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Aanleiding 
De Fietsersbond wil een toekomstbestendige organisatie 
zijn. Keuzes moeten goed onderbouwd worden met 
feiten en er moet draagvlak zijn voor beslissingen. 
Daarom heeft de Fietsersbond in 2017 kwantitatief 
onderzoek uit laten voeren onder leden, vrijwilligers en 
Nederlands tussen de 18 en 45 jaar. Om de uitkomsten 
van dit onderzoek te verdiepen is nu ook kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd. In het document dat voor u ligt, 
worden de resultaten van het kwalitatieve onderzoek 
uiteengezet. 



Onderzoeksopzet 
Uit het eerder genoemde kwantitatieve onderzoek bleek dat de 
naamsbekendheid van de Fietsersbond onder jonge 
Nederlanders (zeer) beperkt is. Uit het kwantitatieve onderzoek 
en diverse interne sessies met het landelijk bureau en de 
ledenraad kwam naar voren dat de Fietsersbond zich sterker 
kan positioneren bij jonge potentiële leden én huidige leden 
met de waarden: toegankelijk, inspirerend, innovatief en 
visionair. Het kwalitatieve vervolgonderzoek in de vorm van 
focusgroepen dient bovenstaande resultaten verder te 
verdiepen en aan te vullen.  

Doelgroepen 
Het onderzoek richt zich op twee potentiële doelgroepen die 
op dit moment ondervertegenwoordigd zijn in de organisatie:  
• Ouders van kinderen tussen de leeftijd 4 en 13 jaar met 

spreiding op opleidingsniveau, geslacht, bereidheid tot 
lidmaatschap en interesse in fietsen en stedelijke 
ontwikkeling.  

• Studenten hbo of wo met spreiding op leeftijd, geslacht, 
bereidheid tot lidmaatschap en interesse in fietsen en 
stedelijke ontwikkeling.  

De respondenten zijn geselecteerd met behulp van een 
selectiebureau. Dit bureau heeft gezorgd voor een goede 
spreiding onder de deelnemers in opleidingsniveau, leeftijd, 
gezinssituatie en interesses. 

Methode 
Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd in de vorm van twee 
focusgroepen van elk acht deelnemers uit bovengenoemde 

groepen: ouders van kinderen tussen de 4 en 13 jaar en 
studenten hbo of wo. De methode geeft genoeg ruimte om op 
exploratieve en gerichte wijze resultaten op te halen. Daarbij 
levert de interactie tussen de deelnemers relevante inzichten in 
beeldvorming en wensen op. De focusgroepen vonden plaats 
op 30 en 31 mei 2018 in Utrecht en duurden 2,5 uur. In 
samenwerking met de Fietsersbond is een gespreksrichtlijn 
opgesteld om de sessies structuur en richting te geven. De 
focusgroepen zijn geleid door een gespreksleider. Er zijn audio 
en video opnames gemaakt en er was een notulist aanwezig. 
Als incentive en om een soepel verloop van de 
onderzoeksdagen te borgen, hebben de deelnemers (zoals 
gebruikelijk is bij dit soort onderzoek) een financiële bijdrage 
ontvangen. 

Onderzoeksvraag 
Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende 
hoofdvraag:  

Welk beeld bestaat er bij studenten en gezinnen met jonge 
kinderen van de Fietsersbond en welke verbeteringen kan 
de Fietsersbond doorvoeren om dit beeld te 
optimaliseren?  

Duiding betekenis resultaten 
Kwalitatief onderzoek maakt gebruik van een lage n (aantal 
deelnemers) en is hierdoor nooit representatief voor de gehele 
doelgroep. Resultaten uit dit onderzoek geven inzicht in de  
meningen en houdingen die binnen de doelgroep bestaan. 
Door een spreiding in achtergrondkenmerken van de 
deelnemers wordt ervoor gezorgd dat de resultaten zo breed 
mogelijk worden gedragen binnen de doelgroep.



