EINDRAPPORT

In opdracht van:
Gemeente Amsterdam, Programma Fiets, directie Verkeer & Openbare Ruimte
Projectnummer:
M07262-R-E3
Datum:
21 februari 2022

Onderzoeksresultaten
‘Verhogen fietsgebruik door jonge
Amsterdammers’

Onderzoeksresultaten ‘Verhogen fietsgebruik door jonge Amsterdammers’

1.

INLEIDING

4

1.1

Leeswijzer

4

2.

NULMETING EN BEHOEFTEPEILING

5

2.1

Jonge Amsterdammers in minimahuishoudens in de stadsdelen Noord, Nieuw- West
en Zuidoost zonder fiets en hun behoefte aan een fiets
5

2.2

Inschatting van toekomstig fietsgebruik van jonge Amsterdammers in
minimahuishoudens die momenteel geen fiets bezitten in de stadsdelen Noord,
Nieuw-West en Zuidoost

7

3.

ANDERE DAN FINANCIËLE DREMPELS OM EEN FIETS TE KOPEN EN REDENEN OM
GEEN BEHOEFTE TE HEBBEN AAN EEN FIETS

9

3.1

Andere dan financiële drempels om een fiets te kopen

9

3.2

Redenen om geen behoefte te hebben aan een fiets

12

4.

INVENTARISATIE EN ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE VAN FIETSUITGIFTE IN
AMSTERDAM

14

4.1

Inventarisatie

14

4.2

Analyse

17

5.

ADVIES VOOR PILOTS MET FIETSUITGIFTE IN 2022/2023

21

5.1

De grote lijn voor de pilots met fietsuitgifte

21

5.2

Zes voorstellen voor pilots

23

5.3

Een voorstel voor evaluatie en effectmeting van de pilots

35

6.

VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK

41

6.1

Deskresearch

41

6.2

Focusgroep gesprekken

41

6.3

Interviews

41

6.4

Enquêtes

41

6.5

Workshop met stakeholders

42

6.6

Aandachtspunt bij herhaling van het onderzoek

42

Pagina 2 van 43

Onderzoeksresultaten ‘Verhogen fietsgebruik door jonge Amsterdammers’

Colofon
Auteurs: Angela van der Kloof, Marjolein Meurs, Moniek Jansen en
Shelley Bontje

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze ook, zonder bronvermelding van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form, by print,
photoprint, microfilm or any other means without reference to the
publisher.

Pagina 3 van 43

Onderzoeksresultaten ‘Verhogen fietsgebruik door jonge Amsterdammers’

1.

INLEIDING

In dit rapport presenteren we de resultaten van een onderzoek naar fietsbezit en toegang tot de fiets onder
kinderen en jongeren in Amsterdam Noord, Nieuw-West en Zuidoost. De aanleiding voor dit onderzoek is het
door de gemeenteraad aangenomen voorstel “Fietscultuur Amsterdam”. Dit onderzoek naar fietsbezit moet
bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in het fietsbezit onder de doelgroep jonge Amsterdammers. Daarnaast
moet er inzicht verkregen worden in de meest optimale wijze van het ter beschikking stellen van fietsen aan
jonge Amsterdammers in minimahuishoudens in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Naast de
behoefte aan inzicht in de huidige situatie is er behoefte aan advies over aanvullende interventies.
Het onderzoek beantwoord vragen over fietsbezit en vragen op het gebied van fietsuitgifte:
• Hoeveel jonge Amsterdammers in minimahuishoudens in Noord, Nieuw-West en Zuidoost fietsen niet,
omdat ze geen geschikte fiets hebben, terwijl zij wel willen en kunnen fietsen?
• Aan hoeveel fietsen is er maximaal behoefte onder deze doelgroep?
• Hoe ziet het toekomstig fietsgebruik eruit van aan jonge Amsterdammers in minimahuishoudens die
momenteel geen fiets bezitten, omdat ze geen fiets beschikbaar hebben?
• Welke andere drempels zijn er om een fiets voor kinderen en jongeren te kopen?
• Welke redenen zijn er dat jonge Amsterdammers geen behoefte hebben aan een fiets?
• Hoe ziet de keten van fietsuitgifte aan kinderen in een armoede situatie er op dit moment uit? En welke
mechanismen om fietsbeschikbaarheid te verhogen bestaan er?
• Hoe kan een aanpak voor experimenten met 750 fietsen ter beschikking stellen in schooljaar 2021/2022 er
uit zien?
o Welke aanpak(ken) wordt geadviseerd?
o Hoe kan de doelgroep het beste benaderd en bereikt worden (nu en in de toekomst)?
o Wat zijn geschikte aanvullende interventies?
• Hoe kan de effectmeting gedaan worden na het toekennen van de 750 fietsen?
We hebben bij de beantwoording van de vragen twee doelgroepen onderscheiden: jonge Amsterdammers in
minimahuishoudens in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost en jonge Amsterdammers in de
stadsdelen die opgroeien in een gezin waar wel de financiële middelen zijn, maar waar men andere drempels
ervaart om een goede fiets te kopen.
Onderzoeksvragen 1, 2, 3, 6, en 7 en 8 richten zich op de doelgroep jonge Amsterdammers in
minimahuishoudens in de betreffende stadsdelen. Vraag 4 en 5 zijn gericht op jonge Amsterdammers in de
stadsdelen die opgroeien in een gezin waar wel de financiële middelen zijn, maar waar men andere drempels
ervaart om een goede fiets te kopen.

1.1 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk Nulmeting en behoeftepeiling beantwoorden we onderzoeksvraag 1, 2 en 3. In
hoofdstuk 3 gaan we in op de andere dan financiële drempels om een fiets te kopen en de redenen om geen
behoefte te hebben aan een fiets. In hoofdstuk 4 treft u een inventarisatie en analyse van de huidige situatie
van fietsuitgifte in Amsterdam aan. In hoofdstuk 5 doen we voorstellen voor de pilots met fietsuitgifte, inclusief
een voorstel voor effectmeting. In het laatste hoofdstuk treft u de verantwoording aan van het onderzoek.
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2.

NULMETING EN BEHOEFTEPEILING

In dit hoofdstuk beantwoorden we de kwantitatieve onderzoeksvragen op het gebied van fietsbezit op basis
van onze enquête. We gaan in op het huidige fietsbezit en de behoefte aan fietsen onder jonge
Amsterdammers in minimahuishoudens in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Vervolgens maken
we een inschatting van het toekomstig fietsgebruik van deze kinderen en jongeren, als zij dan over een fiets
beschikken.

2.1 Jonge Amsterdammers in minimahuishoudens in de stadsdelen Noord, NieuwWest en Zuidoost zonder fiets en hun behoefte aan een fiets
In deze paragraaf maken we een inschatting van het aantal jonge Amsterdammers zonder fiets die opgroeien in
minimahuishoudens in de stadsdelen waar dit onderzoek zich op richt. Daarna gaan we in op onze inschatting
van de behoefte aan een fiets onder degenen die geen fiets hebben en tot slot gaan we in op de behoefte aan
fietsen in de komende jaren.
Inschatting van het aantal jonge Amsterdammers zonder fiets in minimahuishoudens in de stadsdelen
Noord, Nieuw-West en Zuidoost
Volgens de Amsterdamse Armoedemonitor 2019 tellen de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost in totaal
14.407 kinderen in minimahuishoudens1.

Aantal kinderen in
minimahuishoudens

Nieuw-West

Noord

Zuidoost

Totaal

5.829

4.215

4.363

14.407

Tabel 2.1 Aantal kinderen in minimahuishoudens verdeeld over de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

In onze enquête zijn gegevens verzameld van 397 kinderen in minimahuishoudens in de drie stadsdelen. Om
betrouwbare uitspraken te doen over alle 14.407 kinderen in minimahuishoudens, is een minimale
steekproefgrootte van 375 kinderen nodig. Met het aantal van 397 wordt aan deze voorwaarde voldaan. De
nauwkeurigheidsmarge hierbij bedraagt +/- 5%. Dat betekent dat de werkelijke waarden in werkelijkheid 5%
hoger of lager kunnen zijn dan de gemeten waarde2. Dit is een zeer acceptabele marge.
Van alle 397 kinderen in de steekproef heeft 42% geen fiets en 58% heeft wel een fiets. Doorberekend naar alle
kinderen in minimahuishoudens in de drie stadsdelen betekent dit dat er 5.376 tot 6.817 jonge
Amsterdammers in minimahuishoudens geen fiets hebben (rekening houdend met de marge van +/- 5%).
Van de kinderen die wel een fiets hebben, heeft een deel een fiets die niet de juiste maat is. Het gaat om 23%
van de kinderen met een fiets en 13% van alle kinderen. Doorberekend naar alle kinderen in
minimahuishoudens in de drie stadsdelen betekent dit dat er 1.203 tot 2.644 jonge Amsterdammers in
minimahuishoudens geen fiets in de juiste maat hebben (rekening houdend met de marge van +/- 5%).

1

Dit zijn inkomens tot 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum en weinig vermogen.

Bijvoorbeeld: 42% van de kinderen in minimahuishoudens uit de enquête heeft geen fiets. Dit aandeel ligt dan in werkelijkheid tussen de
37% en 47%.

2
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In totaal bedraagt het aantal jonge Amsterdammers in minimahuishoudens zonder (passende) fiets in de drie
stadsdelen 6.579 tot 9.461.
Inschatting aan hoeveel fietsen er behoefte is in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost
De grote meerderheid van de ouders van wie het kind geen (passende) fiets heeft (94%3) zou wel graag een
fiets willen hebben voor hun kind(eren). We nemen aan dat zij dit voor al hun kinderen zonder (passende) fiets
zouden willen. Dat zou inhouden dat de totale behoefte op dit moment bestaat uit 5.882 tot 6.540 fietsen.
Overzicht

Minimaal

Maximaal

Aantal kinderen zonder fiets

5.376

6.817

Aantal kinderen met niet passende fiets

1.203

2.644

Totaal aantal kinderen zonder fiets en met niet (passende) fiets

6.579

9.461

Aantal fietsen waaraan behoefte zou zijn

5.882

6.540

Tabel 2.2 Het aantal fietsen waaraan behoefte is onder jonge Amsterdammers vanaf 4 jaar in minimahuishoudens in
stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost (zie ook de opmerking over de betrouwbaarheidsmarges in voetnoot 2)

Cijfers per stadsdeel
Onderstaande tabel 2.3 bevat een doorberekening van de voorgaande tabel naar stadsdeel. Van alle kinderen
in minimagezinnen woont 40% in Nieuw-West, 29% in Noord en 30% in Zuidoost. Op basis van deze verhouding
is doorgerekend hoeveel kinderen per stadsdeel geen (passende) fiets hebben, en aan hoeveel fietsen er per
stadsdeel behoefte zou zijn. De aantallen voor Noord (1.721 – 1.913) en Zuidoost (1.781 – 1.981) zijn vrijwel
gelijk en het hoogste aantal is nodig in Nieuw-West (2.380 - 2.646).
Nieuw-West

Noord

Zuidoost

Stadsdeel

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Aantal kinderen zonder fiets

2.175

2.758

1.573

1.994

1.628

2.064

Aantal kinderen met niet passende fiets

487

1.070

352

773

364

801

Totaal aantal kinderen zonder (passende) fiets

2.662

3.828

1.925

2.768

1.992

2.865

Aantal fietsen waaraan behoefte zou zijn

2.380

2.646

1.721

1.913

1.781

1.981

Tabel 2.3 Het aantal fietsen waaraan behoefte is onder jonge Amsterdammers vanaf 4 jaar in minimahuishoudens per
stadsdeel (zie ook de opmerking over de betrouwbaarheidsmarges in voetnoot 2)

Behoefte aan fietsen in de komende jaren
In de periode 2015-2018 daalde in heel Amsterdam het aantal kinderen in minimagezinnen met gemiddeld 5%
per jaar. De jaren ervoor bleef het aantal ongeveer gelijk. In de afgelopen jaren is het aantal kinderen in
minimagezinnen soms afgenomen, en soms toegenomen. Daarmee is er een dalende trend en we bij onze
berekening nemen we aan dat deze de komende jaren niet zal toenemen.
Jaar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal

29.633

30.045

30.128

30.154

28.039

27.090

25.556

24.463

1,4%

0,3%

0,1%

-7,0%

-3,4%

-5,7%

-4,3%

% ontwikkeling

Tabel 2.4 Het aantal kinderen dat opgroeit in minimagezinnen in Amsterdam in de periode 2011 – 2018.

