ONS BRABANT FIETST 2021

In deze factsheet nemen we je mee door onze hoogtepunten van 2021. We organiseerden dit jaar
de opening voor de snelfietsroute F261 en ontwikkelden een campagne die toepasbaar is voor alle
snelfietsroutes. In de regio Zuidoost-Brabant en de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk vonden Sjees
e-bike probeeracties plaats. We brachten de fiets-lifestyle ook weer naar de Brabander met inspirerende
content in de vorm van Sjees Magazines, winacties, (drone-)video’s en artikelen in nieuws en media.
De coronamaatregelen spelen in 2021 nog steeds een grote rol en raken het programma van Ons Brabant
Fietst. Een groot deel van de werkgevers schuift fietsstimulering ook in 2021 nog voor zich uit. Waar de
recreatieve fietsritten tijdens Covid-19 stegen, waren er net als in 2020 door het thuiswerkadvies minder
woon-werk ritten. Een aantal werkgevers ging wel actief aan de slag met fietsstimulering. Zij treden ook
op als trotse ambassadeur. Het animo om in te zetten op fietsstimulering is er bij werkgevers. Dat zijn
positieve signalen voor het volgende jaar, waarin er volop kansen zijn om meer werkgevers aan te haken
op de Sjees campagne.
Bekijk alle resultaten van 2021 in deze factsheet.
Team Ons Brabant Fietst

Ons Brabant Fietst 2021
’s-Hertogenbosch

Breda

Tilburg
Helmond
Eindhoven

Sjees Magazine print |

Sjees Magazine print en online 2x |

E-bike Probeeractie |

Gangmakers |

Pakketten |

Webinars |

Pitstop |

F261

Hét doel van Ons Brabant Fietst is: meer Brabanders (vaker) op de fiets. Samen met vele
partners draagt Ons Brabant Fietst bij aan landelijke, provinciale en lokale ambities.
Ons Brabant Fietst zet daarvoor de marketingcampagnes Sjees en Sjees Gangmakers
in. De provincie Noord-Brabant wil als slimste fietsprovincie dat Brabanders in 2027
20% meer fietskilometers maken ten opzichte van 2017. Daarmee sluiten we aan op de
landelijke doelstelling van Tour de Force en Agenda Fiets.

Ons Brabant Fietst - websites
Ons Brabant Fietst

Sjees

Sjees Gangmakers

3.706 websitebezoekers

40.168 websitebezoekers

4.136 websitebezoekers

Totaal aantal websitebezoekers 48.010
Best bezochte webpagina’s
1. Snelfietsroutes
2. F58
3. F261
4. Homepage

Best bezochte webpagina’s
1. Homepage
2. Sjees Pakketten
3. De ideale forenzenfiets
4. Sjees Magazine

Ons Brabant Fietst - social media

Social media kanalen
11.206 volgers
217.175 impressies
3 paid social campagnes
196.015 bereikte personen
697.157 betaalde weergaven

Ons Brabant Fietst - in de media
3 publicaties in regionale kranten
tientallen publicaties in lokale kranten

Meer Brabanders vaker op de fiets is de doelstelling. Om dat te bereiken inspireert
Sjees. Niet met een beleidsverhaal, maar met storytelling vanuit alledaagse beleving
gecombineerd met een vrolijke uitstraling, goede branding en ofﬂine merkbeleving.
Dit vormt een crossmediale campagne waarin we ons direct richten op zowel de forens
als de alledaagse fietser. We spreken niet de fanatieke fietser aan, maar juist de minder
fanatieke fietser die ervoor open staat de fiets (weer) eens wat vaker te pakken. De
Sjees fietsstimuleringscampagnes bestaan uit inspirerende content en activaties voor
specifieke doelgroepen die bijdragen aan de doelstelling: meer mensen op de fiets.

Sjees Magazine >> 1 van 3
Sjees Magazine inspireert (nog niet-)fietsers om vaker de fiets te pakken.

