jaren bedoelen we dat het leven niet ophoudt bij een bepaalde leeftijd, en omarmen we wat 

elke generatie te bieden heeft door middel van iets eenvoudigs als fietsen. 

Activiteiten  N.v.t. zie de inleiding. 

Output  N.v.t. zie de inleiding. 

Outcome 

 Meer ouderen hebben de mogelijkheid de wind door hun haren te voelen en 
hun verhalen te delen. 

 Meer en een ander soort vrijwilligers is betrokken bij de Fietsersbond. 

 Actief zijn in het gezondheidsdomein. 

Impact 
 Omdat ze kunnen blijven fietsen voelen ouderen en mensen die zelf niet meer 

kunnen fietsen zich toch verbonden met andere fietsers. 

Doelgroep 
 Vrijwilligers die willen fietsen en/of een initiatief willen opstarten. 

 Ouderen/mensen die niet zelf meer kunnen fietsen. 

Samenwerking 
 Nader te bepalen fondsen 

 Ministerie van VWS 

 Fietsmaatjes 

 

970 Fietsvriendelijk Bedrijf 

Met Fietsvriendelijk Bedrijf adviseert en begeleidt de Fietsersbond bedrijven bij het verbeteren van hun 

fietsvoorzieningen en het stimuleren van fietsen naar het werk. Bedrijven verdienen hiermee het certificaat 

Fietsvriendelijk Bedrijf. De Fietsersbond draagt hiermee bij aan de ambitie van het kabinet om 200.000 

extra forensen, uit de auto en op de fiets te krijgen of op de fiets in combinatie met OV. 

Activiteiten 

 Bedrijven informeren over de voordelen van fietsen naar het werk. 

 Het acquireren van bedrijven die het certificaat Fietsvriendelijk bedrijf 
daadwerkelijk willen halen. 

 Het begeleiden en certificeren van bedrijven.  

 Het organiseren van de campagne Fiets naar je werk om fietsen te stimuleren. 

Output 
 We streven naar 50 gecertificeerde bedrijven in 2019.  

 Tenminste twee campagnes Fietsen naar het werk. 

Outcome 

 Bij de gecertificeerde bedrijven groeit het aantal werknemers dat fietst. 

 Werknemers die fietsen zijn fitter en weerbaarder tegen ziektes. 

 Gecertificeerde bedrijven besparen op hun mobiliteitskosten. 

 Bedrijven positioneren zich als fietsvriendelijk en zijn voorbeeld voor anderen: 
ze zijn trots dat hun medewerkers fietsen. 
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Impact  Een gezonde samenleving. 

Doelgroep 
 Bedrijven 

 Werknemers 

Samenwerking 

 Sales Max 

 Activatieprogramma’s op het gebied van mobiliteit 

 Mobiliteitsmakelaars 

 Provinciale en lokale overheden 

 

10.3 Programma Fietsnetwerk van Nederland 

Van het asfalteren van een hobbelig fietspad tot de constructie van een prachtig nieuwe fietsbrug: In 

Nederland wordt hard gewerkt aan de verbetering van het fietsnetwerk. Op dat uitgebreide netwerk van 

fietspaden fietsen steeds meer mensen. En steeds meer oudere mensen, want we blijven met zijn allen langer 

fit en actief. Niet overal is het netwerk al klaar om deze groeiende groep fietsers prettig en veilig te laten 

fietsen.  

Een bijkomend effect is dat het aantal fietsongevallen 

groeit en de verkeersveiligheid voor fietsers steeds 

meer aandacht krijgt. Om meer fietsongelukken te 

voorkomen, is het belangrijk dat er expliciet wordt 

gekeken naar de inrichting van de weg. 

De activiteiten in het programma Fietsnetwerk van 

Nederland ondersteunt overheden de (fiets)infrastructuur zo in te richten dat fietsers veilig kunnen fietsen. De 

Fietsersbond SPI, een quick-scan van de verkeersveiligheid van het fietsnetwerk van een overheid, is daarbij 

een belangrijk hulpmiddel. In samenwerking met Goudappel Coffeng bekijken we in 2019 hoe we de 

Fietsersbond SPI verder kunnen verbeteren. 

De Fietsersbond Routeplanner is voor fietsers een belangrijk hulpmiddel om de juiste route te vinden. De 

Routeplanner helpt je niet alleen de kortste route te vinden, je plant er ook recreatieve fietsroutes of de beste 

route naar je werk.  

Voor de vrijwilligers die de Fietsersbond Routeplanner dagelijks bijhouden, maken we het werk makkelijker 

maken door de editor, hun gereedschap, te verbeteren. Dat zal het streven het fietswegennet in heel 

Nederland nog beter in kaart te brengen zeker een impuls geven. 
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941 Fietsrouteplanner 

Fietsers adviseren over geschikte routes en overheden voorzien van data over gebruik en kwaliteit van hun 

fietsnetwerk. 