Uit de enquête kwam naar voren dat 94% van de ouders met kinderen zonder passende fiets graag een fiets voor hun kinderen) zou willen.
In de berekening voor de totale groep houden we rekening met de betrouwbaarheidsmarge van 5%.

3
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Om een prognose te doen van het aantal benodigde fietsen in de komende jaren, nemen we aan dat het aantal
kinderen in minimagezinnen elk jaar gelijk blijft. We gaan er daarnaast van uit dat de leeftijden van de kinderen
gelijk verdeeld zijn. Verder nemen we aan dat iedere jonge Amsterdammer tussen de 4 en 18 jaar in de loop
van de tijd 4 fietsen nodig heeft: een fiets met het bereiken van de leeftijd van 4 jaar, 6 jaar, 9 jaar en 12 jaar.
Dit zijn 4 fietsen in 14 jaar tijd, wat overeenkomt met gemiddeld 0,29 fietsen per kind per jaar.
In de minimale variant is de berekening als volgt:
In de stadsdelen zijn er 5.882 kinderen in minimagezinnen die geen (passende) fiets hebben maar er wel een
zouden willen. Dit betekent dat er per jaar 5.882*0,29 = 1.705 fietsen nodig zijn.
In de maximale variant is de berekening als volgt:
In de stadsdelen zijn er 6.540 kinderen in minimagezinnen die geen (passende) fiets hebben maar er wel een
zouden willen. Dit betekent dat er per jaar 6540*029=1.897 fietsen nodig zijn.
In deze berekening is geen rekening gehouden met het doorgeven van fietsen die te klein geworden zijn aan
andere kinderen uit de doelgroep.

2.2 Inschatting van toekomstig fietsgebruik van jonge Amsterdammers in
minimahuishoudens die momenteel geen fiets bezitten in de stadsdelen
Noord, Nieuw-West en Zuidoost
Om in te schatten wat het toekomstig fietsgebruik kan zijn van jonge Amsterdammers in minimahuishoudens in
de stadsdelen die momenteel geen fiets bezitten, maar er één zouden krijgen via een vorm van fietsuitgifte,
hebben we de resultaten van de enquêtes met de ouders nader geanalyseerd.
Is er een relatie tussen het fietsbezit van de ouders en fietsbezit van de kinderen?
• van de ouders die zelf een fiets hebben, heeft 64% van de kinderen ook een fiets;
• van de ouders die zelf geen fiets hebben, heeft 51% van de kinderen wel een fiets.
Kortom: kinderen van ouders met fiets, hebben iets vaker zelf ook een fiets.
Zijn er verschillen tussen ouders met en zonder fiets en de behoefte aan een fiets voor de kinderen?
Van de 154 ouders heeft iets meer dan de helft (53%) zelf een fiets. Er zijn geen duidelijke verschillen tussen
ouders met of zonder eigen fiets als het gaat om de behoefte aan een fiets voor de kinderen: 90% van de
ouders met een fiets zou graag een fiets voor de kinderen willen. Dit geldt voor 98% van de ouders zonder een
eigen fiets.
Zouden de kinderen fietsen als zij een goede fiets hebben?
Het gebrek aan een goede fiets, of het niet kunnen repareren van de fiets, zijn redenen om geen fiets te
gebruiken. Dit blijkt uit zowel de huidige gebruiksfrequentie van de kinderen en ouders met een fiets als de
kinderen van ouders die zelf geen fiets hebben. Met andere woorden, uit de enquête blijken geen bijzondere
verschillen in gebruiksfrequentie tussen kinderen van ouders met fiets of zonder fiets. Zowel kinderen als
ouders maken, als ze eenmaal een fiets hebben, vaak gebruik van de fiets: 90% van de kinderen die wel een
fiets hebben, gebruiken deze elke dag of meerdere keren per week. Van de ouders met een fiets maakt 84%
van deze ouders meerdere keren per week gebruik van de fiets.
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Kortom: het niet hebben van een fiets is op zichzelf reden om niet te fietsen of dit in de toekomst niet te doen.
Op basis van de enquête denken we dat als een kind eenmaal een fiets heeft, de kans heel groot is dat hij/zij
hem ook meerdere keren per week gebruikt.
Wanneer het fietsbezit onder jonge Amsterdammers in minimahuishoudens vergroot wordt door fietsuitgifte
aan de kinderen en jongeren die nog geen toegang hebben tot een fiets, is het aannemelijk dat 80% - 90% van
de fietsen die uitgegeven worden daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Momenteel gebruikt 90% van de jonge
Amsterdammers uit deze doelgroep die in het bezit zijn van een fiets bezitten deze immers ook wekelijks.
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3.

ANDERE DAN FINANCIËLE DREMPELS OM EEN FIETS TE KOPEN EN
REDENEN OM GEEN BEHOEFTE TE HEBBEN AAN EEN FIETS

In dit hoofdstuk beantwoorden we de kwalitatieve onderzoeksvragen op het gebied van fietsbezit en
fietsgebruik op basis van ons deskresearch, de gesprekken met focusgroepen, de gehouden interviews en de
resultaten uit de enquête. We gaan in op de drempels om een fiets te kopen en redenen voor jonge
Amsterdammers om geen behoefte te hebben aan een fiets. Dit keer ging het niet alleen om
minimahuishoudens; ook jongeren / gezinnen waar wel de financiële middelen zijn, maar waar men andere
drempels ervaart om een goede fiets te kopen waren vertegenwoordigd.

3.1 Andere dan financiële drempels om een fiets te kopen
In theorie zijn er verschillende drempels waardoor mensen niet fietsen. De vraag is welke van deze drempels in
hoeverre spelen voor jonge Amsterdammers.
De literatuur
De motiliteitstheorie van Kaufman onderscheidt drie elementen die de potentie om te fietsen verklaren:
toegankelijkheid, competenties en toe-eigening (zie figuur 3.1). Als een element minder goed ontwikkeld is, heeft
dit een beperkend effect op de mogelijkheden en het fietsgebruik van een persoon.

Figuur 3.1: De elementen die de motiliteit (potentiële mobiliteit) van een persoon of groep
bepalen.

In de literatuur zijn per element drempels te vinden die mensen van het (vaker) fietsen weerhouden. In tabel
3.1 geven we weer in hoeverre we deze drempels tegengekomen zijn in onze enquête, in de focusgroepen en
in de interviews. Vervolgens lichten we de drempels toe en benoemen we nog enkele drempels die niet in de
literatuur naar voren kwamen.
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Drempel om te fietsen volgens de deskresearch
Deskresearch
Toegankelijkheid
Geen goede infrastructuur
Verkeersonveiligheid op de weg naar school
Te grote of te kleine afstand
Geen toegang tot een passende werkende fiets
Fietsdiefstal of vandalisme
Gebrek aan fietsenwinkels
Competenties
Geen kennis over fietsvaardigheden
Gebrek aan verkeerseducatie
Gebrek aan kennis over de fiets
Gebrek aan taalkennis
Fysieke of conditionele beperkingen
Toe-eigening
Persoonlijke angsten om te fietsen
Negatief imago en een lage status van de fiets
Negatieve houding ten opzichte van fietsen
Niet gewend om te fietsen of het ontbreken van een
voorbeeldfunctie
Geen (externe) ondersteuning of begeleiding
Andere modaliteiten als comfortabeler ervaren dan de fiets
Het ervaren van slechte weersomstandigheden

Onderzoeksresultaten
Enquête
Focusgroepen

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

Interviews

X
X

X
X

X

Tabel 3.1 Overzicht van drempels om te fietsen uit de literatuur en uit ons onderzoek naast elkaar.

Te grote of te kleine afstand
Tijdens de focusgroep met het Hogelant College werd benoemd dat de te grote afstand een drempel is om te
fietsen. Veel leerlingen wonen ver weg van de school (een half uur tot een uur met het openbaar vervoer). Dit
vinden ze te ver om te fietsen. Ze geven aan dat zij wel zouden fietsen als zij een fiets hebben die sneller gaat,
zoals een elektrische fiets. Volgens de deskresearch is ook een te korte afstand een reden om niet te fietsen,
omdat men dan op loopafstand van de bestemming woont. Opvallend is dat één van de weinige leerlingen van
het Hogelant College die met de fiets naar school gaat dit juist doet omdat hij zo dichtbij woont. Hij fietst liever
30 seconden dan dat hij 3 minuten loopt.
Geen toegang tot een passende werkende fiets
Een aantal jongeren die we hebben gesproken heeft wel een fiets, maar gebruikt deze nooit omdat de fiets
kapot is of omdat er geen werkend slot op zit. Ze noemen zichzelf ‘te lui’ om naar de fietsenmaker te gaan, dus
reizen ze liever met het ov dan de fiets te (laten) repareren (denk aan de juiste tools en materialen). Een
systeem waarbij ze zelf hun tijd investeren om de fiets te repareren op een plek waar de tools aanwezig zijn en
waarbij ze de benodigde materialen gratis ontvangen ervaren sommige leerlingen als positief. Zelf tijd
investeren wordt positiever ontvangen dan een financiële bijdrage leveren.
Fietsdiefstal of vandalisme
Met name fietsdiefstal is een veelgenoemde reden om niet te fietsen: “Je koopt een fiets en morgen is die
weg.” Het aandeel fietsdiefstal in Amsterdam is hoog. Ouders meldden dat de fiets van hun kinderen al een
aantal keer is gestolen en zij daarom geen fiets meer kopen.
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Eén van de scholieren vertelde dat zijn fiets zelfs zes keer is gestolen en hij nu geen fiets meer wil kopen.
Fietsdiefstal in combinatie met een gebrek aan veilige stallingsmogelijkheden, is daarmee een drempel om een
fiets te kopen. Ook twijfelen jongeren over een fietsabonnement, zoals Swapfiets, omdat het risico op
fietsdiefstal groot is en de boetes hoog zijn. Tijdens de focusgroepen wisten sommige leerlingen de boetebedragen uit hun hoofd op te noemen.
Ook uit de enquête blijkt dat angst voor diefstal een belangrijke reden is om geen fiets te hebben.
Negatief imago en een lage status van de fiets
Sommige mensen zien de fiets als een ‘poor mans vehicle’. De fiets zou een slecht imago hebben en een teken
zijn van armoede. In de focusgroepen werd dit niet letterlijk genoemd. Wel werd op een andere manier
duidelijk dat status belangrijk is. De kinderen willen het liefst een mooie, stoere fiets die hard gaat. De
elektrische fiets, een fiets met dikke banden of de fietsen van VanMoof werden vaak aangehaald. Een
tweedehands fiets zagen de meesten niet zitten. Men is daarentegen positief over de deelscooter systemen die
aanwezig zijn in Amsterdam en men vraagt zich af waarom er geen vergelijkbaar deelfietssysteem beschikbaar
is.
Negatieve houding ten opzichte van fietsen
Een aantal kinderen willen niet fietsen omdat ze het gewoonweg niet leuk vinden of omdat ze het zelfs ‘haten’.
Niet gewend om te fietsen of het ontbreken van een voorbeeldfunctie
In de deskresearch kwam naar voren dat het niet gewend zijn om te fietsen en het ontbreken van een
voorbeeldfunctie redenen kunnen zijn om geen (werkende) fiets te bezitten. Dit aspect hangt samen met het
ontbreken van toegang tot een passende werkende fiets; de kapotte fiets en fiets zonder slot in de schuur of
berging. De kennis om de fiets te repareren is laag, de materialen zijn niet beschikbaar, er zijn geen mensen in
de directe omgeving die stimuleren om dit zelf te doen, of die het de jongeren al doende leren. Kennis over het
goed op slot zetten van de fiets en wellicht ook over fietskleding, fietstassen en andere handige accessoires die
het fietsen comfortabeler maken ontbreekt bij de jongeren zelf en in hun omgeving.
Andere modaliteiten als comfortabeler ervaren dan de fiets
Veel scholieren uit minimahuishoudens krijgen een ov-kaart waarmee zij gratis naar school kunnen reizen. Op
de dag dat we de jongeren spraken was veruit de meerderheid die dag met het openbaar vervoer naar school
gekomen. Meestal met meerdere overstappen, bijvoorbeeld: bus – metro – tram.
Persoonlijke angsten om te fietsen
Hierbij gaat het met name om de ouders die angstig zijn om te fietsen. Zij staan het daardoor niet toe dat de
kinderen fietsen. “Ik ben zelf bang, dus wil ook niet dat mijn kinderen fietsen. De kinderen hebben wel
verkeersles, maar ik durf het niet aan dat ze fietsen”. Ouders die zelf bang zijn om te fietsen zijn eerder geneigd
om de kinderen naar school te brengen, ondanks dat de kinderen kunnen fietsen. Wel hopen ze dat de
kinderen later gaan fietsen (“Toen mijn kind voor het eerst naar de middelbare school ging, heeft mijn man mijn
kind de hele route in de auto gevolgd”).
De vrouwen die we spraken tijdens de focusgroep bij Vrouw en Vaart gaven aan dat het probleem bij hun eigen
angsten ligt. De fietsinfrastructuur is goed, dat is niet het probleem. “Mijn droom is dat ik ooit kan fietsen. Dan
ga ik zingend op de fiets. Ik hou van fietsen, maar ik durf het niet.”
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De kinderen delen over het algemeen niet de gedachte dat er persoonlijke angsten zijn om op de fiets te
stappen. Wel geeft een enkeling aan de gladheid na regen niet prettig te vinden.
Drempels die niet in de deskresearch naar voren kwamen
De respondenten van Vrouw en Vaart waren het erover eens dat zij hun kinderen te veel verwennen, waardoor
de kinderen gewend zijn geraakt aan de auto. “Binnen de Turkse maatschappij verwennen wij onze kinderen. Ik
heb zelf ook deze fout gemaakt, ik heb ze altijd overal met de auto naartoe gebracht.”.
Ook lijkt de manier waarop de jongeren hebben leren fietsen van invloed op de houding ten opzichte van de
fiets. De meeste kinderen hebben van hun ouders, broers of zussen leren fietsen. Een enkeling kreeg een fiets
en moest het zelf uitzoeken: “Mijn moeder zei ‘pijn is fijn’, je gaat eerst veel vallen, maar je leert het vanzelf”.
Deze jongere fietst nu niet meer.
Verder valt op dat de jongeren gevoelig zijn voor wat hun omgeving doet. Als vrienden of vriendinnen ook naar
school zouden fietsen, dan zouden ze het leuk vinden om samen te gaan. “Op mijn vorige school fietste
iedereen, dat was leuk, maar hier fietst niemand naar school.”
Een opmerking van een leerling van het Hogelant College wijst ook in de richting van de status en prioriteit van
de fiets op de lijst van de gemeente. De leerling vroeg zich hardop af waarom de gemeente wel de autowegen
strooit als het sneeuwt, maar niet de fietspaden. “Wat nou als ze eerst de fietspaden doen, dan gaat iedereen
eerder fietsen dan met de auto. De gemeente moet eerst aan ‘ons’ denken”.
Ten slotte komt uit de enquête duidelijk naar voren dat de maat of staat van de fiets een drempel is om te
fietsen. Of het kind is nog te klein om te fietsen.