Bredaas Fietsmagazine

Bijvoorbeeld naar het werk, de sportschool of de supermarkt. In Sjees Magazine

ALLEDAAGSE RITJES
FIETSBELEID, NET EVEN ANDERS
TECHNOLOGIE EN BELEVING

worden verhalen gedeeld over lifestyle, gezondheid en geluk, in combinatie met
fietsen en de keuzevrijheid voor andere vervoersmiddelen. Dit jaar verscheen #5

Bredaas Fietsmagazine
ZOMERSE TERUGBLIK
SMART MOBILITY
RONDJES BREDA

van het print magazine. Dit magazine wordt ingezet voor de lokale fietscampagnes.
Iedere B5-stad is zichtbaar door een eigen sticker op de cover. Het print magazine ligt
magazine

print magazine zijn er inmiddels ook drie online edities van het Sjees Magazine.

Prijs € 2,00

VOOR FIETS & LIFESTYLE

ZOMER 2017

HOE JE JOUW

reptielenbrein
VERLEIDT

FIETS MEE MET ZWEMHELD

Print
7.000 exemplaren
21.000 lezers (leesfactor 3)

MAARTEN VAN DER WEIJDEN:

‘Er moet altijd
iets extreems aan
vastzitten’

Prijs € 6,50

Voorjaar 2017

Dit magazine is gratis

op leestafels en wordt vooral gebruikt in goodiebags bij lokale projecten. Naast het

NEUROPSYCHOLOOG ERIK SCHERDER

over het feest in je brein als je fietst

Verspreiding
> 1.500 leestafels binnensteden B5 (horeca, kapper, bibliotheek, wachtkamer)
> 65 fietsenwinkels in Brabant
> In goodiebag bij lokale projecten

Sjees Magazine - online >> 2 van 3
MAGAZINE 1
Cijfers (na 3 maanden)
5.604 lezers
23.194 artikel views
750 nieuwe abonnees
Winactie 5000 deelnemers

MAGAZINE 2
Cijfers (na 3 maanden)
7.478 lezers
22.425 artikel views
500 nieuwe abonnees
Winactie 1090 deelnemers

MAGAZINE 3
Cijfers (na 1 maand)
5.897 lezers
15.395 artikel views
110 nieuwe abonnees
Winactie 260 deelnemers

Social campagne
Looptijd 2 weken
5 advertenties rondom
B5-steden
166.722 impressies
39.258 unieke personen bereikt

Social campagne
Looptijd 2 weken
4 advertenties rondom
B5-steden
313.533 impressies
71.810 unieke personen bereikt

Social campagne
Looptijd 3 weken
5 advertenties rondom
B5-steden
338.623 impressies
98.088 unieke personen bereikt

Best gelezen artikelen
1. Winactie
2. Top 10 fietsroutes
3. Erik Scherder

Best gelezen artikelen
1. 10 Brabantse fietsiconen
2. Winactie fiets & food weekend
3. Je innerlijke reptiel

Best gelezen artikelen
1. Weerstand winterproof
2. Mark Schadenberg
3. Fijne fietspaden

Sjees Magazine - gepersonaliseerde varianten >> 3 van 3

F261 Fietspad voor iedereen
De snelfietsroute F261 Tilburg-Loon op Zand-Waalwijk is sinds in mei
2021 klaar voor gebruik. Nu nog gebruikers! Ons Brabant Fietst is in
opdracht van de gemeenten en provincie Noord-Brabant in 2021 gestart
met de ontwikkeling van een fietsstimuleringscampagne, met als doel
bekendheid voor de F261 en toename (alledaagse) fietsgebruik op de
route. De primaire doelgroep is de forens (nog niet fietser) en alledaagse
fietser. Immers: De F261 is een fietspad voor iedereen! De campagne
F261 dient als blauwdruk voor overige F-routes in Brabant.
In 2021
> Feestelijke opening
> Opstart campagne met interactieve
video en toolkit voor partners
In 2022
Uitrol F261 fietsstimuleringscampagne
i.c.m. verschillende activaties