De ouders 
De eerste focusgroep bestond uit acht vaders en moeders. 
Zij zijn een potentiële doelgroep voor de Fietsersbond 
omdat zij relatief jong zijn en zij de belangen van kinderen 
behartigen. Zowel ouders van kinderen die net leren fietsen 
als ouders waarvan hun kinderen voor het eerst naar de 
middelbare school gaan, deden mee aan het onderzoek. De 
deelnemers van de eerste focusgroep worden in 
onderstaande tekst aangeduid als de ouders.  

De ouders hebben inhoudelĳk veel 
raakvlakken met de Fietsersbond 

De ouders spreken over fietsen als een dagelijks 
vervoermiddel én als vrije tijdsbesteding. Zij fietsen zelf 
allemaal dagelijks om van A naar B te komen maar kunnen 
ook erg genieten van fietsen in de vrije tijd. Het is 
ontspannend en geeft een gevoel van vrijheid. Zij gebruiken 
zelf verschillende perspectieven om over fietsen te praten 
die allemaal veel enthousiasme opleveren: praktisch als 
consument, als levensstijl en als maatschappelijke 
uitdaging. Op maatschappelijk niveau tonen de ouders veel 
belang voor de volgende onderwerpen: 

• Behoud en bevorderen van rechte, vlakke en 
brede fietspaden: Ouders storen zich aan oneffen en 
smalle fietspaden. Dit maakt het moeilijk om naast je 
kind te fietsen. De fietsstraten die geheel rood 
geasfalteerd zijn met een maximale snelheid van 30km 
zijn dan ook populair bij de ouders.



• Verkeersveiligheid: alle ouders geven sterk om de 
veiligheid van fietsers en maken zich zorgen om de 
huidige situatie (zie box). Een deel van de ouders durft 
hun kinderen met een basisschoolleeftijd niet alleen te 
laten fietsen. Ook geven ouders aan zich machteloos te 
voelen in het verkeer vanwege de drukte en de snelheid 
van andere fietsers.  

“Je bent toch afhankelijk van hoe andere asociale 
weggebruikers die zich niet aan de regels houden zich in 
het verkeer gedragen.” 

• Gebrek aan handhaving: bij een deel van de ouders 
heerst het gevoel dat de gemeente en de politie 
langzaam in actie komt bij onveilige situaties. Zo wordt er 
in Utrecht weinig gecontroleerd op fietsverlichting en 
hebben zij het idee dat er echt een zwaar ongeluk moet 
gebeuren voordat gevaarlijke kruispunten worden 
aangepakt.  

“Er moet eerst iemand dood gaan, wil de gemeente er wat 
aan doen.”  

• Terugdringen autogebruik binnen en buiten de stad: 
het gebruik van de auto binnen de stad is voor alle 
ouders inmiddels te onpraktisch geworden - een zeer 
positieve ontwikkeling volgens hen. En zij zouden meer 
parkeergelegenheden willen aan de rand van de stad in 
combinatie met ov-fietsen om auto’s nog meer te weren. 
Maar in omliggende gebieden en kleinere steden zouden 

sommige ouders meer mensen op de fiets willen zien. 
Goedkope parkeerplaatsen en rustige wegen maken het 
daar voor mensen te gemakkelijk om de auto te pakken. 
Daarnaast zouden zij meer fietspaden buiten de stad 
willen zien, bijvoorbeeld naast 60 of 80 km/h wegen.  

• Verder uitrollen OV-fiets: de ov-fiets is populair onder 
de ouders maar er zijn nog te vaak te weinig fietsen 
waardoor je misgrijpt. Het is ook een onhandige optie als 
je met meerdere personen bent.

Meest prangende onveilige verkeerssituaties:  
• Asociaal gedrag fietsers: door rood rijden, agressie en 

irritatie onder weggebruikers en weinig oog voor 
ouderen en kinderen in het verkeer 

• Kwetsbaarheid fietsers: hardrijdende en afsnijdende 
bussen, voorkeur voor fietstunnels ten opzichte van 
kruispunten en voorkeur voor gescheiden fietspaden.  