3.2 Redenen om geen behoefte te hebben aan een fiets
Het antwoord op de vraag of men behoefte heeft aan een fiets is wisselend. Uit de enquêtes blijkt dat het
merendeel van de respondenten (de ouders) behoefte heeft aan een fiets voor hun kind. Ook uit de interviews
met mensen van verschillende organisaties komt het beeld naar voren dat er behoefte is aan fietsen voor
kinderen. Uit de focusgroepen met de jongeren komen echter een aantal interessante redenen naar voren
waarom zij geen behoefte hebben aan een fiets. De meest genoemde redenen waarom jongeren geen
behoefte hebben aan een fiets zijn:
• Geen behoefte aan een tweedehandsfiets. Veel jongeren lieten zich negatief uit over tweedehands fietsen.
De kwaliteit zou slecht zijn en ze vinden het een vies idee. “Ik ga echt niet op een zadel zitten waar iemand
anders al op heeft gezeten hoor, wat vies.”. De ervaringen met tweedehands fietsen zijn niet goed. Zo
zouden de fietsen die via Pantar (organisatie die oude fietsen opknapt en verkoopt in een eigen
fietsenwinkel) worden uitgegeven niet van goede kwaliteit zijn. Daarnaast is men soms ook wantrouwend
tegenover tweedehandsfietsen van de fietsenmaker. Ze vragen zich af hoe je weet dat een
tweedehandsfiets echt een goede fiets is?
• Niet snel genoeg. Het kwam sterk naar voren dat de leerlingen wel zouden fietsen als deze sneller gaat dan
een ‘gewone’ fiets. Vooral de duurdere elektrische fietsen van VanMoof zijn populair. Veel kinderen kennen
alle ins- en outs van de dure fietsen (snelheid, prijs, kwaliteit). Sommige jongeren hadden het over ‘de fiets
opvoeren’ of over oplaadsystemen in de fietsenstalling van school. Een gewone fiets gaat niet snel genoeg
en kost te veel moeite. Een aantal jongeren hebben een elektrische fiets en willen over een paar jaar liever
een scooter dan een fiets.
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• Niet leuk om te fietsen. Een aantal jongeren vindt het niet leuk om te fietsen “ik haat fietsen, dus ik doe het
niet”. Zij reizen met het openbaar vervoer en zouden zelfs niet fietsen als ze een gratis fiets zouden krijgen.
Anderen vinden dat ze zelf ‘te lui’ zijn om te fietsen.
• Fietsdiefstal. Veel jongeren noemden fietsdiefstal als reden dat ze geen behoefte aan een fiets hebben.
Sommigen hadden er voorheen wel behoefte aan, maar nu niet meer. Het kost geld en vervolgens wordt de
fiets ‘toch gestolen’. Ook zijn ze bang dat de fiets stuk gaat en ze voor dure reparatiekosten komen te staan.
Sommige jongeren zijn wel in het bezit van een fiets en vinden fietsen “best leuk”, maar maken er geen gebruik
van omdat de fiets kapot is, de sleutel kwijt is of ze geen slot hebben. Het valt op dat ze geen moeite doen om
naar de winkel of fietsenmaker te gaan. Ze laten de fiets dan maar in de schuur staan. In principe is de
behoefte er bij deze jongeren wel, maar lijken zij niet gemotiveerd genoeg om er moeite voor te doen.
De jongeren lijken statusgevoelig. Waar de ouders en organisaties pleiten dat veel kinderen behoefte hebben
aan een kwalitatief goede fiets, zijn de kinderen vooral geïnteresseerd in een mooie, snelle fiets. Zo opperde
een leerling van Mundus College een idee: “Als u fietsen meer wil stimuleren bij kinderen, dan zouden er
elektrische fietsen in alle maten moeten zijn. Ook voor kinderen!”
Bij het Hogelant College schijnen er wel meer kinderen te fietsen dan op het eerste gezicht te zien is. De
fietsparkeerplaats is bijna leeg, maar sommige leerlingen parkeren de fiets in de nabijgelegen woonwijk.
Volgens de gymdocent zijn hier meerdere redenen voor: niet gezien willen worden op de fiets, bang dat de
fiets kapot wordt gemaakt, bang voor fietsdiefstal of omdat sommige kinderen in de pauzes de fietsen
gebruiken om ‘wheelies’ te maken. De kinderen gaven aan dat als ze een ‘’goed werkende fiets’’ zouden
hebben, ze hier ook op zouden gaan fietsen. Een tweedehands fiets is volgens de kinderen vaak geen goede
fiets.
Onderstaande tabel 3.2 vat de verschillende behoeften samen.
Waarom geen behoefte aan een fiets?
Ik ga niet op een tweedehands fiets zitten
Niet snel genoeg
Niet leuk
Kost te veel moeite
Ik ga liever met het ov
De fiets wordt toch gestolen
Ik ben lui
Je wordt uitgelachen als je met de fiets naar school
komt
Geen veilige fietsenstalling op school

Waarom wel behoefte aan een fiets?
Je wordt er fit van
Voor het eerst voel je je krachtig (vooral op een
elektrische fiets)
Het is goedkoper
Geen benzine nodig
Dan gebruik ik hem om naar de winkel te gaan

Tabel 3.2 Redenen om wel of geen behoefte te hebben aan een fiets.
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4.

INVENTARISATIE EN ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE VAN
FIETSUITGIFTE IN AMSTERDAM

In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen gericht op de huidige keten van fietsuitgifte aan
kinderen in een armoede situatie in Amsterdam en vervolgens analyseren we deze situatie. Daarbij gaan we in
op de huidige sterke kanten en de aandachtspunten en de verschillende rollen van partijen in de stad.

4.1 Inventarisatie
De keten van het inzamelen, opknappen en uitgeven van fietsen aan jonge Amsterdammers, in de stadsdelen
Noord, Nieuw-West en Zuidoost, bestaat uit een dynamisch speelveld met verschillende organisaties. Met
name Stichting Leergeld speelt al een aantal jaren een actieve rol in het verhogen van het fietsbezit. Wat
betreft het opknappen van fietsen voor/met kinderen en jongeren is de Klusfabriek actief. Verder zijn er twee
inzamelpunten voor het ANWB Kinderfietsenplan te vinden bij Re-Cycle. Met gebruik van de Stadspas kunnen
gezinnen bij de fietsenwinkel van Pantar een fiets met korting aanschaffen voor hun kind. Verder is er in 20162017 het project Heel Banne Fietst uitgevoerd, was er in het voorjaar van 2020 een pilotproject met Swapfiets
en is sinds kort het bedrijf Groeifiets actief. We gaan in dit hoofdstuk kort in op deze organisaties. Tot slot gaan
we kort in op de organisaties die betrokken zijn bij het signaleren van de behoefte aan een fiets bij jonge
Amsterdammers.
Stichting Leergeld
In Amsterdam worden al een aantal jaren fietsen aan kinderen en jongeren vertrekt door Stichting Leergeld en
is er een groeiende lijn te zien in het aantal kinderen dat bereikt wordt en het aantal fietsen dat verstrekt
wordt. In tabel 4.1 is te zien dat de stichting 650 kinderen bereikte in 2018 en dat er aan 296 van deze kinderen
een fiets verstrekt is. In de eerste helft van 2021 werden er 1444 kinderen bereikt en zijn er 744 fietsen
uitgegeven.
Jaartal
2018
2019
2020
2121 (Q1 en Q2)

Bereik aantal kinderen
650
1500
1825
1444

Aantal verstrekte fietsen
296
509
555
744

Tabel 4.1: Aantal kinderen dat Stichting Leergeld bereikte van 2018 tot 2021 (Q1 en Q2) en het aantal verstrekte fietsen
(bron: Stichting Leergeld).

De organisatie beschikt over een netwerk van leveranciers die opgeknapte tweedehands fietsen en/of
goedkope nieuwe fietsen leveren. De leveranciers zijn fietsenhandelaren en partijen die fietsen opknappen.
Naast het uitgeven van fietsen verwijst Stichting Leergeld jongeren ook naar De Klusfabriek waar zij een fiets
zelf opknappen. Op dit moment gaat dit om zo’n 20 tot 30 fietsen in totaal in 2021.
De Klusfabriek
De Klusfabriek is onderdeel van jongerenwerkorganisatie DOCK in Amsterdam-Noord en bestaat zo’n zeven
jaar. Hier kunnen jongeren hun talent laten zien en ontwikkelen voor allerlei klussen in de buurt.
Dat kunnen klussen buiten zijn (zoals het opknappen van banken in het park) of in de fabriek zelf waar een
sleutelwerkplaats is. Hier worden onder andere fietsen gerepareerd. De jongerenwerker van DOCK begeleidt
de jongeren bij hun klussen.
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Zoals gezegd verwijst Stichting Leergeld jongeren door naar De Klusfabriek waar ze zelf hun fiets opknappen. In
2021 zijn er zo’n 20 tot 30 jongeren doorverwezen.
Kinderfietsenplan
Sinds 2015 is de ANWB landelijk actief met het Kinderfietsenplan. Ze roept leden op om kinderfietsen in te
leveren bij een inzamelpunt. Deze punten zijn te vinden op de landelijke website (zie figuur 4.1). In Amsterdam
zijn twee inleverpunten te vinden bij de organisatie Re-cycle.

