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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

4.017 websitebezoekers

47.542 websitebezoekers

5.029 websitebezoekers

Totaal aantal websitebezoekers 56.600
Ruim 80% meer websitebezoekers t.o.v. 2019
Best bezochte webpagina’s
www.sjees.nl/sjeesjeshirt/inzendingen-fietsshirts
www.sjeesjeshirt.nl
www.snelfietsroutesbrabant.nl

Ons Brabant Fietst - social media

Social media kanalen
10.729 volgers
321.465 organische weergaven
3 paid social campagnes
196.968 bereikte personen
744.933 betaalde weergaven

Ons Brabant Fietst - in de media
De LaNgsTraaT

dinsdag 24 november 2020

6 publicaties in regionale kranten
40 publicaties in lokale media
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Ook ’n fiets siert Mike’s shirt

RegIo
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Een verrassing voor Mike
ELSHOUT
college KRAAKT BOUWPLAN
Nieuwkoop uit Eethen.
Durpsquiz en
feest in 2021Hij ontwierp niet
alleen een wielershirt,
De Elshoutse Durpsquiz
hij uitgewon er ook nog
wordt met een jaar
steld. De eerste eens
editie een prijs mee.
stond op de rol voor
zaVoormalig
topwielrenner
terdag 3 oktober.
VanLars Boom kwam de
wege het coronavirus vinjeugdige Eethenaar
den de organisatoren het
gelukwensen.
niet verantwoordpersoonlijk
om met

▲ Deelnemer Miranda Boer brengt haar e-bike terug na deelname
aan de Sjees E-bike-proef. FOTO MARC BOLSIUS

Sjees E-bike maar
werkgever moet wel
een zetje willen geven
Miranda Boer was de eerste
deelnemer aan de Sjees Ebike Pool, een week lang
een elektrische fiets
uitproberen van en naar
je werk. En, het beviel haar.
Kees Klijn
Nieuwkuijk

’s Morgens 9 kilometer naar
Nieuwkuijk, ’s avonds 9 terug naar
Waalwijk. Miranda Boer deed dat
een keer of drie per week. Maar de
laatste vijf werkdagen stapte ze
geen enkele keer in de auto. Zou
ook vreemd zijn geweest: ze was
de allereerste deelnemer aan de
Sjees E-bike Pool, een onderdeel
van een campagne van de provincie Noord-Brabant in samenwerking met diverse gemeenten en
werkgevers om het autogebruik in
woon-/werkverkeer te verminderen én het gebruik van e-bikes te
promoten. Bovendien: als je graag
wilt dat je werkgever – Ad van
Delft van de Van Delft Groep –
meedenkt bij het aanschaffen van
een e-bike, dan is wel zo handig
om die auto thuis te laten staan.
Vijf maanden lang kunnen medewerkers in de gemeentes Waalwijk en Heusden voor een week

een elektrische fiets gratis uitproberen. De voorraad is echter beperkt: drie voor Waalwijk, vijf
voor de buurman. Om mee te
doen moet de werkgever zich inroosteren op sjeesebikepool.nl.
Van Delft was er dus snel bij. ,,Ik
ga zelf veel op de fiets naar de zaak.
Het is ontspannend, je voelt je fit.’’
Miranda gaat voortaan op een ebike naar bedrijvenpark Het Hoog.
Dan zou het wel mooi zijn als Van
Delft een duit in het zakje doet.
Daar staat hij voor open, aangezien
ook de overheid financieel een
handje toesteekt. Alleen de manier
waarop, bevalt hem niet echt.
Smit: ,,Ze hebben in Den Haag erg
veel mitsen en maren ingebouwd,
te veel fiscale regels. Daar moet
nog een stap in worden gezet.’’
Hoe dan ook, Ad van Delft heeft
zijn nek uitgestoken, dus krijgt het
een vervolg. Miranda kan rekenen
op een e-bike, die ze per gefietste
kilometer naar haar werk afbetaalt.

Ze hebben in Den
Haag erg veel mitsen
en maren ingebouwd,
te veel ﬁscale regels
– Jolanda Smit, organisatie
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▲ Mike Nieuwkoop
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van wielrenner Lars
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werkten, heeft ook als doel meer kinderen op de fiets te krijgen.
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Clinic voor de school

Mike verdiende met zijn eerste prijs
ook voor de hele school een clinic.
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Werkstraﬀen en boetes voor bedorven vlees
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Spijt bij stotterende
overvaller scheelt celstraf

De 38-jarige Middelburger Jan

Liefst zonder geweld.’

bestuurslid Lieke T. uit Boxtel krijgt
dezelfde straf.
De 56-jarige Marcel V., die inmiddels van Haaren naar Wijk en Aalburg is verhuisd, krijgt 120 uur
taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Verder moet hij een
boete van 1000 euro betalen. Zijn
straf is wat hoger omdat hij als beroepsslager alle gevaren rond de
verkoop van vlees hoort te kennen.
In dit soort zaken zijn overigens
zwaardere straffen mogelijk, maar
in dit geval is rekening gehouden
met de trage gang van zaken bij het
Openbaar Ministerie, waardoor betrokkenen vier jaar op de behandeling van hun zaak moesten wachten.