• Weinig fietsverlichting: vooral jongeren zonder 
verlichting, geen politiecontroles en weinig 
handhaving. 

• Drukte in de binnensteden: chaotische kruispunten, 
drukte op smalle fietspaden en grote groepen 
scholieren. 

• Afleiding op de fiets: het gebruik van mobiele telefoons 
tijdens het fietsen en muziek in de oren.  



De ouders krĳgen weinig mee van de 
Fietsersbond maar hebben toch een 
onaantrekkelĳk beeld van de 
organisatie.  
De ouders kennen de Fietsersbond niet of alleen van naam. 
Enkele deelnemers kennen de organisatie omdat de 
Fietsersbond wel eens in het nieuws voorbij komt. Zonder er 
bekend mee te zijn, verwachten de ouders dat de 
Fietsersbond een belangenorganisatie zoals de ANWB is, die 
veiligheid promoot, fietsbeleid mede opstelt, routes uitstippelt, 
fietsadvies geeft, fietspaden onderhoudt en zich in zijn geheel 
inzet voor fietsers.  

Toch is het imago van de organisatie sterk geladen in de 
negatieve zin. Er worden woorden gebruikt als duf, alleen 
maar oude mensen, senioren-vereniging, mensen met te veel 
vrije tijd, MAX, klein groepje zeer fanatieke 60-plussers, stoffig, 
“geitenwollensokken-types” en heel erg GroenLinks.  

Wanneer er verder wordt gevraagd naar waar dit sterke en - in 
de ogen van de ouders - ook negatieve imago vandaan komt, 
komen de volgende indrukken naar voren: 

• de naam zelf roept connotaties op: bond staat voor een 
activistische en anti-houding maar ook voor een stugge, 
logge en ouderwetse organisatiestructuur.  

• het idee dat jongeren zich niet interesseren in dit 
onderwerp of dat jongeren zich niet zullen binden aan 
zo’n organisatie.  

• men verwacht dat de bekendheid die de Fietsersbond 
heeft via het journaal of de krant geen jongeren bereikt.  

• de Fietsersbond heeft niet de profilering die je verwacht 
van een belangenorganisatie. Je hoort geen sterke 
oproep waardoor je niet goed weet waar ze voor staan.  

Na kennisgeving van activiteiten en 
prestaties van de Fietsersbond zĳn de 
ouders onder de indruk.  
De ouders zijn onder de indruk van de prestaties van de 
Fietsersbond. Het is niet makkelijk deze resultaten te bereiken 
en knap dat de Fietsersbond zoveel heeft bereikt. Ook 
benoemen zij zelf dat de activiteiten van de Fietsersbond zeer 
overeenkomen met hun eigen interesses rondom fietsen. 
Vooral het bevorderen van veiligheid in het verkeer (ook voor 
kinderen) en de inzet voor goede voorzieningen en 
voorlichting, slaat het meeste aan. De gewenste invulling 
hiervan ligt vooral bij het onderhouden van korte lijnen met de 
gemeente en het voorlichten van kinderen en jongeren (al op 
jonge leeftijd) om goed gedrag in het verkeer te stimuleren.  

“Waarom wisten we dit nog niet?”  

Tegelijkertijd roept het beeld van de Fietsersbond ook op dat 
de organisatie wordt gezien als onbekend en ontoegankelijk. 
Zij zien het als de taak van de Fietsersbond om hen op te 
zoeken en hen op de hoogte te stellen, en niet andersom.  



De ouders bedenken zelf 
verbeteringen die in lĳn liggen met 
huidige bezigheden van de 
Fietsersbond.  
In de creatieve opdracht beelden de ouders zich in dat zij voor 
twee weken lang directeur zijn van de Fietsersbond. Wat 
zouden zij voor acties en strategieën inzetten om ouders zoals 
zij zelf aan te trekken? De ouders zouden zich vooral inzetten 
om de zichtbaarheid van de organisatie (onder ouders zoals zij 
zelf) te vergroten, praktische voordelen van het lidmaatschap 
te promoten, kinderen en jongeren al jong proberen te binden 
en minder focussen op leden en meer op dienstverlening aan 
gemeenten en bedrijven.  