Figuur 4.1: De kaart met inzamelpunten voor het landelijke ANWB Kinderfietsenplan.

Re-cycle
Re-cycle is een onderdeel van de organisatie Roads, gericht op het bieden van intensieve begeleiding aan
cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Roads is onderdeel van Arkin, dit zijn twaalf gespecialiseerde
zorgaanbieders met behandeling en ondersteuning bij psychiatrische klachten en verslaving.
Re-cycle heeft een fietsenwinkel en een werkplaats. In de werkplaats worden fietsen uit elkaar gehaald en
opnieuw opgebouwd. De fietsen voor Stichting Leergeld maakt men technisch goed in orde, waarbij nog wel
plekjes roest of krassen op het frame kunnen voorkomen. Alle fietsen hebben een terugtraprem, een goede
bagagedrager en 2 sloten. De inzet is om een fiets mee te geven die prima in orde is en goedkoop is in het
onderhoud.
Zodra Re-cycle bericht heeft van Stichting Leergeld dat een kind een voucher voor een fiets heeft, dan neemt
Re-cycle contact op en kan men langskomen om een fiets uit te zoeken bij locatie De Hallen in West. Daar staan
altijd zo’n 20 tot 25 fietsen in verschillende maten klaar. Als het kind in de buurt woont dan kan de fiets
meegenomen worden, anders zorgt Re-cycle ervoor dat de fiets terecht komt bij en andere locatie in de buurt
van waar het kind woont.
Stadspas
Met de Stadspas kan een opgeknapte tweedehands fiets tegen gereduceerd tarief aangeschaft worden bij de
fietsenwinkel van Pantar of bij De Klusfabriek. Het gaat om bedragen vanaf €70,00.
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De fietsenwinkel van Pantar is onderdeel van de fietsenwerkplaats, een plek waar mensen werken met een
afstand tot de arbeidsmarkt en waar startstages worden aangeboden aan leerlingen uit het praktijkonderwijs
en het voortgezet speciaal onderwijs.
Heel Banne Fietst
In 2016-2017 werd in De Banne (Amsterdam Noord) het project Heel Banne Fietst uitgevoerd. Eén van de
aanleidingen van het project was de directeur van basisschool de Zeven Zeeën aangaf dat circa 50% van de
kinderen geen fiets heeft en dat dit onder andere problemen geeft bij uitstapjes op de fiets. Het
overkoepelende doel van het project was dat de bewoners van De Banne de mogelijkheid en vaardigheid
hebben om zich per fiets te verplaatsen. Eén van de subdoelen was dan ook dat meer ouders en kinderen in De
Banne een werkende fiets hebben.
Binnen dit project konden ouders een fiets voor hun kind verdienen. Voor het verkrijgen van een fiets werd de
ouders gevraagd te participeren in het project. Dit kon door betrokken te zijn bij reparaties, door fietsgebruik
van hun kinderen te stimuleren, door de kinderen met de fiets naar school te brengen, of mee te helpen bij
uitstapjes op de fiets vanuit de scholen. In het project werd ook samenwerking gezocht met lokale
fietsenreparateurs en/of leerlingen van mbo-scholen. Er zijn al met al ruim 50 fietsen voor kinderen
aangevraagd, die ter beschikking gesteld zijn via het ANWB Kinderfietsenplan.
Swapfiets pilot
In 2020 is er gedurende 4 maanden een pilot geweest met leenfietsen van Swapfiets voor scholieren. Dit naar
aanleiding van de corona-pandemie met de oproep om niet met het ov te reizen als dat niet noodzakelijk is.
Aan scholen is gevraagd en inschatting te maken van welke kinderen niet te voet naar school kunnen en deze
kinderen is een voucher aangeboden voor Swapfiets. Hiermee konden zij 4 maanden gratis een fiets lenen en
daarna de fiets nog langer behouden door zelf het abonnement voort te zetten. Het resultaat was dat 100
scholieren gebruik hebben gemaakt van de voucher van hiervan heeft 85% het abonnement na de eerste vier
gratis maanden voortgezet.
Groeifiets
Een nieuw bedrijf dat actief is in de omgeving van Amsterdam is Groeifiets. Dit is een flexibel kinderfiets
abonnement dat ervoor zorgt dat ouders altijd een passende fiets voor hun kind hebben. Groeifiets richt zich
mede op gezinnen met een kleine beurs, omdat zij zien dat deze gezinnen wel iedere maand een bedrag
kunnen betalen waarbij het onderhoud van de fiets bij het abonnement in zit.
Leeftijd
1 – 2 jaar (loopfiets)
3 – 4 jaar (12 inch of 16 inch)
5 – 7 jaar (18 inch of 20 inch)
8 – 10 jaar (24 inch)
vanaf 11 jaar (26 inch)

Kosten per maand
€ 4,00 – 5,00
€ 8,00 – 9,00
€ 10,00 – 12,00
€ 14,00
€ 15,00

Tabel 4.2: Overzicht van de kosten per maand voor een abonnement bij Groeifiets (bron: groeifiets.nl)

Alle loopfietsen zijn van het merk Puky en de kinderfietsen van het merk S’cool. Groeifiets levert de kinderfiets
thuis af en neemt daarbij altijd twee fietsen mee, zodat er gekeken kan worden welke fiets het beste past.
Qua onderhoud wordt de reparatie ter plekke opgelost of de fiets wordt omgeruild. Als de kinderfiets gestolen
wordt moet er een eigen bijdrage van € 200,00 tot € 300,00 betaald worden.
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Partijen die de behoefte aan een fiets signaleren
In Amsterdam is een groot netwerk aan organisaties die thuis bij gezinnen komen. Wanneer er behoefte is aan
een fiets voor een kind in een gezin in armoede, dan wordt dit signaal doorgegeven aan Stichting Leergeld waar
de aanvraag ingediend kan worden. De organisaties waaraan gedacht kan worden zijn de zorgverlening,
buurtteams, Ouder Kind Teams, taallessen aan huis, de kerk of moskee, de Voedselbank en
vluchtelingenorganisaties. Ouders (al dan niet geholpen door anderen) kunnen ook zelf via de website van
Stichting Leergeld een aanvraag indienen.

4.2 Analyse
Uit de inventarisatie blijkt dat er in Amsterdam al diverse partijen actief zijn om ervoor te zorgen dat ook
kinderen en jongeren in minima gezinnen de beschikking hebben over een fiets. Deze partijen werken voor een
deel samen.
4.2.1

Sterke kanten van het huidige systeem

In de huidige situatie is Stichting Leergeld een belangrijke actor, die fietsen voor kinderen aanschaft (deels bij
handelaren en deels bij reparatiewerkplaatsen) en ervoor zorgt dat ze op de juiste plekken terecht komen.
Voor hen gaat het niet puur om de fiets, maar juist om het gebruik ervan. Door fietsen te verstrekken kunnen
kinderen meedoen. Stichting Leergeld weet aan welke kinderen een fiets verstrekt is.
Een ander sterk punt in Amsterdam is dat de fiets en het bevorderen van het fietsen op veel plekken in de stad
leeft en vaak kan rekenen op een warm onthaal. In de cijfers zien we dat er dit jaar via de organisaties die thuis
bij gezinnen in een armoede situatie komen al honderden aanvragen voor een fiets binnen gekomen zijn bij
Stichting Leergeld. Dit gebeurt al zonder de extra inspanning die er de komende periode zal volgen door de
projectleider Fietsstimulering (werkzaam bij Sport en Bos in opdracht van directie V&OR).
We hebben van veel kanten enthousiaste verhalen gehoord over De Klusfabriek in Amsterdam Noord en hoe
het hen lukt om jongeren te bereiken en betrekken bij het repareren van fietsen en werken aan de eigen fiets.
Het model dat hier gehanteerd wordt, biedt inspiratie voor andere initiatieven die zich op een vergelijkbare
doelgroep richten en het fietsbezit en vaardigheden om zelf fietsen te repareren willen verhogen.
Het feit dat Amsterdam een Stadspas heeft is een ander sterk punt. Dit is een kanaal dat al een deel van de
gezinnen bereikt die kinderen hebben in de leeftijdsgroepen die in de pilot(s) bereikt zouden moeten worden.
Het is ook niet nieuw dat de Stadspas iets met fietsen doet, wat de kans vergroot dat de doelgroep een aanbod
zou weten te vinden.
Qua mogelijkheden voor opschaling van uitgifte van fietsen in Amsterdam bleek uit de pilot met Swapfiets dat
dit bedrijf snel heel veel fietsen leveren, wat een positief punt is. Ook Re-cycle geeft aan dat zij vrij snel kunnen
opschalen en de winter kunnen benutten om een voorraad opgeknapte fietsen te produceren. De ervaring is
dat er voldoende fietsen in de maat van kinderen tot 10 of 11 jaar gedoneerd worden om daarin te voorzien.
Een ander positief punt is dat nieuwkomer Groeifiets weliswaar nog niet heel actief is in Amsterdam, maar wel
de ambitie heeft om iets te betekenen in de stad. Dit blijkt ook uit hun betrokkenheid bij de Green Deal Fiets
Metropool Regio Amsterdam.
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4.2.2