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. Met de
ontwerpwedstrijd Sjees je Shirt werd de publiekscampagne afgetrapt.

Sjees Magazine >> 1 van 3
Sjees Magazine inspireert (nog niet-)fietsers om vaker de fiets te pakken. Bijvoorbeeld naar
het werk, de sportschool of de supermarkt. In Sjees Magazine worden verhalen gedeeld over

magazine
VOOR FIETS & LIFESTYLE

lifestyle, gezondheid en geluk, in combinatie met fietsen en de keuzevrijheid voor andere
HOE JE JOUW

reptielenbrein
VERLEIDT

vervoersmiddelen. Dit jaar verscheen #5 van het print magazine. Dit magazine wordt
ingezet voor de lokale fietscampagnes. Iedere B5-stad is zichtbaar door een eigen sticker
op de cover. Voor het eerst is de content uit het print magazine vertaald naar een eerste
online Sjees Magazine, gepubliceerd in september.

FIETS MEE MET ZWEMHELD
MAARTEN VAN DER WEIJDEN:

‘Er moet altijd
iets extreems aan
vastzitten’

Print
7.000 exemplaren
21.000 lezers (leesfactor 3)

Prijs € 6,50

Lees
Lees

NEUROPSYCHOLOOG ERIK SCHERDER

over het feest in je brein als je fietst

Advertenties
4 adverteerders

Verspreiding
> 1.500 leestafels binnensteden B5 (horeca, kapper, bibliotheek, wachtkamer)
> 65 fietsenwinkels in Brabant
> Direct mailing naar 2.500 werkgevers in B5-steden
> In goodiebag bij lokale projecten

Sjees Magazine - online >> 2 van 3
7 lokale varianten
’s-Hertogenbosch
Tilburg
Breda
Helmond
Eindhoven
Veldhoven
Nationaal Fietscongres

Online
Tot nu toe
5.354 lezers
21.785 artikel views
Ruim 750 nieuwe abonnees
Social campagne
Looptijd 2 weken
5 advertenties rondom B5-steden
166.722 impressies
39.258 unieke personen bereikt

Best gelezen artikelen
1. Winactie
2. Top 10 fietsroutes
3. Erik Scherder
Winactie
Looptijd 6 weken
Ruim 5.000 deelnemers
WATT e-bike t.w.v. € 1.399,-

Sjees Magazine - stedenvarianten >> 3 van 3

Sjees je Shirt >> 1 van 2
Sjees je Shirt: een ontwerpwedstrijd voor hét Brabantse fietsshirt en
het beste idee om meer kinderen en hun ouders op de fiets te krijgen.
De opbrengst van de verkoop van het shirt gaat naar de uitvoering van dit
beste idee. Dit provinciebrede project is een publiek-private samenwerking,
waarbij grote markpartijen mee investeren in fietsstimulering. Het project
droeg bij aan een vliegende start van de publiekscampagne.
3 juryleden
> Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit
> Lars Boom, ex topwielrenner
> Iris Slappendel, designer en ex topwielrenner
Ambassadeur
> Nasser el Jackson, straatvoetballegende

Sjees je Shirt >> 2 van 2

> 250 inzendingen
> 8.800 kleurplaten verspreid
via partners en Decathlon
> 600 kleurplaten verspreid
via Brabantse basisscholen

Social campagne
> Doelgroep: jeugd én ouders
> 455.054 weergaven
> 120.925 unieke personen
bereikt

Banners Omroep Brabant
4,5 week op online mediakanalen
799.805 weergaven, 860 klikken
In de media
1x Brabants Dagblad
1x BN DeStem
10x lokaal nieuws

Legacy fietsshirts
> Inzetbaar in lokale campagnes
> Direct na lancering al 200
verkocht
> Te koop: online én vanaf
voorjaar 2021 in alle Brabantse
Decathlon-vestigingen

Sjees E-bike Probeeractie Zuidoost-Brabant
De Sjees E-bike Probeeractie voor inwoners van Zuidoost-Brabant is
een publiek-private samenwerking, waarbij de markt en de overheid
zich inzetten voor meer Brabanders op de fiets. Start project medio
september 2020, einde juni 2021. Het project is ook onderdeel van
een verkenning naar e-bike probeeracties voor alle inwoners in Brabant.
> 260 e-bike probeerweken sinds
de start
> 19 fietsenwinkels als uitleenpunt
en Sjees campagnepunt
Regio Zuidoost-Brabant faciliteert
het reserveringssysteem, pechhulp
en verzekering.