Zichtbaarheid vergroten 
• Merk- en/of naamsverandering: sportiever, meer trendy 

en jonger met een visueel aantrekkelijker logo.  
• Meer aanwezigheid online en offline: meer aanwezig op 

sociale media met bekende gezichten, ambassadeurs 
van de Fietsersbond inschakelen, live-feed van fietsers 
zodat je mee kan kijken online en stands en acties op 
beurzen, festivals en evenementen.  

• Fietsevenementen: een fietsvierdaagse en een nationale 
fietsdag. 

Praktische voordelen lidmaatschap 
• Kortingen en voordelen bij lidmaatschap: gratis drankjes 

op fietsroutes, korting op dierentuinen of concerten 
wanneer je lid bent van de Fietsersbond.  

• Pechhulp voor fietsers: een abonnement zoals bij de 
ANWB maar dan voor fietsers. Niet zo duur als en sneller 
dan een fietsenmaker en met een jaarlijkse beurt voor de 
fiets.  

• Keuring van fietsaccessoires.  

Kinderen en jongeren binden 
• Voorlichting van kinderen en/of jongeren: reparatie- en 

verkeersveiligheid-les, uitdelen van fietslampen, 
verkeersborden voor kinderen en fietscontroles op 
school.  

Focus op gemeenten en bedrijfsleven  
• Zich richten op gemeenten: een meldpunt inschakelen, 

parkeren buiten de stad bevorderen en meer 
handhaving.  

• Financiering door middel van sponsoring in plaats van 
lidmaatschap.  

• Focus op bedrijfsleven: bedrijven stimuleren om 
fietsplannen en parkeermaatregelen te nemen zodat 
werknemers eerder de fiets pakken.  

“Maak het merk en fietsen tof.”  



De ouders houden van vrolĳke en 
enthousiaste communicatie, vinden 
lidmaatschap niet aantrekkelĳk maar 
zouden wel willen deelnemen aan 
activiteiten mits hun betrokkenheid 
zinvol is.  
De ouders zouden zich het meest aangetrokken voelen tot de 
Fietsersbond, als de organisatie in de communicatie… 

• …urgentie kweekt door op de emotie in te spelen, 
aangevuld met cijfers.  

• …andere (socialere) maatschappelijke belangen 
combineert met fietsen, zoals eenzame ouderen die elkaar 
kunnen ontmoeten met fietsen.  

• …een frisse, vrolijke en enthousiaste toon heeft met het 
liefst een jonge woordvoerder.  

• …behaalde resultaten onder de aandacht brengt.  
• …ingaat op innovaties en de impact van innovaties op het 

dagelijks leven.  

De ouders geven aan alleen lid te worden van de Fietsersbond 
wanneer dit hen directe voordelen oplevert zoals kortingen of 
wanneer ze ervan overtuigd worden dat zij echt een stem 
hebben binnen de organisatie. Langdurige betrokkenheid 
interesseert de ouders weinig en zij zijn dan ook minder gericht 
op de identiteit van de organisatie zelf. Zij zien betrokkenheid 
eerder kortstondig en vaker. Zo zouden de ouders wel mee 
willen doen aan interessante activiteiten of vaker hun mening 

willen geven. Voor de ouders is de politieke inmengen van de 
Fietsersbond bewonderenswaardig, maar het is geen reden om 
lid te worden. 

De vier waarden: toegankelijk, inspirerend, 
innovatief en visionair 
De ouders hebben weinig interesse in wat voor type organisatie 
de Fietsersbond is. Zij zijn te enthousiasmeren op de 
praktische voordelen, de mogelijkheden en behaalde 
resultaten. Een organisatie die zich daarop richt, lijkt hen dan 
ook het meest interessant mét een vrolijke en enthousiaste 
houding.  