Aandachtspunten van het huidige systeem

Er gaan een aantal zaken goed in het huidige systeem, maar er zijn ook aandachtspunten waar rekening mee
gehouden moet worden bij opschaling van activiteiten en/of doen van pilots in de stad. Als eerste noemen we
dat het opschalen van de huidige uitgifte van fietsen aan kinderen en jongeren enige tijd kost. Swapfiets kan
snel fietsen leveren voor de 12+ leeftijdsgroep, maar voor het opknappen van de kleinere kinderfietsen is wat
meer tijd nodig. Ook voor een bedrijf als Groeifiets geldt dat het te maken heeft met wachttijden voor levering
van nieuwe fietsen. In de planning van de pilots zal dus rekening gehouden moeten worden met de tijd die
nodig is om over fietsen te kunnen beschikken.
Verder zijn er op dit moment twee inzamelpunten voor het ANWB Kinderfietsenplan in Amsterdam, beide bij
een locatie van dezelfde organisatie. Dit is qua schaal vergelijkbaar met Den Haag (twee inzamelpunten) en
Utrecht (een inzamelpunt), maar een stuk minder dan de drie inzamelpunten die te vinden zijn in kleinere
steden als Tilburg en Arnhem, de vier inzamelpunten in Almere en vijf inzamelpunten in Rotterdam. Er kunnen
kansen in de stad zijn om het aantal inzamelpunten te vergroten, waardoor er ook de kans is dat er meer
kinderfietsen ingeleverd worden. De inzamelpunten zijn overigens niet te vinden in de beoogde stadsdelen
voor de fietsuitgifte, wat niet onlogisch hoeft te zijn, omdat juist in die stadsdelen minder gefietst wordt. Maar
om eventuele koppelingen te maken met het zelf leren repareren van de fiets en het uitgeven van de fietsen,
zou het wel wenselijk zijn om ook in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost een inzamelpunt en
werkplaats te hebben.
De kinderfietsen die met behulp van de ANWB ingezameld worden zijn van vrij goede kwaliteit, waardoor er
minder tijd en materialen nodig zijn om deze fietsen op te knappen. Daardoor kunnen er meer fietsen
opgeknapt worden met dezelfde capaciteit. Het is echter wel zo dat er weliswaar voldoende kinderfietsen
gedoneerd worden, maar dat de instroom van fietsen voor pubers veel minder is (vaak de maat van een
volwassenenfiets) terwijl er wel vraag is vanuit die leeftijdsgroep. Een idee is dat de ANWB in hun campagne
ook zou kunnen communiceren dat er fietsen voor pubers nodig zijn, bij voorkeur met terugtraprem (in
verband met het goedkopere onderhoud).
Een aandachtspunt van een andere orde is het verwachtingspatroon van een deel van de doelgroep jonge
Amsterdammers (en hun ouders) ten aanzien van de fiets die men krijgt voor de voucher van Stichting
Leergeld. Het blijkt dat een aantal mensen denken ‘dat ze een Rolls Royce fiets krijgen’. Als ze vervolgens
kunnen kiezen uit een serie tweedehands fietsen die technisch prima opgeknapt zijn, maar waar wel krassen of
roestplekken op zitten, leidt dit tot wederzijdse teleurstellingen leidt. Hier zou aandacht voor moeten komen al
vanaf de eerste communicatie naar de gezinnen.
Een volgend aandachtspunt zijn de locaties waar kinderen een fiets op kunnen halen met hun voucher van
Stichting Leergeld. Het is ons op dit moment niet duidelijk wat de locaties zijn in de stadsdelen Noord, NieuwWest en Zuidoost. Idealiter kunnen jonge Amsterdammers hun fiets ophalen in het eigen stadsdeel. Uit de pilot
met Swapfiets kwam ook naar voren dat de locatie waar de fiets afgehaald kan worden goed bereikbaar moet
zijn voor de doelgroep.
Op dit moment is er geen sprake van een vorm van monitoring of opvolging, terwijl dat veel inzicht kan geven
in het effect van het verstrekken van de fietsen en verbeterpunten oplevert. Ook is het zo dat er op dit
moment alleen fietsen verstrekt worden aan kinderen, in die zin dat de fiets in bezit komt van het kind.
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Stichting Leergeld staat er echter wel voor open om te bekijken of er geëxperimenteerd zou kunnen worden
met een systeem waarbij een kinderfiets in gebruik is (zoals een leasefiets) en de fiets met het kind meegroeit
totdat het kind een maat fiets nodig heeft die meerdere jaren gebruikt kan worden. Op dat moment is er de
voorkeur voor het bezitten van een eigen fiets.
Uit de pilot met Swapfiets in 2020 leerden we dat de uitrol van een bepaalde vorm van fietsuitgifte niet
gefocust moet zijn op een snelle uitrol. Zorgvuldigheid in het bedenken van de werkwijze en tijd nemen om
goede inschattingen te maken zal diverse obstakels gedurende de uitrol voorkomen. Ook is duidelijk geworden
dat het ophalen van een fiets door de scholieren op een plek in de nabijheid moet gebeuren, anders vormt dit
een onnodige drempel. Ook moet er goed nagedacht worden en moeten er afspraken gemaakt worden over
het eigen risico in het geval de fiets gestolen wordt. In de pilot met Swapfiets was dit 100 euro als fiets op slot
stond en een hoger bedrag als de fiets niet op slot stond. De doelgroep zal gevraagd moeten worden om mee
te denken hoe ervoor gezorgd kan worden dat dit geen drempel is, of op weke manier deelnemers echt kunnen
en willen meewerken om diefstal van hun fiets te voorkomen.
Op dit moment is het niet duidelijk of de kinderen en jongeren die een fiets krijgen ook veilig kunnen fietsen. Er
is geen mechanisme rondom de fietsuitgifte om eventuele ontbrekende kennis en vaardigheden bij te brengen.
Er is ook geen link tussen leren fietsen van kinderen en het krijgen van een fiets. Het is wenselijk om te bekijken
hoe het leren en oefenen van fietsvaardigheden en het uitgeven van fietsen elkaar in de toekomst wel kunnen
gaan versterken.
Een ander aandachtspunt waar wij ook mee te maken hadden in dit onderzoek, is dat het fietsen weliswaar
leeft in de stadsdelen en tot de verbeelding spreekt, maar dat mensen in het werkveld het erg druk hebben. Dit
speelt op scholen, bij de buurtteams, bij de stadsdelen et cetera. Mensen bereiken kost veel tijd en moeite.
Verder hebben we gezien dat er nog niet veel verbinding in de stad is tussen de domeinen van (fiets)verkeer en
armoede (bestaanszekerheid). Dit betekent ook dat het tijd kost om de verbindingen te leggen. Voor stadsdeel
Zuidoost geldt verder dat het onderwerp fietsen bij de sociale partners in de stad minder lijkt te leven dan in
Noord en Nieuw-West.
Wat verder aandacht vraagt is de diversiteit van de doelgroep jonge Amsterdammers met een laag inkomen
en/of andere barrières om een fiets te bezitten. Vaak zal het gaan om combinaties van factoren die maken dat
een kind of jongere geen fiets heeft. Dit betekent dat je niet alleen het bestaande moet willen opschalen, maar
juist ook moet zoeken naar plekken waar maatwerk aan een subgroep geboden kan worden. De pilots worden
daarmee een kans om een diversiteit aan mogelijkheden uit te proberen en te leren van wat wel en niet werkt
bij een bepaalde subgroep. Bij het slagen van pilots wordt het imago van wat fietsen in Amsterdam is verrijkt
en daarmee toegankelijker voor de hele subgroep.
Tot slot willen we nog benoemen dat er in de afgelopen jaren diverse initiatieven en projecten geweest zijn,
maar dat er geen sprake is van een bundeling van kennis en ervaring. Dat wat geleerd wordt is niet op een
duidelijke plek in de stad geborgd.
4.2.3

De rollen van de gemeente en andere partijen

Tot voor kort was er vanuit de directie Verkeer en OR, of Sportstimulering binnen de gemeente of stadsdelen
geen specifieke aandacht voor het onderwerp fietsbezit van jonge Amsterdammers. Deze aandacht is er wel bij
WPI, directie Participatie, die een relatie heeft met Stichting Leergeld. Sinds augustus 2021 is er een
projectleider Fietsstimulering aangesteld die werkzaam is bij Sport en Bos in opdracht van directie V&OR.
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De projectleider richt de aandacht op fietsvaardigheden, fietsbezit en imago van de fiets in de stadsdelen
Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Zij zal aan de slag gaan met de bevindingen van dit onderzoek. Aangezien dit
een nieuwe functie is binnen de gemeente Amsterdam is deze zich gaandeweg aan het vormen.
Wij adviseren de projectleider Fietsstimulering om werk te maken van de bundeling en borging van kennis en
netwerk op het thema fietsbezit van jonge Amsterdammers (al dan niet in minimahuishoudens). Een manier
om hieraan te werken kan zijn om bij het platform Amsterdam Bike City het thema onder de aandacht te
brengen. Het platform kan fungeren als de plek waar kennis gebundeld en geborgd wordt en van waaruit
netwerkmomenten georganiseerd kunnen worden.
Verder zal de projectleider opdrachtgever en aanspreekpunt zijn binnen de gemeente voor de pilots met
fietsuitgifte in de komende periode. Wij adviseren om externe partijen de pilots te laten uitvoeren, en als
projectleider de monitoring van de pilots goed te volgen, in overleg een kijkje te gaan nemen bij uitvoerders en
de pilots van gepast advies te voorzien.
Vertegenwoordigers van de stadsdelen zouden op de hoogte gehouden moeten worden van de pilots in hun
stadsdeel en kunnen gevraagd worden om mee te denken over het te betrekken netwerk van lokale actoren.
Gezien de grote werkdruk lijkt het niet verstandig een veel grotere rol en inzet van medewerkers in de
stadsdelen te verwachten.
Bij de uitvoering van de pilots is het goed om er rekening mee te houden dat (initiële) communicatie over een
bepaalde pilot naar ouders, kinderen, scholen en dergelijke vaak toch het beste werkt als deze (schriftelijk)
komt van de gemeente of het stadsdeel. Dit is voor inwoners en organisaties in de stad een betrouwbare
afzender.
Zoals gezegd is er bij WPI, directie Participatie in het kader van armoedebestrijding aandacht voor het fietsbezit
van jonge Amsterdammers. Het lijkt ons zinvol om hier een goede afstemming mee te zoeken. Het is goed om
te bespreken hoe de expertise die hier in huis is ingezet kan worden voor het verder vormgeven, het maken
van keuzes en de monitoring van de pilots.
In de eerste helft van 2021 hebben in ieder geval al 744 jonge Amsterdammers een fiets gekregen via Stichting
Leergeld, wat min of meer overeenkomt met de wens van de gemeente (directie V&OR) om in schooljaar
2021/2022 in totaal 750 fietsen ter beschikking te stellen. Voor de langere termijn zou in onze ogen het doel
moeten zijn om in te zetten op een goede samenwerking met Stichting Leergeld, die een rol krijgt in het
houden van overzicht over uitgegeven fietsen in Amsterdam. Niet alleen de fietsen die zij zelf verstrekt, maar
ook de fietsen die in de pilots door anderen verstrekt worden. Dit maakt het mogelijk om de samenhang in de
stad te blijven zien. Samen met andere partijen in de stad kan er gewerkt worden aan het versterken van het
aanbod. Ook kan daarmee inzichtelijk blijven welke kinderen al een fiets hebben gekregen.
Stichting Leergeld werkt samen met diverse leveranciers in de stad. Opschaling van de aantallen uit te geven
fietsen in de pilots bieden de kans om dit netwerk te vergroten en meer partners in de stad te
enthousiasmeren om bij te dragen aan het doel om het fietsbezit onder jonge Amsterdammers in de drie
stadsdelen te vergroten.
In het volgende hoofdstuk gebruiken we de informatie uit de inventarisatie en analyse uit dit hoofdstuk om te
komen tot een voorstel voor pilots met fietsuitgifte in 2022/2023.
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5.

ADVIES VOOR PILOTS MET FIETSUITGIFTE IN 2022/2023

Een pilot is een kleinschalige implementatie van een concept of idee om te experimenteren of het concept of
idee ook levensvatbaar is indien grootschalig uitgerold. Het doel van pilots is te onderzoeken of de mogelijke
oplossing bijdraagt aan het vraagstuk dat voorligt en te ontdekken tot welk resultaat het leidt. Het Programma
Fiets van de gemeente Amsterdam heeft het doel om 750 fietsen ter beschikking te stellen, waarbij
verschillende manieren van fietsuitgifte getest kunnen worden.
In dit hoofdstuk schetsen we hoe verschillende pilots met fietsuitgifte aan jonge Amsterdammers in
minimahuishoudens in Noord, Nieuw-West en Zuidoost er uit kunnen zien. Hiervoor nemen we de
inventarisatie en analyse uit het vorige hoofdstuk mee, in combinatie met de resultaten uit de hoofdstukken
over fietsbezit, fietsbehoefte en drempels om een fiets te bezitten. We beginnen met het beschrijven van de
grote lijn die we gehanteerd hebben om te komen tot de mix van voorstellen. Dan volgt een algemeen
gedeelte waarna we zes voorstellen voor pilots uitwerken. In het laatste deel van dit hoofdstuk gaan we in op
hoe de effectmeting van de pilots gedaan kan worden.