In de media
1x Brabants Dagblad
Lokale nieuwsitems
in de drie gemeenten

Sjees E-bike Probeeracties
WAALWIJK
> September t/m december
2021 (4 maanden)
> 1 deelnemende
fietsenwinkel als uitleenpunt
> 27 e-bike probeerweken
geweest
In de media
Langstraat Nieuws (video)
Fietsverhaal GO Waalwijk
Online Sjees Magazine
Waalwijk
Waalwijk Nieuws

LOON OP ZAND
> April t/m november 2021
(7,5 maand)
> 3 deelnemende fietsenwinkels
als uitleenpunt
> 104 e-bike probeerweken
(waarvan 34 medewerkers
via 8 werkgevers)
In de media
Langstraat FM
Brabants Dagblad
Loon op Zand nieuws
Online Sjees Magazine Loon op Zand
Sfeervideo

Sjees E-bike Probeeractie Zuidoost-Brabant
SEPTEMBER 2020 - JUNI 2021

8,9

BEOORDELINGEN
DEELNEMERS

62%
bezetting

401

20% e-bike aangeschaft
20% gaat een e-bike

88%

fietsritten goed /
uitstekend bevallen

aangeschaffen

38% gaat misschien een
e-bike aangeschaffen

DEELNEMERS

11

GEMEENTES

90%
3 of meer dagen
de fiets gebruikt

* COVID-19 speelt
waarschijnlijk een rol

54% recreatief*
20% woon-werk

35% reist normaal met auto
56% reist normaal met gewone fiets

17

FIETSWINKELS

5,7
bedoordelingen
fietswinkels

16 e-bikes
3 speed-pedelecs
5 nog eens deelnemen
3 misschien
5 niet nog eens deelnemen

Sjees Pitstop
De Sjees Pitstop is een fietsstimuleringsactiviteit waarbij
de fiets van een bezoeker wordt gecheckt op onderhoud
en veiligheid door een mobiele fietsenmaker.
In de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben we drie Sjees
Pitstops georganiseerd welke zeer enthousiast zijn
ontvangen door de bezoekers. In Den Bosch en Nuland
werden 110 fietsen gecheckt.

In mei 2019 lanceerde Ons Brabant Fietst samen met Brabant Mobiliteitsnetwerk de
campagne Sjees Gangmakers. Het doel van de campagne is werkgevers (met name middenen kleinbedrijf) enthousiasmeren en activeren om aan de slag te gaan met fietsstimulering.
De communitymanagers van partner BMN zijn eerste aanspreekpunt voor werkgevers,
OBF verzorgt de multimediale campagne met concrete fietsstimuleringstools voor de
werkgevers. Ook het ministerie investeert in 2020-2022 in de Sjees Gangmakers campagne.
Dit jaar startte de eerste werkgevers met de Sjees Pakketten en ondersteunden we werkgevers onder andere bij kennisontwikkeling over fietsstimulering.

4

Sjees Gangmakers

21

10

23

1
25

2
9

13
5
12

> 149 werkgevers die fietsen
stimuleren in hun organisatie
> 257 nieuwsbriefabonnees
> Start Sjees Pakketten voor werkgevers
> 2 webinars in samenwerking met BMN
> Sjees E-bike Probeeractie voor inwoners
van Zuidoost-Brabant gepromoot onder
midden- en kleinbedrijf
> Videosnack ‘Het nieuwe werken en reizen’

14

Sjees Inspiratiesessies - webinars
In samenwerking met Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) organiseerde Ons
Brabant Fietst twee online inspiratiesessies voor Brabantse werkgevers,
over Sjees Pakketten voor 12 maanden fietspromotie en fietsapps.

SCORE

PROMOTIEPAKKET
Voor jou als werkgever
> Gevulde Sjees Tas
> Nieuwsbrief
> Papers
> Webinars
> Rekentool kosten en opbrengsten
> Enquête reisgedrag medewerkers met
adviesgesprek en eindmeting

MAATWERKPAKKET

KENNIS & ADVIES

op een schaal
van 1 tot 5

VOORBEELD
STARTPAKKET
Voor jou als werkgever
> Gevulde Sjees Tas
> Nieuwsbrief
> Papers
> Webinars
> Rekentool kosten en opbrengsten
> Enquête reisgedrag medewerkers met
adviesgesprek