• De toegankelijkheid bestaat voor hen echt uit 
persoonlijke contact, ook als dit online plaatsvindt. De 
mensen van de organisatie maken het in hun ogen een 
toegankelijke organisatie. Dit is niet te bereiken met taal of 
tools alleen.  

• Innovatief lijkt een vanzelfsprekende waarde voor de 
ouders te zijn: ook op het gebied van fietsen zien zij veel 
technologische ontwikkelingen die veel gaan betekenen 
voor het fietsen. Zij vinden het vanzelfsprekend dat de 
Fietsersbond hiervan op de hoogte is en blijft en voor de 
belangen van fietsers opkomt.  

• De waarden visionair en inspirerend komen nauwelijks 
terug in de antwoorden van de ouders. Ook wanneer hier 
direct naar gevraagd wordt, kunnen zij hier niet 
gemakkelijk een voorstelling van maken*. 

*Om dit goed te testen dienen we de waarden verder te 
concretisering naar communicatie en proposities.



De studenten 
De tweede focusgroep bestond uit acht studenten. Deze 
doelgroep is dit moment ondervertegenwoordigd bij de 
Fietsersbond. Sommige van de deelnemende studenten 
hebben persoonlijk interesse in fietsen en/of stedelijke 
ontwikkeling en anderen in geen van beiden. De 
deelnemers van de tweede focusgroep worden in 
onderstaande tekst aangeduid als de studenten. 

Voor studenten hoort fietsen bĳ het 
alledaagse leven en ze zĳn zeer 
tevreden over de fietsomstandig-
heden in hun omgeving. 

Alle deelnemende studenten fietsen bijna elke dag. Een deel 
van de studenten denkt nauwelijks na over hoe zij het 
fietsen comfortabeler kunnen maken. Het maakt voor hen 
een vanzelfsprekend onderdeel uit van de dag waar ze 
weinig moeite voor hoeven te doen. Andere studenten 
denken meer na over comfortabel fietsen: zij checken een 
weerapp, omzeilen drukke stukken of zoeken routes met zo 
min mogelijk stoplichten. Alle studenten zien fietsen naast 
een dagelijks vervoersmiddel ook als een vrije 
tijdsbesteding.  

Op maatschappelijk niveau zien de studenten drie zaken die 
aandacht verdienen: 

• Geen licht op de fiets: alle studenten erkennen dat 
zij vaak geen licht hebben. Het geeft hen een onprettig 
gevoel als ze zonder licht fietsen maar de ideale 
oplossing zien zij nog niet. De goedkope lichtjes raken 



• snel op of kwijt en duurdere verlichting is het niet waard. 
Goedkope verlichting is voor de studenten dan ook niet 
de perfecte oplossing: die lichtjes zijn vaak alsnog 
duurder dan het huren van een ov-fiets. Vooral als er 
meer gecontroleerd zou worden, zouden zij zich verplicht 
voelen altijd licht op de fiets te hebben.  

“Geen licht maakt niet uit, je wordt er toch niet op 
gepakt.”  

“Als ik zonder licht fiets, voel ik me toch altijd onprettig.”  

“Elk najaar maak ik hetzelfde voornemen: goede lichtjes 
kopen en altijd bij me hebben. Na een maand geef ik het 
dan weer op.”  

• Gevaarlijke wegen en kruispunten: de studenten 
kennen allemaal wel een kruispunt of weg waar zij zich 
niet geheel veilig voelen. Zo wordt de Amsterdamse 
straatweg genoemd als druk en hectisch en het 
kruispunt met de busbaan op de Neude als gevaarlijk. 
Het zijn voor de studenten geen redenen om er niet te 
fietsen, maar het kan beter.  

“Het is niet per se te gevaarlijk. Je moet gewoon lang 
wachten op een gaatje.”  

“Je moet wel meegaan in het hectische verkeer. Het is 
meedoen of doodgaan, haha.” 