5.1 De grote lijn voor de pilots met fietsuitgifte
De inzet is om in schooljaar 2021-2022 vanuit Fietsstimulering 750 fietsen uit te geven aan jonge
Amsterdammers in minimahuishoudens in Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Voordat we in het volgende
hoofdstuk een aantal ideeën voor pilots presenteren, gaan we in dit onderdeel kort in op de pijlers die we
geformuleerd hebben als basis voor het samenstellen van onze voorstellen voor de pilots.
Leren
Een pilot is een experiment met als doel te leren van de nieuwe ervaringen. Wij stellen voor om meerdere
kleinere pilots uit te voeren in plaats van een pilot met 750 fietsen. Daardoor kan er meer geleerd worden. De
kern leervraag is of het hebben van toegang tot een fiets helpt om (meer) te gaan fietsen. Toegang kan zijn dat
er sprake is van fietsbezit, maar het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat er fietsen geleend worden, of
geleased. Ook de vraag in hoeverre toegang tot een fiets en het hebben van voldoende fietsvaardigheden met
elkaar verweven zijn is zeer relevant.
Onze voorstellen voor de pilots zijn niet bedoeld om ze als verschillende fietsuitgifte systemen één op één met
elkaar te vergelijken om dan de beste te kiezen. De pilots verschillen per doelgroep, opzet en leerdoelen. Het is
een kans om verschillende mechanismen te testen en veel te leren. Afhankelijk van de resultaten van de pilots
kan er vervolgens beoordeeld worden welke elementen van de verschillende pilots voor welke subdoelgroepen
er opgeschaald kunnen worden en hoe dat het beste gedaan kan worden.
Versterken
Amsterdam is in de gelukkige omstandigheid dat een heleboel zaken rondom fietsuitgifte aan kinderen al goed
gaan. Dit is zeker niet in alle steden het geval. De pilots moeten daarom niet ‘concurreren’ met wat er al is,
maar het juist versterken. Dit kan door in het ontwerpen van de pilots rekening te houden met de huidige
situatie, gebruik te maken van de sterke punten en te kijken waar de pilots kunnen bijdragen aan het
versterken van de aandachtspunten.
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Tijd en aandacht
Het doen van een pilot vraagt tijd en aandacht van iedereen die erbij betrokken is. Dit zijn schaarse middelen in
de huidige tijd. Jonge Amsterdammers in minimahuishoudens zijn een kwetsbare doelgroep en dat vraagt soms
om wat meer inzet dan verwacht. Organisaties, bedrijven en personen die mee willen werken aan de pilots
moeten bereid zijn om voldoende tijd en aandacht voor de pilot te garanderen. Het is tegelijkertijd belangrijk
dat er bij alle partijen een bewustzijn is van de kans dat de pilots gezien worden als gesubsidieerde
concurrentie voor bestaande fietsenhandelaren en fietsenwerkplaatsen.
Praktisch gezien betekent dit dat de uitvoering van de pilots het komende jaar goed getimed moet worden. Wij
adviseren om de pilots niet te veel gelijktijdig te willen starten. Op die manier blijft er ruimte voor overzicht en
zijn de pilots werkbaar voor de partners in de stad en stadsdelen. De realiteit is ook dat een aantal
pilotvoorstellen een wat langere aanlooptijd nodig zullen hebben, terwijl onze inschatting is dat andere pilots
relatief snel gestart kunnen worden.
Zoals we in het vorige hoofdstuk al aangaven is er een reëel risico dat het leveren van geschikte fietsen voor de
pilots (zowel nieuwe fietsen als opgeknapte fietsen) meer tijd kost dan we gewend zijn qua levertijden van
fietsen. Dit wordt veroorzaakt door de wereldwijde populariteit van de fiets en langere levertijd van
grondstoffen, materialen en onderdelen als gevolg van de pandemie. Hier zal rekening mee gehouden moeten
worden door flexibiliteit in te bouwen.
Maatwerk
De doelgroep jonge Amsterdammers in minimahuishoudens en kinderen en jongeren die andere barrières om
een fiets te bezitten ondervinden zijn een diverse groep. Het niet hebben van een fiets heeft vaak meerdere
onderliggende redenen. Dit betekent dat het belangrijk is om te zoeken naar maatwerk dat past bij specifieke
subgroepen. We adviseren daarom om een diversiteit aan pilots te doen, zodat er een diversiteit aan ervaring
opgehaald wordt en veel geleerd wordt. Een diverse insteek maakt het ook mogelijk om maatwerk uit te
testen. Een aspect waar we in hoofdstuk 4.2 al op wezen.
Fietsen uitgeven of fietsen rijklaar maken?
Bij het formuleren van onze voorstellen voor pilots hebben we de vrijheid genomen om niet alleen voorstellen
te doen waarin fietsen uitgegeven worden aan jonge Amsterdammers. Uit het onderzoek blijkt dat er
inderdaad een groep kinderen en jongeren is die geen fiets heeft, maar dat er ook een groep is die wel een
fiets heeft maar dat deze kapot is. Het op een laagdrempelige manier (zelf laten) repareren van deze fietsen
kan als interventie een goede aanvulling zijn op het uitgeven van fietsen. De pilot is bedoeld om te
experimenteren met het doorbreken van de vicieuze cirkel ‘’ik heb een kapotte fiets, daardoor fiets ik niet’’.
Het gaat uiteindelijk niet puur om het bezit van een fiets, het gaat erom dat jonge Amsterdammers toegang
hebben tot een werkende en passende fiets en dat de fietsen blijven werken en veilig blijven en dus ook
onderhouden en gerepareerd worden.
Stimuleren fietsbehoud
Naast de groep met kinderen en jongeren die geen fiets hebben en kinderen en jongeren die wel een fiets
bezitten maar deze functioneert niet naar behoren, blijkt dat ook fietsdiefstal een grote negatieve rol speelt
met betrekking tot het fietsbezit en -gebruik. Het is belangrijk dat jonge Amsterdammers toegang hebben tot
een werkende en passende fiets en dat zij de fiets behouden. Bij alle fietsen die worden uitgegeven en/of
gerepareerd binnen de pilots is het van belang hier aandacht voor te hebben. Als aanvullende interventie kan
bijvoorbeeld het aanbieden van een goed werkend tweede (hang)slot, het graveren of chippen van de fiets
en/of het aanbieden van een fietsverzekering meegenomen worden.
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Daarnaast is het te overwegen om informatie te verstrekken over veilig fietsparkeren en het doen van aangifte.
Om het doen van aangifte te vergemakkelijken kan bij het verstrekken van de fiets een zogeheten fietspaspoort
meegegeven worden. In dit fietspaspoort staan de kenmerken van de fiets genoteerd, zoals het framenummer
en de kleur van de fiets. En er staat informatie hoe aangifte te doen.
Eigen bijdrage of niet?
Een andere vrijheid die we genomen hebben is om niet in alle pilotvoorstellen strikt vast te houden aan de
doelgroep jonge Amsterdammers in minimagezinnen. Er zijn gezinnen die wel de financiële middelen hebben,
maar andere drempels ervaren. Door deze gezinnen de mogelijkheid te bieden mee te doen met de pilot met
betaling van een eigen bijdrage, kan het effect van de pilot vergroot worden en wordt ook voorkomen dat
kinderen uit minimagezinnen niet meedoen omdat zij bang zijn om gestigmatiseerd te worden.
Verder geldt voor de pilots dat het zeer goed mogelijk is om kinderen om een tegenprestatie te vragen, zolang
deze niet financieel is. In ons onderzoek zijn we op weinig weerstand tegen dit idee gestuit; het werd juist
meerdere malen geopperd.
Sociale aanpak
De ambitie om in totaal met 750 fietsen te werken biedt de kans om niet alleen op individueel niveau
mechanismen te testen, maar ook op groepsniveau. Door een grotere interventie in een gehele groep kan de
sociale norm doorbroken worden. Dit zou ter versterking nog gecombineerd kunnen worden met het belonen
van de groep bij het vertonen van gewenst individueel gedrag. De school kan bijvoorbeeld iets verdienen
wanneer leerlingen met de fiets naar school komen.
Communicatie
Bij de uitvoering van de pilots is het goed om er rekening mee te houden dat (initiële) communicatie over een
bepaalde pilot naar ouders, kinderen, scholen en dergelijke over het algemeen het beste werkt als deze
(schriftelijk) komt van de gemeente, het stadsdeel of een andere bekende/officiële instantie zoals een school,
of buurthuis. Dit is voor inwoners en organisaties in de stad een betrouwbare afzender. Brieven kunnen
bijvoorbeeld per postcodegebied verspreid worden.
Ook de kinderen en jonge Amsterdammers gaven in het onderzoek aan dat zij bij voorkeur informatie via
officiële media ontvangen en niet alleen via sociale media. Uiteraard kan sociale media wel ingezet worden om
de juiste doelgroep te bereiken waarna men door wordt verwezen naar een officieel kanaal.
Ten alle tijden is het van belang dat er in begrijpelijke taal wordt gecommuniceerd en dat het
verwachtingspatroon dat met de communicatie weggezet wordt overeenkomt met de werkelijke plannen.

5.2 Zes voorstellen voor pilots
In de volgende paragrafen beschrijven we zes voorstellen voor pilots. In iedere pilot wordt getest of bepaalde
barrières overwonnen kunnen worden bij een specifieke doelgroep jonge Amsterdammers, waarbij het meestal
gaat om kinderen en jongeren uit minimahuishoudens. Het vertrekpunt voor een pilot is steeds de specifieke
doelgroep, waar is deze te vinden (via welke sociale partners in de stad), welke barrières spelen er naast de
financiële barrières en hoe kan er een match zijn met de mogelijkheden in Amsterdam. Daarbij worden de
sterke punten en aandachtspunten uit hoofdstuk vier en de grote lijn uit de vorige paragraaf in gedachten
gehouden. In tabel 5.1 is een overzicht te vinden van de zes pilots die we voorstellen, de doelgroep per pilot en
wat er getest wordt in de pilot.
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Barrières
Beschikbaarheid van
fietsen onder jonge
Amsterdammers in
minima gezinnen

Het hoge aantal kapotte
fietsen tegengaan door
het aanbieden van
reparaties.

Toegang verkrijgen tot
een fiets die past bij de
beginnende fietser (qua
hoogte/lengte)

Naam pilot
Het
Fietsuitgifte
Leerpunt

De
Fietsdokters

De Fietsbieb

Gezinnen met kinderen van 4
tot 12 jaar in de stadsdelen
Noord, Nieuw-West en/of
Zuidoost. Deze gezinnen
ervaren drempels om fietsen
voor hun kinderen aan te

Jonge Amsterdammers van 3
tot 18 jaar in Noord, NieuwWest en Zuidoost.

Doelgroep
Jonge Amsterdammers in
minima gezinnen in de leeftijd
van 3 tot 18 jaar in de
stadsdelen Noord, NieuwWest en Zuidoost.

De fietsbieb dient
gesitueerd te zijn op een
toegankelijke situatie in
één van de Stadsdelen.

De doelgroep wordt
bereikt doordat de
fietsdokters aanwezig zijn
in de wijk op openbare
(school)pleinen.

Doelgroep bereiken
Via Stichting Leergeld

Stichting Leergeld.

Opdrachtnemer.

Gemeente
Amsterdam

Lokaal sociaal
netwerk.

Opdrachtnemer (evt.
per Stadsdeel)

Gemeente
Amsterdam

Fietsenwerkplaatsen
en -handelaren

Stichting Leergeld

Betrokken partijen
Gemeente
Amsterdam

Wat er getest wordt
Er worden kleine ondersteunende
interventies getest (zoals het
aanbieden van een fietsmaatje,
extra slot), aanvullend op het
uitgeven van fietsen. Leiden deze
interventies tot een hoger
fietsgebruik, of grotere
tevredenheid bij de ontvangers
van de fietsen?
Verder worden er aanvullende
inzichten opgehaald in behoeften
van de doelgroep.
Er wordt getest of jonge
Amsterdammers betrokken
kunnen en willen worden bij het
repareren van hun fietsen.
Er wordt ook een beter inzicht in
de omvang en aard van het
probleem van kapotte fietsen
verkregen. Dit inzicht helpt
eventuele vervolg interventies te
bepalen.
Er wordt getest hoe het concept
van de Fietsbieb aanslaat bij
Amsterdamse gezinnen die
financiële drempels hebben om
fietsen aan te schaffen voor hun
kinderen. Ook gezinnen die geen

Inzage in:
- het gebruik van de
Fietsbieb;
- de financiële
zelfstandigheid van de
Fietsbieb;

Inzicht in type
reparaties die vaak
voorkomen.

Wat is het aantal
gerepareerde fietsen?

Inzicht in behoefte van
de doelgroep aan extra
informatie/accessoires.

Monitoring
Hoeveel fietsen zijn er
verstrekt?

(Financiële) drempels
ontnemen bij jonge
moeders, o.a. omdat zij
in veel gevallen al in een
lastig pakket zitten met
instabiele privé situaties.