Activiteiten 

 We verbeteren onze app (“Meer met Mobiel”). 

 We verkennen nauwere samenwerking met fietsen.123. 

 We verkopen de Fietsersbond SPI en de Pedelecplanner. 

 We bieden data aan vanuit de Routeplanner.  

 We voegen nieuwe routes aan de planner toe. 

 Indien gefinancierd: een gebruikersonderzoek  om de Routeplanner het 
gebruiksgemak van de Routeplanner te verbeteren. 

Output 

 Een toename van het bezoek aan de desktopversie met 5%. 

 Toename van het aantal  app-downloads met 10%. 

 10 gemeenten nemen Fietsersbond SPI af. 

 Twee provincies nemen de Pedelecplanner af. 

Outcome 
 Tevreden fietsers. 

 Verbeterde informatie over het fietsnetwerk van Nederland. 

Impact  Meer fietsers maken veilig gebruik van ons fietsnetwerk. 

Doelgroep 
 Fietsers. 

 Ambtenaren op provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Samenwerking 

 Fietsen.123 

 Vrienden op de Fiets 

 Goudappel Groep 

 Provincies en gemeenten 
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10.4 Begroting Stichting Fietsersbond 

 

  

  

Project-

code Project omschrijving
% in 

acquisitie Uren 

Kosten 

derden Opbrengst 

901 Flevoland 80% 200 10.000€      19.000€       

902 Fietsschool Gelderland 80% 185 30.450€      40.050€       

903 Groen Licht 80% 30.105€      33.450€       

904 Fietsschool Utrecht 0% 0 -€            -€             

908 Fietsschool losse lessen 80% 175 18.694€      26.642€       

914 Fietsen alle jaren 100% 17.505€      19.568€       

915 Blijven Fietsen 0% 0 -€            

921 Fietsschool Friesland 30% 345 52.318€      86.800€       

924 Fietsschool Groningen scholen 30% 30 19.800€      22.920€       

927 Innovatie 0% 25.000€      25.000€       

965 Campagnes Fietsen naar het werk 30% -€            -€             

967 Kennismatrix 100%

970 Fietsvriendelijk bedrijf 100% 140 39.900€      52.000€       

941 Fietsrouteplanner (FRP) 100% 298 119.240€    136.700€    

900 Stichting Fietsersbond Algemeen 100% 400 5.000€        -€             

925 Vrienden van de Fietsersbond 100% 325 5.000€        50.000€       

934 Acquisitie advertenties 100% 100 7.500€        20.000€       

Totaal stichting 2.198 380.512€   532.130€    

950 Inleen vereniging Fietsersbond 153.860€    

Totale lasten 534.372€   

Resultaat 2019 (voor belastingen) -2.242€       

Programma Verkeerseducatie en beweging 

Programma Fietsnetwerk 

Samenwerkingsverbanden 
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11 Bijlage 2: KPI’s 2020 

Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn variabelen om prestaties van organisaties te analyseren. Deze 

indicatoren zetten doelstellingen om in meetbare variabelen, waaruit is af te lezen of de organisatie nog op 

koers ligt voor de doelstellingen. Ons eindstreven voor 2020 is als volgt.  

1. Belangenbehartiging:  

a. Het aandeel fiets in de stedelijke modal split is in 2020 gestegen. De krimp in de landelijke 

gebieden is tot stilstand gebracht. 

b. We geven minimaal 750 adviezen lokaal waarvan 50% wordt overgenomen. 

c. De Fietsersbond is vertegenwoordigd in het gezondheidsdomein. 

 

2. Consumenteninformatie:  

a. Met onze digitale middelen* bereiken we in 2020 minimaal 3.000.000 mensen.  
 
 

3. Diensten:  

a. Er zijn minimaal 3 financieel gezonde programma’s in de stichting. 

b. De omzet van de stichting is, ten opzichte van de begroting 2016, met minimaal 25% 

gegroeid.  

 

4. Organisatie en Financiën:  

a. De participatiegraad van leden is vergroot. Het aantal leden dat een bijdrage levert aan onze 

besluitvorming is in 2020 minimaal 20%.  

b. We hebben 2.000 vrijwilligers, waarvan minimaal 15% onder de 45 jaar.  

c. De Fietsersbond heeft 10 vrienden van de Fietsersbond.  

d. De Fietsersbond heeft eind 2020 minimaal 33.000 leden.  

e. De vereniging is financieel gezond. De basisorganisatie van de Fietsersbond is niet afhankelijk 

van externe financiering.  

f. De verhouding tussen basisorganisatie en flexibele schil is minimaal 75%-25%.  

 

 

 

 

* Onder digitale middelen verstaan wij in dit geval fietsersbond.nl en bijbehorende websites. Producten, zoals 
de Fietsersbond Routeplanner, worden niet meegenomen in deze cijfers. 