De Fietsersbond is nauwelĳks bekend 
bĳ de studenten, toch hebben zĳ een 
goed beeld van wat de organisatie 
doet.  
De helft van de deelnemende studenten heeft wel eens van de 
Fietsersbond gehoord. Als zij vervolgens op deze beperkte 
kennis de Fietsersbond omschrijven, geven zij een oordeelloze 
omschrijving. Zij omschrijven de organisatie als:  

• Een organisatie met veel vrijwilligers die zich bezig houdt 
met fietsen en fietsroutes.  

• Een organisatie die opkomt voor verkeersveiligheid en 
fietsen test op scholen.  

• Een organisatie die korting uitdeelt en advies geeft over 
fietsen en fietsroutes.  

• Een organisatie zoals de ANWB maar dan voor fietsen.  
• Een organisatie die lobbyt bij de gemeenten.  
• Een organisatie die opkomt voor de rechten van de 

fietsers en verschillende acties initieert.  
• Een organisatie die de infrastructuur beoordeelt.  
• Een organisatie die strijd voor de verbetering van de 

fietspaden.  

Wanneer er vervolgens wordt gevraagd aan de studenten wat 
voor type mensen bij deze organisatie horen, denken zij dat er 
vooral ouderen betrokken zijn die op willen komen voor het 
sociaal belang. Verschillende beelden komen op:  

• Gepensioneerde, ANWB-achtige stellen met unisex 
kleding. 



• Wielrengekkies en fietsenthousiastelingen waarvoor 
fietsen meer is dan alleen een vervoersmiddel.  

• Fietsfanaten die de auto weg willen uit het straatbeeld en 
een fietscultuur promoten.  

• Planologen en stedenbouwkundigen die veel afweten van 
infrastructuur.  

“Er zullen ook vast wel wat jonge mensen rondlopen.”  

Studenten vinden het prettig dat de 
Fietsersbond bestaat maar voelen zich 
persoonlĳk niet aangetrokken door de 
organisatie, vooral omdat het 
onderwerp niet urgent genoeg is.  
De studenten vinden na kennisgeving van wat de Fietsersbond 
in werkelijkheid doet, de organisatie sympathiek en nuttig. Zij 
vinden het interessant dat er veel planologische kennis in de 
organisatie aanwezig is en dat er onderzoek wordt gedaan. 
Voor hen zijn de voorlichting van kinderen en jongeren en het 
streven naar verkeersveiligheid de belangrijkste bezigheden.  

“Prettig dat het bestaat en ze doen nuttige dingen.”  

Tegelijkertijd missen de studenten urgentie en betekenis van 
de organisatie. Voor hen is het verbeteren van de 
fietsomstandigheden in Nederland niet echt urgent en raakt 
het hen te weinig om persoonlijk enthousiast te worden. Zij 
hebben het idee dat mensen die zich aansluiten bij de 
organisatie misschien zelf minder mobiel worden of last 

hebben van de drukte op straat en dat dit een belangrijke 
factor voor hen is om in actie te komen. 

 “Fietsen is niet diep genoeg.”  

De studenten zouden als zĳ de 
Fietsersbond waren, inzetten op 
praktische diensten en oplossingen, 
meer zichtbaarheid en het stimuleren 
van veilig fietsen. 
In de creatieve opdracht beelden de studenten zich in dat zij 
voor twee weken lang directeur zijn van de Fietsersbond. Wat 
zouden zij voor acties en strategieën inzetten om jongeren 
zoals zij zelf aan te trekken? De studenten komen vooral met 
praktische invullingen: acties en oplossingen die zij heel handig 
vinden. 

Slimme acties en diensten 
• Interactieve fietsenstallingen promoten waar je je fiets kan 

stallen en terwijl die daar gestald staat er ook een check-
up plaatsvindt.  

• Stimuleren van een ondergrondse fietssnelwegen, 
bijvoorbeeld tussen de Uithof en Utrecht Centraal.  

• Herontwikkelen van het fietsplan: een leensysteem waar 
je altijd gebruik van kan maken.  

• Bieden van lessen in fietsonderhoud: leren banden 
plakken en kettingen aanspannen, bijvoorbeeld op 
scholen maar ook als cursus aanbieden voor 
volwassenen.  