KENNIS & ADVIES

4,4

Voor jou als werkgever
> Gevulde Sjees Tas
> Nieuwsbrief
> Papers
> Webinars
> Rekentool kosten en opbrengsten
> Enquête reisgedrag medewerkers met
adviesgesprek en eindmeting

> Quick scan
> Vermelding op Sjeesgangmakers.nl

> Sjees Fietspomp
> Gangmakers certificering met vermelding op
Sjeesgangmakers.nl

> Sjees Fietspomp
> Gangmakers certificering met vermelding op
Sjeesgangmakers.nl en social media
> 1-op-1 online sessie met mobiliteitsadviseur

Voor je medewerkers
> Online Sjees Magazine
> Fietsroutekaarten online
> Activatiechallenge
> Sjees E-bike voor 3 weken

Voor je medewerkers
> Online Sjees Magazine
> Fietsroutekaarten online en offline
> 12 maanden kant-en-klare fietspromotie
> Sjees E-bike voor 3 weken
> Promotiemoment op locatie
> Kant-en-klare promotiematerialen

Voor je medewerkers
> Gepersonaliseerd online Sjees Magazine
> Fietsroutekaarten online en offline
> 12 maanden kant-en-klare fietspromotie
> Sjees E-bike voor 3 weken
> Promotiemoment op locatie
> Gepersonaliseerde promotiematerialen
> Sjees Pitstop (fietscheck) voor 20 fietsen

1 JAAR: 999,-

1 JAAR: 1299,+ 4,95 PER MEDEWERKER

1 JAAR VANAF 2.999,+ 4,95 PER MEDEWERKER

Optioneel (10% korting voor Gangmakers)
Gepersonaliseerd Online Sjees Magazine t.w.v. € 695,Sjees Pitstop (fietscheck) t.w.v. € 785,-

Wat levert het op?
√ Vitale werknemers > Fietsende medewerkers hebben jaarlijks 1,3 dagen minder ziekteverzuim. Een kostenbesparing van gemiddeld € 364,- per werknemer.
√ Betrokken werknemers > Door fietsstimulering is 80% van de werknemers meer betrokken bij hun werkgever.
√ Tevreden werknemers > Een fietsende werknemer is vaker tevreden, minder gestresst én meer ontspannen dan autorijdende collega’s.
√ Ruimtewinst > Hoe groter het fietsgebruik binnen een bedrijf, hoe minder parkeerplek nodig is. Eén autoparkeerplaats kost gemiddeld € 700,- per jaar en biedt ruimte voor 10 fietsen.
√ Vermindering CO2 uitstoot. Eén maand fietsen bespaart net zoveel CO2 als de jaarlijkse CO2-opname van één boom.
√ Aantrekkelijke werkgever > Werknemers werken graag bij een fietsvriendelijke organisatie.

offerte op maat

Sjees Pakketten voor 12 maanden
fietspromotie
78 deelnemende organisaties,
live en on demand

Hoe help ik mijn medewerkers
aan een e-bike?
98 deelnemende organisaties,
live en on demand

Sjees ‘Hoe kies ik de juiste fiets-app’?
23 deelnemende organisaties,
live en on demand

Fietsstimulering: hoe zet ik
intern de juiste stappen?
108 deelnemende organisaties,
live en on demand

Nu aan de slag met fietsstimulering
voor straks
98 deelnemende organisaties,
live en on demand

Een frisse kijk op fietsfaciliteiten
52 deelnemende organisaties,
live en on demand

Sjees Pakketten
Sjees Pakketten activeren medewerkers om vaker te fietsen

VOORBEELD

Voor jou als werkgever
> Gevulde Sjees Tas
> Nieuwsbrief
> Papers
> Webinars
> Rekentool kosten en opbrengsten
> Enquête reisgedrag medewerkers met
adviesgesprek en eindmeting
> Sjees Fietspomp
> Gangmakers certificering met vermelding op
Sjeesgangmakers.nl

> Sjees Fietspomp
> Gangmakers certificering met vermelding op
Sjeesgangmakers.nl en social media
> 1-op-1 online sessie met mobiliteitsadviseur

