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Onderwerp: Vacature algemeen directeur Fietsersbond 
 
Hoogland, 30 mei 2020 
 
Beste Naima, 
 
Op LinkedIn zag ik de oproep van Saskia Kluit om te solliciteren als haar opvolger bij de Fietsersbond. Hoewel niet 
actief op zoek, wekte deze oproep mijn belangstelling, zeker omdat ik de fietsersbond al ken en weet voor welke 
opgave zij staat. Vervolgens heb ik met haar gesproken en dit gesprek maakte mij pas echt enthousiast.  Ik licht 
dat graag toe. 
 
Waarom mijn hart blijft uitgaan naar de mobiliteitsopgave en dan nog meer de fiets? Mobiliteit op zich is niets, 
het is de afgeleide van ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen. Mensen reizen van hun werk naar 
huis, kinderen gaan naar school en sport. Dat leidt tot verplaatsingen. Maar de grote opgave is en blijft ervoor te 
zorgen dat dat dit meer en veiliger per fiets gaat. Want fietsen is gezond, milieuvriendelijk en goedkoop.  
En vaak  het voor- of natransport van de trein. Als we het aantal fietsverplaatsingen vergelijken met de 
investerings- en onderhoudskosten is dat natuurlijk volledig uit balans.  Het blijft lastig voor het rijk om fiets als 
nationale opgave te beschouwen, terwijl de (elektrische) fiets verreweg de beste modaliteit is om nationaal 
urgente verstedelijkingsvraagstukken (en woningnood) op te lossen.   
 
De straat moet daarom in de eerste plaats van fietsers en voetgangers zijn. In grote steden is het fietsgebruik fors 
gegroeid, maar er is meer dan de grote stad. De Fietsersbond heeft een inspirerende en prettig leesbare visie op 
2040 gemaakt, die een uitstekende basis biedt voor de inhoudelijke koers de komende jaren. Daar ligt de 
grootste opgave van de Fietsersbond dus niet.  Ook wordt de Fietsersbond in overheidsland gezien als een 
professionele en belangrijke partner, maar toch is er wel degelijk een urgente opgave om te transformeren naar 
de eisen van de huidige tijd. Het ledenbestand is vergrijsd, net als de vrijwilligers. Dus waar het aandeel fiets in 
Nederland sterk is gestegen, is het steeds lastiger om in de huidige sociaal-maatschappelijke verhoudingen om 
het ledental en de vrijwilligers vast te houden.  
 
Dit vraagt om nieuwe vormen van samenwerking en andere vormen van inzet voor de Fietsersbond in deze 
netwerksamenleving. Die misschien niet altijd meteen op enthousiasme van het huidige ledenbestand kunnen 
rekenen, maar wel noodzakelijk zijn om in de toekomst een stevige organisatie te zijn met voldoende financiële 
armslag. Dat is een complexe veranderopgave, waar draagvlak voor gecreëerd moet worden. Het is precies dat 
wat ik in mijn werk altijd gedaan heb; samenwerken met andere partijen, creatieve bestuurlijke afspraken maken 
met het rijk en regio, om vervolgens gemeentebestuur en -raad hier achter krijgen. Natuurlijk niet zelf als 
bestuurder, maar als manager en strateeg met oog voor de bestuurlijke verhoudingen en politieke 
gevoeligheden. Ook de directeur Fietsersbond zie ik als inhoudelijk boegbeeld en eerste adviseur van het 
bestuur, waar het bestuur in positie moet worden gebracht om haar rol goed te vervullen.  
 
Wat maakt het managen en verder brengen van die opgave zo mooi voor mij? Omdat het uiteindelijk toch gaat 
om verbinding leggen; met je eigen mensen in de organisatie, leden, ministerie, Tweede Kamer, provincies, 
bedrijfsleven, bedrijven, kennisinstellingen en andere potentiele partners. Met als gezamenlijk doel de  
Fietsersbond een sterke organisatie te laten zijn en door te bouwen op het fundament dat er ligt. Daar zou ik 
heel graag aan bij willen dragen. 
  



 
Voor mijn ervaring en competenties verwijs ik naar het bijgevoegde CV. Ik zie veel aanknopingspunten tussen de 
functie en wat ik de Fietsersbond kan brengen. Ik zie uit naar een kennismaking en hoop dan ook van harte, dat 
ik hiervoor uitgenodigd wordt.  Aandachtspunt in de procedure kan zijn, dat Franc Weerwind burgemeester is 
van de gemeente waar ik nu werk en voorzitter van de Fietsersbond is. In de voorbereiding van de 
bestuursvergaderingen heb ik Franc de afgelopen jaren inhoudelijk geadviseerd. Ik heb Franc Weerwind niet 
geïnformeerd, dat ik solliciteer. Maar omwille van de transparantie wil ik hier wel melding van maken.  
 
Met hartelijke groet, 
 
 
Esther van Garderen 
  


