
Wij beloven je te 
motiveren en verbinden 
met andere studenten 
op de fiets, om zo leuk 
en veilig te fietsen.

Benoit Dubois
“Wat mij gelijk opviel is dat iedereen 

hier fietst. Ik vind het jammer dat  

iedereen oortjes in heeft tijdens het 

fietsen terwijl ik juist graag contact 

leg met andere studenten tijdens het 

fietsen. Omdat het sociale aspect mist 

in mijn fietsbeleving ben ik minder  

gemotiveerd om te gaan fietsen.”



Oh I am from 
Colombia!! I 

will tell you all 
about my study 

on the way. 

So where are you
 from? and where 

do you study? Would 
you like to hang out 

sometime?

‘Light Up Your Mood’(LUYM) is een 

concept dat inspeelt op dit gemis van het sociale aspect 

binnen de fietsbeleving bij buitenlandse studenten in 

Nederland. Het biedt de mogelijkheid om makkelijker 

in contact te komen met elkaar. Een onderdeel van de 

fiets wordt belicht met een bepaalde kleur, deze com-

municeert een boodschap aan de omgeving, afhanke-

lijk van de ‘mood’ van de student. Het is een middel om 

studenten te stimuleren om vaker de fiets te pakken 

en nieuwe contacten op te doen. Door samen te fiet-

sen, in plaats van alleen, willen wij voor studenten een 

aangenamere fietsbeleving maken. Sociale bindingen, 

vertrouwen en plezier zijn de kernwaarden van LUYM.

Het concept is een samenwerking tussen Moby-

con en studenten van Fontys International Studen-

ten hebben aan de hand van interviews een doel-

groepanalyse gemaakt. Buitenlandse studenten 

vinden het moeilijk om in contact te komen met  

Nederlandse studenten. Veel internationale studenten 

vinden fietsen leuk vinden, maar moeilijk omdat zij dit 

minder hebben meegekregen vanuit thuis. Zij schrok-

ken ervan hoe goed Nederlanders kunnen fietsen, maar 

vinden het zelf wel spannend. Ook vinden zij het niet 

veilig om muziek te luisteren tijdens het fietsen of om 

andere dingen met hun telefoon te doen. Er zijn con-

cepten bedacht en getest waaruit bleek dat de interna-

tionale studenten zeer enthousiast waren over LUYM. 

Zij staan er zeker voor open om het zelf uit te proberen
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We promise to motivate 
and connect you with 
fellow students who cycle; 
to make cycling more 
enjoyable and safer!

Benoit Dubois
‘’What I immediately noticed is that 

everyone cycles here! However, I 

think it is unfortunate that people 

often cycle with their headphones on 

while I would like to get in contact with 

fellow students on my ride. The social 

component of cycling is missing, 

which makes me less motivated to 

cycle.’’



Oh I am from 
Colombia!! I 

will tell you all 
about my study 

on the way. 

So where are you
 from? and where 

do you study? Would 
you like to hang out 

sometime?

‘Light Up Your Mood’(LUYM) is a 

concept that responds to lack of social contact among 

foreign students who are living in the Netherlands. 

It provides the opportunity to feel connected. A 

part of the bicycle will be lighted with a color. This 

color communicates a message to its surroundings, 

depending on the mood of the student. It is a tool to 

encourage students to travel by bike and interact with 

others more often. By cycling together, instead of alone, 

we would like to improve students’ experience with 

cycling. Social connections, trust and fun are the core 

values of LUYM.

The concept LUYM is a collaboration between Mobycon 

and Fontys International Lifestyle Studies: Lorette 

Bessem, Sanne Visser, Marije Bormans, Janne Veenstra 

& Evy van den Hout. 

Qualitative data gathered by students doing interviews 

resulted in a target group analysis. Foreign students 

encounter difficulties when reaching out to Dutch 

fellow students. Almost all international students enjoy 

cycling however, they are not that used to riding bikes 

in the Netherlands. They do not feel comfortable cycling 

while listening to music or using their phones. Concepts 

and test programs have been conducted, which resulted 

in much enthusiasm for LUYM from international 

students. They are more than willing to try it out!
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