Kennis laten maken met
de Nederlandse
fietscultuur.

Jonge ouders,
jonge
kinderen

Het nieuwe
stalen ros

Leerlingen van
nieuwkomersklassen

Jonge (tiener)moeders in
Noord, Nieuw-West en/of
Zuidoost met kinderen tussen
de 0 en 4 jaar. Zij ervaren
drempels om met hun jonge
kind te gaan fietsen.

schaffen. Het gaat in deze
pilot niet alleen om
minimahuishoudens.

Via school/
overkoepelende
organisatie van
nieuwkomersklassen.

Via organisatie(s) die al in
contact zijn met de
tienermoeders.

Organisatie die
fietslessen geeft op
de school.

Stichting Leergeld.

School met
nieuwkomersklassen.

Externe uitvoerder.

Organisatie(s) die in
contact is met de
tienermoeders.
Gemeente
Amsterdam.

Opdrachtnemer.

Gemeente
Amsterdam.

Er wordt getest of en hoe het
uitgeven van fietsen direct na een
aanbod van fietslessen tot een
hoger fietsgebruik leidt. Dit wordt
gedaan door een vergelijking te
maken met fietslessen waarbij
geen fietsen uitgegeven worden.

financiële maar andere drempels
ervaren kunnen naar draagkracht
meedoen met de pilot.
Kan het concept van de Fietsbieb
zichzelf (deels) bedruipen na het
pilotjaar?
De pilot test of deze moeders met
hun kind gaan fietsen door het
vergroten van de kennis over
prettig en veilig fietsen met je
jonge kind in combinatie met het
beschikbaar stellen van geschikte
fietsen en accessoires.

Eventueel inzage in de
invloed van
fietsgebruik/bezit

Inzage in fietsgebruik
na de fietslessen van
de kinderen in de
pilotgroep, vergeleken
met fietsgebruik na
fietslessen zonder
aanvullende
fietsuitgifte.

Wat is het aantal
uitgegeven fietsen?

Inzage in behoeften
van tienermoeders wat
betreft de fiets en
fietsaccessoires.

Wat is het aantal
uitgegeven fietsen?

- bereidheid bij
gezinnen om mee te
helpen/leren over
kleine reparaties aan
de fietsen.

Heel de school
fietst

Door breken van de nietfiets norm.

De doelgroep van de pilot zijn
middelbare scholieren in de
leeftijd van 12 t/m 18 jaar van
één geselecteerde school
samen met de docenten van
dezelfde middelbare school.

Via middelbare school.

Stichting Leergeld.

Service verlener.

Leasefietsaanbieder

Middelbare school.

Gemeente
Amsterdam

De pilot test of het aanbieden van
een leasefiets met service
abonnement op groepsniveau
van de school resulteert in het
doorbreken van de huidige
negatieve norm om met de fiets
van en naar school te gaan en of
het fietsen naar school
gebruikelijker en acceptabeler
wordt. Een onderdeel hiervan is
dat wordt getest of de belofte om
altijd de beschikking te hebben
over een werkende fiets eraan
bijdraagt dat actiever gebruik
gemaakt wordt van de fiets:
neemt dit de drempel van de
kapotte fietsen weg?

Wat is het bredere
effect van toegang tot
een werkende fiets?

Verandert de norm
rondom het fietsen en
het gebruik van de
fiets?

Hoe beoordelen
leerlingen en docenten
het aanbod?

onder kinderen en
jongeren op
fietsgebruik/bezit van
de ouder(s) /
verzorger(s).
Wat is het gebruik van
de beschikbare
fietsen?
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In tabel 5.2 is nog een overzicht van de verschillende pilots te zien, met daarbij de aantallen uit te geven fietsen
per pilot en ons voorstel voor de startdatum voor betreffende pilot. Bij de beschrijvingen stellen we ook een
doorlooptijd van de pilots voor. Idealiter kennen de pilots een opvolging in de volgende jaren, zodat in pilotjaar
1 het concept weggezet kan worden, het netwerk opgebouwd kan worden en een en ander een eerste testfase
ingaat. In de opvolgende jaren worden de concepten bijgesteld aan de hand van de evaluatie, kan het concept
verder verfijnd worden en kunnen meer deelnemers geworven worden via de sociale netwerken.
Naam pilot
Het Fietsuitgifte Leerpunt
De Fietsdokters
De Fietsbieb
Jonge ouders, jonge kinderen
Het nieuwe stalen ros
Heel de school fietst
Totaal

Aantal fietsen
200 – 300
1000 fietsen gerepareerd
150
50
50 – 100
120
570 – 720 uitgegeven fietsen
1.000 gerepareerde fietsen

Start pilot
Maart 2022
April 2022
Mei 2022
Juli 2022
September 2022
September 2022

Tabel 5.2 Overzicht van de aantallen uit te geven fietsen en een inschatting van de kosten voor de voorgestelde pilots
5.2.1

Het Fietsuitgifte Leerpunt

Introductie

Stichting Leergeld geeft in Amsterdam al een aantal jaren fietsen uit aan jonge
Amsterdammers in minima gezinnen. Stichting Leergeld registreert nu al de kinderen die
een fiets gekregen hebben. Deze pilot richt zich enerzijds op het vergroten van het huidige
bereik van Stichting Leergeld door meer fietsen beschikbaar te stellen. Anderzijds wordt de
registratie van de fietsen uitgebreid waardoor inzicht in de effecten van fietsuitgifte
verkregen kan worden. Dit wordt aangevuld met het testen van ondersteunende
interventies en vastleggen van behoeften van de doelgroep.
Voorbeelden van interventies zijn het bieden van een fietsmaatje (ondersteund o.a. het
zelfvertrouwen gedurende het fietsen), het bieden van een service abonnement voor
onderhoud en reparatie (sluit aan bij de fiets rijklaar maken) van de fiets en het uitgeven
van fiets accessoires zoals een fietsmand, extra (hang)slot of een regenjas (sluit aan bij de
aantrekkelijkheid van het fietsen).

Koppeling
onderzoek en
pilot

Uit het onderzoek blijkt dat geen toegang hebben tot een werkende fiets een primaire
belemmering vormt voor het fietsgebruik. Stichting Leergeld heeft al jaren ervaring met het
beschikbaar stellen van fietsen aan jonge Amsterdammers in minima gezinnen. Monitoring
en evaluatie met betrekking tot de fietsuitgifte is momenteel minimaal. Deze pilot kan een
grote rol spelen om meer inzicht te krijgen in fietsuitgifte binnen een bestaand systeem. Er
wordt zodoende gebruik gemaakt van bestaande kennis en kunde, die geoptimaliseerd kan
worden. De pilot draagt ook bij aan kennisontwikkeling: welke aanvullende interventies zijn
van toegevoegde waarde?

Doelen

Deze pilot heeft vijf doelen:
• Het vergroten van de beschikbaarheid van fietsen onder jonge Amsterdammers in
minima gezinnen.
• Het vergroten en versterken van de keten van inzamelen, opknappen en uitgeven van
fietsen.
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• Het verkrijgen van inzicht in de effecten van fietsuitgifte.
• Het testen van kleine ondersteunende interventies.
• Het verkrijgen van inzicht in behoeften van de doelgroep.
Doelgroep van
de pilot

Jonge Amsterdammers in minima gezinnen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar in de stadsdelen
Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Betrokken
partijen

• De gemeente Amsterdam is betrokken als pilot-eigenaar en financier (via
subsidieverstrekking).
• Stichting Leergeld is trekker van de pilot.
• Fietsenwerkplaatsen en -handelaren leveren de fietsen.
• Eventueel worden andere organisaties ingeschakeld door Stichting Leergeld voor het
testen van ondersteunende interventies.

Periode

• Aanlooptijd: november 2021 – januari 2022
• Start pilot: maart 2022
• Doorlooptijd: 1 jaar

Aantal fietsen

We stellen voor om 200 – 300 fietsen in deze pilot te verstrekken, zodat dit een substantieel
verschil maakt in het aantal fietsen dat uitgegeven wordt en er voldoende ruimte is om
aanvullende interventies te testen en onderling te vergelijken.

Uitvoering

Wij stellen voor de organisatie en uitvoering van deze pilot door Stichting Leergeld te laten
doen.

Aandachtspunt

De fietsen die verstrekt worden in het kader van de pilot moeten beschouwd worden als
extra uitgifte van fietsen. Dit betekent dat er de toezegging moet zijn dat er daarnaast nog
steeds reguliere aantallen fietsen verstrekt worden.

5.2.2

De Fietsdokters

Introductie

De Fietsdokters4 zijn enthousiaste en sociale fietsenmakers die op woensdagmiddag met een
bakfiets de buurt ingaan in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Op openbare
(school)pleinen gaan zij in een inloop ‘spreekuur’ aan het werk om kleine reparaties uit te
voeren. De fietsen krijgen een basis check en kleine reparaties kunnen direct verholpen
worden. Ook heeft de Fietsdokter fietslampjes en bandenplaksetjes die gericht aan kinderen
gegeven worden. Daarvoor kunnen diverse relevante ‘tegenprestaties’ gevraagd worden,
zoals helpen met banden oppompen of zwerfvuil op het pleintje opruimen. In de bakfiets is
voor dit alles het basisgereedschap en de materialen te vinden.

Deze Fietsdokters moeten niet verward worden met Bike Doctors in Amsterdam. De inspiratie voor de Fietsdokters komt van een beproefd
concept uit de UK: de dr. Bike sessies. Zie bijvoorbeeld https://www.rbkc.gov.uk/parking-transport-and-streets/cycling-and-walking/dr-bikesessions en https://www.cyclinguk.org/article/how-cycling-uks-pop-dr-bike-sessions-are-first-line-bringing-bikes-back-life.

4
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De Fietsdokters spreken kinderen, tieners en (jong)volwassen proactief aan en leggen uit wat
een Fietsdokter is. Door een aantal momenten achter elkaar op eenzelfde plek te komen, is
er geen excuus om niet met je kapotte fiets langs te komen. Als de vraag naar reparaties na
enkele spreekuren opgedroogd is, kiest de Fietsdokter een nieuwe buurt. De Fietsdokters zijn
in de lente, zomer en het najaar in de stadsdelen te vinden.
Het sociale netwerk in de wijk haakt aan door kinderen en ouders te attenderen op de
spreekuren in de buurt en aanvullend activiteiten te organiseren waarbij kinderen met de
fiets ergens naartoe gaan. Op die manier creëer je een reden om je fiets te repareren en de
fiets dan ook meteen te gaan gebruiken.
Koppeling
onderzoek en
pilot

Uit het onderzoek blijkt, zowel uit de interviews de focusgroepen en ook de deskresearch dat
jonge Amsterdammers soms wel beschikken over een fiets, maar, dat deze niet werkend is.
Dat wil zeggen dat deze fiets door variërende gebreken kapot en ongebruikt in een schuur of
berging staat. Te denken valt aan niet werkende sloten, kapotte remmen, kettingen en
banden. Deze pilot richt zich op het opknappen van de fietsen die al in bezit zijn maar op dit
moment niet worden gebruikt. Om eigenaarschap te creëren en ook om de fiets in de
toekomst bruikbaar te houden is er een grote meerwaarde wanneer de huidige fietsbezitter
wordt betrokken bij het opknappen van de fiets.

Doelen

Deze pilot heeft vier doelen:
• Het vergroten van het aantal fietsen dat rijklaar is onder jonge Amsterdammers in Noord,
Nieuw-West en Zuidoost.
• Het betrekken van jonge Amsterdammers bij het repareren van hun fietsen.
• Het zichtbaar maken van de mogelijkheden die er zijn om zelf je fiets te repareren.
• Een beter inzicht krijgen in de omvang en aard van het probleem van kapotte fietsen die
eenvoudig te repareren zijn om daarmee eventuele vervolg interventies te organiseren.