• Een app waar je met fietskilometers of door enquêtes in 
te vullen, punten kan sparen voor bijvoorbeeld een gratis 
koffie op het station.  

• Zinvolle diensten en producten aanbieden: zoals 
pechhulp, fietsaccessoires en voordelen.  

• Bij sluitingstijd van kroegen en clubs, gratis lampjes 
uitdelen met promotie voor een app.  

• Een abonnement op lampjes, waar je elke maand een 
nieuw setje thuisbezorgd krijgt.  

• Feesten organiseren in fietsenstallingen.  

Meer zichtbaarheid online en offline 
• Meer aanwezigheid op sociale media:  

- wees lokaal aanwezig op Instagram per stad en post 
daar over lokale ontwikkelingen.  

- vooral luchtig en veel tips, laat zien dat je snapt waar 
mensen dagelijks mee bezig zijn.  

- organisaties met veel humor die soms best bot en 
assertief kunnen zijn hebben veel succes, zoals 
bol.com en Coolblue. Fietsersbond kan van die humor 
leren en een eigen grappige toon ontwikkelen.  

• Samenwerken met of juist afzetten tegen de ANWB, zij 
hebben de bekendheid.  

• Acties met bordjes bij stoplichten om de 
naamsbekendheid te vergroten en fietsers te informeren. 
Bijvoorbeeld een bord met een WhatsApp nummer waar 
je gevaarlijke plekken kunt door-appen. Noem ook wat er 
via deze manier al is bereikt. Dat is leuk om te lezen en 
motiveert om mee te doen.  

• Organiseren van evenementen: een city-run voor de fiets, 
sportevenementen of een fietsvierdaagse.  

• Interactieve bushokjes waar je op de foto kan met een 
fiets.  

Stimuleren van veilig fietsen 
• Afgestudeerden en werknemers van bedrijven stimuleren 

om niet aan de auto te wennen maar aan de (elektrische) 
fiets. 

• Terugdringen van fietsongelukken: zorgen dat er meer 
kennis en bewustwording is rond gevaren op de fiets 
zoals muziek luisteren en telefoongebruik. Maar ook het 
promoten van boetes en het in kaart brengen van 
aantallen ongelukken.  

Studenten lopen warm voor 
organisaties die hen echt raken: met 
humor, urgentie, herkenbaarheid, 
menselĳkheid en invloed.  
De studenten lijken waarden die zeer overeenkomen met de 
Fietsersbond belangrijk te vinden: duurzaamheid, veiligheid, 
actief, sociaal en gezondheid. Maar wanneer we verder 
doorvragen of zij zich ook bij de Fietsersbond zouden 
aansluiten, is het antwoord unaniem negatief.  

“Deze waarden zijn goed maar niet leuk of spannend 
genoeg. Ik word er niet vrolijk van of het raakt me niet 
echt.”  



Om echt betrokken te raken, moet een organisatie meer 
doen. De studenten geven aan dat er te veel organisaties en 
partijen zijn die aandacht vragen met goede onderwerpen. Zij 
zijn zo druk met studie, werk en sociale activiteiten dat alleen 
de organisaties die echt opvallen hun aandacht trekken. Dit 
opvallen kan het beste door de volgende dingen te 
combineren:  

• Positief, enthousiast en vermakelijk te zijn. Zelfspot is 
heel belangrijk. Het moet allemaal niet té serieus worden.  

• Lef tonen en daarmee soms echt wel grof zijn. Maak 
duidelijk waar je voor staat. Dat moet in één keer helder 
zijn.  

• Zoek verbinding door heel relevant te zijn en goed in te 
spelen op persoonlijke leefwerelden. Laat zien dat je 
snapt waar de jongeren mee bezig zijn.  

• Sterke aanwezigheid op sociale media: volgens de 
studenten is dit de enige manier om hen echt te 
bereiken.  