Voor je medewerkers
> Online Sjees Magazine
> Fietsroutekaarten online
> Activatiechallenge
> Sjees E-bike voor 3 weken

Voor je medewerkers
> Online Sjees Magazine
> Fietsroutekaarten online en offline
> 12 maanden kant-en-klare fietspromotie
> Sjees E-bike voor 3 weken
> Promotiemoment op locatie
> Kant-en-klare promotiematerialen

Voor je medewerkers
> Gepersonaliseerd online Sjees Magazine
> Fietsroutekaarten online en offline
> 12 maanden kant-en-klare fietspromotie
> Sjees E-bike voor 3 weken
> Promotiemoment op locatie
> Gepersonaliseerde promotiematerialen
> Sjees Pitstop (fietscheck) voor 20 fietsen

1 JAAR: 1299,+ 4,95 PER MEDEWERKER

1 JAAR VANAF 2.999,+ 4,95 PER MEDEWERKER

Optioneel (10% korting voor Gangmakers)
Gepersonaliseerd Online Sjees Magazine t.w.v. € 695,Sjees Pitstop (fietscheck) t.w.v. € 785,-

Wat levert het op?
√ Vitale werknemers > Fietsende medewerkers hebben jaarlijks 1,3 dagen minder ziekteverzuim. Een kostenbesparing van gemiddeld € 364,- per werknemer.
√ Betrokken werknemers > Door fietsstimulering is 80% van de werknemers meer betrokken bij hun werkgever.
√ Tevreden werknemers > Een fietsende werknemer is vaker tevreden, minder gestresst én meer ontspannen dan autorijdende collega’s.
√ Ruimtewinst > Hoe groter het fietsgebruik binnen een bedrijf, hoe minder parkeerplek nodig is. Eén autoparkeerplaats kost gemiddeld € 700,- per jaar en biedt ruimte voor 10 fietsen.
√ Vermindering CO2 uitstoot. Eén maand fietsen bespaart net zoveel CO2 als de jaarlijkse CO2-opname van één boom.
√ Aantrekkelijke werkgever > Werknemers werken graag bij een fietsvriendelijke organisatie.

met partner BMN werkgevers om aan de gang te gaan met fiets

Voor jou als werkgever
> Gevulde Sjees Tas
> Nieuwsbrief
> Papers
> Webinars
> Rekentool kosten en opbrengsten
> Enquête reisgedrag medewerkers met
adviesgesprek en eindmeting

> Quick scan
> Vermelding op Sjeesgangmakers.nl

1 JAAR: 999,-

Met de Sjees Gangmakers campagne stimuleren we samen

MAATWERKPAKKET

KENNIS & ADVIES

Voor jou als werkgever
> Gevulde Sjees Tas
> Nieuwsbrief
> Papers
> Webinars
> Rekentool kosten en opbrengsten
> Enquête reisgedrag medewerkers met
adviesgesprek

PROMOTIEPAKKET

KENNIS & ADVIES

STARTPAKKET

stimulering in hun organisatie. Fietsende medewerkers leveren veel
op: minder ziekteverzuim, CO2-reductie, kostenbesparing, blije en
betrokken medewerkers en een betere bereikbaarheid. Dit jaar zijn
we gestart met de Sjees Pakketten. Met deze pakketten inspireren
én activeren we medewerkers om vaker de fiets te pakken.
De eerste werkgevers zoals Possehl aannemingsmaatschappij en
offerte op maat

Habufa zijn gestart met de Sjees Pakketten. De eerste gemeenten
haken aan (Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk) en we voeren
continu gesprekken met nieuwe werkgevers om in 2022 aan te
sluiten. Daarnaast zien we dat de pakketten een mooie aanleiding
zijn om het gesprek over fietsstimulering aan te gaan, en dat dit
ook werkgevers in beweging zet. Kortom, we hebben een mooie
basis om in 2022, als we weer meer gaan reizen naar het werk,
werkgevers te helpen in het stimuleren van fietsen.

en op naar een gesmeerd 2022

Bedankt

voor de samenwerking