In de media
1x Eindhovens Dagblad
16x lokaal nieuws
Social campagne
> Looptijd 2 weken
> Doelgroep: inwoners
Zuidoost-Brabant
> 123.157 weergaven
> 36.785 unieke personen
bereikt

De Sjees E-bike Probeeractie is onderdeel van het project Slimmer fietsen van ZO Slim Bereikbaar. ZO Slim Bereikbaar is een samenwerkings
verband van alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat en start deze campagne om het
autogebruik in het woon-werk verkeer in de regio te verminderen en het gebruik van e-bikes te promoten. De organisatie is in handen van Ons
Brabant Fietst, Brabant Mobiliteitsnetwerk en uitvoeringspartner De Boom en het Meer.

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 en 2021 in de Sjees Gangmakers campagne. Dit
jaar ondersteunden we werkgevers onder andere bij kennisontwikkeling over fietsfaciliteiten,
e-bikes en fietsstimulering tijdens de coronacrisis.
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Sjees Gangmakers
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> 139 werkgevers die fietsen
stimuleren in hun organisatie
> 236 nieuwsbriefabonnees
> 9 werkgevers met eigen Sjees E-bike Pool
> 35 werkgevers in gebiedsgerichte Sjees
E-bike Pool in Heusden en Waalwijk
> 4 webinars in samenwerking met BMN
> Sjees E-bike Probeeractie voor inwoners van
Zuidoost-Brabant gepromoot onder midden- en
kleinbedrijf
> Direct mailing naar 2500 werkgevers in
B5-steden met: het Sjees Magazine, Zo werkt het
Campagne en informatie over BMN

Sjees Inspiratiesessies - webinars
In samenwerking met Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN)
organiseerde Ons Brabant Fietst vier online inspiratiesessies
voor Brabantse werkgevers, over fietsstimulering tijdens de
coronacrisis, fietsfaciliteiten en e-bikes.
Nu aan de slag met fietsstimulering voor straks
98 deelnemende organisaties, live en on demand
SCORE

4,4
op een schaal
van 1 tot 5

Hoe help ik mijn medewerkers aan een e-bike?
98 deelnemende organisaties, live en on demand
Fietsstimulering: hoe zet ik intern de juiste stappen?
108 deelnemende organisaties, live en on demand
Een frisse kijk op fietsfaciliteiten
52 deelnemende organisaties, live en on demand

Sjees E-bike Pools >> 1 van 2

15
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Sjees E-bike Probeerpools voor werkgevers
Via de Sjees E-bike Probeerpool kunnen werkgevers hun
werknemers tijdelijk kennis laten maken met de e-bike. Onderzoek
wijst uit dat het uitproberen van een e-bike ervoor zorgt dat
gemiddeld 22% van de deelnemers minimaal twee dagen per
week op een andere manier naar het werk reist. Afgelopen jaar
hebben meerdere werkgevers met succes deelgenomen aan een
probeerpool.

Gemeente Den Bosch
44 probeerweken
Politie Oost-Brabant
3 maanden, 14 fietsen

3 zorginstellingen
> Zorggroep Elde Maasduinen:
8 weken, 8 fietsen
> ’s Heerenloo: 8 weken, 5 fietsen
> Thebe buurtteams: 8 weken,
6 fietsen

Sjees E-bike Pools >> 2 van 2
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Sjees E-bike Gebiedspool Heusden en Waalwijk
Tijdens de Sjees E-bike Pool in de gemeente Heusden en de gemeente
Waalwijk kregen werkgevers in deze gemeenten de kans om gedurende vijf
maanden hun medewerkers een week lang een e-bike uit te laten proberen.
Deze Sjees E-bike Pool werd gefinancierd door de gemeente Heusden,
de gemeente Waalwijk en provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door
Stichting Parkmanagement Heusden, Solaris Parkmanagement, Brabant
Mobiliteitsnetwerk, De Boom en het Meer en Ons Brabant Fietst.
Gemeente Heusden
22 werkgevers
50 medewerkers
Probeer nu een e-bike en fiets naar je werk

Gemeente Waalwijk
15 werkgevers
25 medewerkers

In de media
3x Brabants Dagblad
11x lokaal nieuws
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