“Een blad is echt ouderwets. Ik lees nooit zoveel over een 
onderwerp. Je kunt het veel beter uitspreiden over 
meerdere stukjes online.”  

Wanneer een organisatie op een ludieke wijze inspeelt op een 
herkenbare situatie en daarin ook nog eens een gedurfde 
positie inneemt, kunnen die rekenen op het enthousiasme van 
de studenten.  

“Maak een stereotype-typetje van de Fietsersbond 
vrijwilliger als karikatuur. Helemaal oud, stoffig en grijs. 
Dat zou wel lachen kunnen zijn.”  

“Je moet het gevoel krijgen dat zij snappen waar wij ons 
mee bezig houden.”  

De vier waarden: toegankelijk, inspirerend, 
innovatief en visionair 
Alle vier de waarden komen steeds terug in de antwoorden 
van de studenten: 
• “Maak duidelijk waar je als eerste voor staat. Waar 

maak jij je hard voor? Maak het specifiek en het moet 
gelijk helder zijn wat ze ermee bedoelen.”  

• “Ik wil er graag warm of koud van worden en meer 
energie van krijgen.” 

• “De ontwikkelingen gaan zo snel. Die zijn veel 
belangrijker dan de activiteiten van de Fietsersbond 
voor ons fietsplezier. Laat zien dat je die ontwikkelingen 
begrijpt.”  

• “Het gaat erom dat ze de drempel veel lager maken om 
invloed te kunnen uitoefenen.”  

Maar alle vier de waarden moeten tot uiting komen in tastbare 
acties en oplossingen. Studenten lijken vooral geïnteresseerd 
in de uiteindelijke uitwerking van een innovatie houding. Zij 
tonen weinig interesse voor de vraag of de Fietsersbond zelf 
innovatief is. Dat blijkt wel of niet uit de oplossingen die de 
organisatie naar voren brengt. Praktische bruikbaarheid en 
voordeel is hetgeen wat de studenten als eerste willen weten.  
Echt enthousiast worden zij pas, als deze praktische acties en 
oplossingen staan voor een urgent en herkenbaar probleem.  

“Het moet wel urgenter zijn dan fietsen alleen.” 



Een sprekend voorbeeld 
Wanneer er wordt gevraagd om wat voor reden de 
studenten zelf langs een lokale afdeling van de Fietsersbond 
zouden gaan, moeten zij allemaal heel hard lachen. Ze zien 
het duidelijk niet voor zich.  

Een student legt uit: “Ik zou echt nooit uit mezelf daar een 
kijkje nemen. Dat is te veel moeite en echt ouderwets. Ik 
heb geen idee wat ik daar zou moeten doen. Verkopen ze 
daar dingen?”. Een andere: “Ik ga er sowieso ergens alleen 
heen als het echt belangrijk is. In dat opzicht ben ik dan wel 
lui.” De andere studenten herkennen dat wel. “Ik vind het al 
lastig om een identiteitskaart aan te vragen.” “Ik zie mezelf 
niet protesteren of in actie komen voor fietsen, ook niet als 
de situatie verergert. Ik heb niet het gevoel dat het aan mij is 
om dat te doen.”  

Toch blijkt vervolgens dat meer dan de helft van de 
studenten vrijwilligerswerk doet zoals voorlezen bij mensen 
met een taalachterstand, rondleidingen geven door de stad, 
vluchtelingenwerk, maatje van een meisje met het 
syndroom van down, Utrecht Cares of losse klussen via een 
app. Het verschil ligt voor de studenten er vooral in dat zij 
gemotiveerd raken omdat het onderwerp hun raakt: het 
voelt urgent en ze hebben snel het gevoel iets te kunnen 
betekenen.  

Als het om het fietsen gaat, verwoordde een student het 
mooi: “Ik ga er echt vanuit dat de problemen die er nu zijn, 
worden opgelost. Het is wel een luxe. Het wordt geregeld 
omdat mensen zoals bij de Fietsersbond er zijn. En kunnen 
zij nog wel bestaan als wij die urgentie niet voelen?”  