Doelgroep van
de pilot

De doelgroep van de pilot zijn jonge Amsterdammers van 3 tot 18 jaar in Noord, Nieuw-West
en Zuidoost

Betrokken
partijen

• De gemeente Amsterdam is betrokken als pilot-eigenaar, opdrachtgever en financier.
• Een opdrachtnemer die de pilot voorbereid, uitvoert en monitort. Dit kan ook een
opdrachtnemer per stadsdeel zijn.
• Het lokale sociale netwerk wordt geïnformeerd over de activiteiten door de Fietsdokters,
zodat zij kinderen, jongeren en ouders kunnen attenderen op de spreekuren in de buurt
en aanvullend activiteiten organiseren waarbij kinderen met de fiets ergens naartoe gaan.

Periode

• Aanlooptijd: november 2021 – april 2022
• Start pilot: april 2022
• Doorlooptijd: april 2022 – oktober 2022

Aantal fietsen

In deze pilot worden er geen nieuwe fietsen toegevoegd aan de fietswereld, er worden wel
1.000 fietsen die momenteel niet in gebruik zijn rijklaar gemaakt.
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Uitvoering

Wij stellen voor om de organisatie en uitvoering van deze pilot een partij te zoeken die
weliswaar banden kan plakken en enkele andere kleine reparaties uit kan voeren, maar die
vooral enthousiasmerend is en er goed in is om met kinderen en jongeren buiten op straat te
werken. Wij denken bijvoorbeeld aan mensen uit het straattheater.

Aandachtspunt

Bij deze pilot is het belangrijk om na te denken over wat er gedaan kan worden om te
voorkomen dat lokale fietsenmakers het gevoel hebben dat de Fietsdokter een concurrent
voor hen is. Zij zouden bijvoorbeeld betrokken kunnen worden door ervoor te zorgen dat de
Fietsdokter iedere woensdag één voucher op zak heeft om aan een kind te geven van wie de
fiets een te grote reparatie nodig heeft. Met de voucher kan het kind naar de lokale
fietsenhandelaar voor deze reparatie. Ook kan er gestimuleerd worden om een goed slot te
kopen van de voucher.
Als de Fietsdokter ziet dat een kind een veel te kleine of grote fiets heeft, dan kan er ook
bekeken worden dat er geregeld wordt dat het kind deze kan inleveren. Het kan ook
voorkomen dat er signalen zijn van kinderen zonder fiets. Voor deze situaties is een korte lijn
met Stichting Leergeld nodig.
Bij succes kan dit concept voortgezet worden en kunnen scholen en buurthuizen de
Fietsdokter boeken.

5.2.3

De Fietsbieb

Introductie

Fietsen is prettig en veiliger als je fiets goed past bij je lengte en vaardigheden. De Fietsbieb
biedt jonge Amsterdammers die nog in de groei zijn een fiets-abonnement aan. Het kind
krijgt daarvoor een fietsen die bij hem of haar past en deze kan ingeruild worden voor een
grotere fiets, wanneer de vorige fiets te klein geworden is. Voor onderhoud en reparatie
kan men ook bij de Fietsbieb terecht. Kinderen (en eventueel ouders) worden uitgenodigd
om mee te helpen met onderhoud en reparatie.

Koppeling
onderzoek en
pilot

Uit het onderzoek blijkt dat het toegang hebben tot een passende werkende fiets een
primaire belemmering vormt voor het fietsgebruik. Zo dient de fiets mee te groeien met de
behoeften en wensen van de jonge Amsterdammer.
Met name in de jonge jaren veranderen deze behoefte en wensen sterk. Hierop aansluitend
zorgt het betrekken van de toekomstige fietseigenaar bij het opknappen en repareren van de
uit te lenen fietsen voor eigenaarschap en het ontwikkelen van kennis om in de toekomst
kleine fiets reparaties zelf uit te voeren.

Doelen

De doelen van deze pilot zijn:
• Het vergroten van de beschikbaarheid van kinderfietsen in gezinnen in Noord, NieuwWest en/of Zuidoost.
• Het testen of en hoe het concept van de Fietsbieb aanslaat bij Amsterdamse gezinnen die
financiële drempels hebben om fietsen aan te schaffen voor hun kinderen én gezinnen die
geen financiële maar andere drempels ervaren.
• Het testen of verwacht mag worden dat het concept van de Fietsbieb zichzelf (deels) kan
gaan bedruipen na het pilotjaar.
• Het stimuleren van het zelf leren uitvoeren van kleine reparaties aan de fietsen.
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Doelgroep van
de pilot

Gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en/of Zuidoost.
Deze gezinnen ervaren drempels om fietsen voor hun kinderen aan te schaffen. Het gaat in
deze pilot niet alleen om minimahuishoudens.

Betrokken
partijen

• De gemeente Amsterdam is betrokken als pilot-eigenaar, opdrachtgever en draagt bij aan
de financiering.
• Een aanbieder van leasefietsen in kindermaten is opdrachtnemer. Deze is
verantwoordelijk voor de werving van gezinnen en een goede uitvoering, monitoring en
evaluatie van de pilot.
• De leasefiets aanbieder kan ervoor kiezen om samen te werken met een lokale organisatie
die het onderhoud en reparatie op locatie uitvoert en kinderen (en eventueel ouders)
hierbij betrekt. Uiteraard kan de leasefiets aanbieder ook zelf deze service verlenen.
• Gezinnen betalen een eigen bijdrage voor het abonnement op de Fietsbieb.
• Stichting Leergeld die de uitgifte van de fietsen registreert.

Periode

• Aanlooptijd: november 2021 – april 2022
• Start pilot: mei 2022.
• Doorlooptijd: mei 2022 – mei 2023. Idealiter duurt de pilot langer dan 1 jaar zodat het
inwisselen van de fiets zodra deze te klein is, ook echt getest kan worden.

Aantal fietsen

We stellen voor om in de pilot te streven naar in totaal 150 fiets abonnementen voor
verschillende leeftijden van 4 tot 12 jaar.

Uitvoering

Wij stellen voor dat een bedrijf dat verschillende maten kinderfietsen leaset de organisatie
en uitvoering van deze pilot uitvoert.

Aandachtspunt

De eigen bijdrage moet niet per definitie een geldbedrag zijn, omdat dit voor veel leerlingen
en gezinnen een drempel is. Tegelijkertijd is het ook goed om het niet gratis aan te bieden,
omdat daarmee de status van het project ondermijnd wordt.

5.2.4

Jonge ouders, jonge kinderen

Introductie

In Amsterdam wonen tienermoeders met hun jonge kind en er kan aangenomen worden dat
zij in veel gevallen bij de doelgroep Amsterdamse minima horen. Indien deze jonge moeders
bekend zijn met het fietsen, kunnen zij het fietsen met hun jonge kind toch als spannend,
onveilig, veel werk of onbekend terrein ervaren. In deze pilot worden tienermoeders
geworven die interesse hebben om met hun kind te fietsen, maar (financiële en andere)
drempels ervaren. Zij krijgen informatie over de mogelijkheden en kunnen een geschikte
(bak)fiets, kinderzitjes en dergelijke lenen, zodat zij ook met hun kind op de fiets stappen.

Koppeling
onderzoek en
pilot

Uit het onderzoek blijkt, zowel uit de interviews de focusgroepen en ook de deskresearch dat
jonge Amsterdammers worden beïnvloed door de sociale norm die raakt aan fietsgebruik en
fietsbezit. Deze pilot richt zich op het doorbreken van de norm door jonge Amsterdammers
die zelf nog niet in staat zijn om zich met de fiets te verplaatsen kenbaar te maken met de
fiets. Daarnaast biedt de pilot ook de mogelijkheid om tienermoeders, die voorheen wel
fietsen, gebruik te blijven maken van de fiets, ook met (jonge) kinderen.
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Doelen

Deze pilot heeft drie doelen:
• Het vergroten van de kennis bij tienermoeders over prettig en veilig fietsen met je jonge
kind.
• Het vergroten van de beschikbaarheid van geschikte fietsen en de bijbehorende
accessoires voor tienermoeders.
• Het stimuleren van goed voorbeeldgedrag van de tienermoeders voor hun jonge
kinderen.

Doelgroep van
de pilot

De doelgroep van de pilot zijn tienermoeders in Noord, Nieuw-West en Zuidoost. De leeftijd
van de moeders is tot ongeveer 18 jaar en hun kinderen zijn tussen de 0 en 4 jaar. Zij kunnen
fietsen, maar ervaren drempels om met hun jonge kind te gaan fietsen. Bij voorkeur wonen
zij allen in hetzelfde stadsdeel (in verband met praktische uitvoering).
• De gemeente Amsterdam is betrokken als pilot-eigenaar, opdrachtgever en financier.
• Een opdrachtnemer die tienermoeders werft, informatie gaat verstrekken over veilig en
prettig fietsen met je jonge kind en een kleinschalig leensysteem opzet met een aantal
geschikte (bak)fietsen, kinderzitjes en dergelijke.
• (Een) organisatie(s) die in contact is met tienermoeders, de doelen van de pilot
onderschrijft en de opdrachtnemer helpt bij de werving van tienermoeders en adviseert
over de uitvoering van de pilot.

Betrokken
partijen

Periode

• Aanlooptijd: april 2022 – juni 2022
• Start pilot: juli 2022.
• Doorlooptijd: juli 2022 – juni 2023.

Aantal fietsen

We stellen voor om in de pilot te streven naar 5 zogeheten moederfietsen en 2 bakfietsen die
allen voor een bepaalde periode geleend kunnen worden.
Verder stellen we voor dat er voor 45 fietsen accessoires uitgegeven worden, zoals
kinderzitjes, windscherm, een slot en fietstassen. Daarmee kun je zeggen dat het totaal komt
op 50 fietsen die geschikt gemaakt zijn om te fietsen met jonge kinderen.

Uitvoering

Wij stellen voor dat de organisatie en uitvoering van deze pilot door een sociale
fietsenhandelaar op zich genomen kan worden.

Aandachtspunt

Bij het opstellen van het contract voor de pilot kan er al afgesproken worden wat er met de
leenfietsen gedaan moet worden na afloop van de pilot, als deze niet voortgezet wordt.

5.2.5

Het nieuwe stalen ros

Introductie

Kinderen die nieuw zijn in Nederland en Amsterdam en die nog geen Nederlands spreken,
krijgen in Amsterdam een jaar lang les in een nieuwkomersklas. Zij krijgen vooral les in de
Nederlandse taal met als doel na een jaar verder te gaan in het reguliere basisonderwijs. Deze
pilot is erop gericht om deze leerlingen naast de Nederlandse taal ook kennis te laten maken
met de fiets. De leerlingen krijgen fietslessen op school en zodra zij voldoende vaardig zijn
krijgen zij een passende fiets. Dit kan nog uitgebreid worden met een programma om het
fietsen naar school te stimuleren, of aan het einde van het schooljaar in verkeerslessen de
route naar de nieuwe school te leren kennen en te oefenen.
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Koppeling
onderzoek en
pilot

Uit het onderzoek blijkt dat jonge Amsterdammers soms niet bekend zijn met fietsen, zowel
in gebruik als bezit. Deze pilot richt zich op het verspreiden van de Nederlandse fietscultuur
door het aanbieden van een fiets na het volgen van fietslessen.

Doelen

Het doel van deze pilot is:
• Het vergroten van de beschikbaarheid van fietsen onder scholieren in
nieuwkomersklassen.
• Het stimuleren van het gebruik van de uitgegeven fietsen.
• Een aanvullend doel kan zijn om te leren of deze interventie effect heeft op het
fietsgebruik van de ouders.

Doelgroep van
de pilot
Betrokken
partijen

Leerlingen van nieuwkomersklassen (6 tot 12 jaar).

Periode

• Aanlooptijd: november 2021 – juli 2022
• Start pilot: september 2022.
• Doorlooptijd: schooljaar 2022 – 2023.

Aantal fietsen

We stellen voor om in te zetten op fietsen voor 50 – 100 kinderen in nieuwkomersklassen op
één school in Amsterdam Noord, Nieuw-West of Zuidoost.

Uitvoering

Wij stellen voor dat de organisatie en uitvoering van deze pilot door een fietsenhandelaar of
fietsenwerkplaats op zich genomen wordt.

5.2.6

• De gemeente Amsterdam is betrokken als pilot-eigenaar, opdrachtgever en financier.
• Een externe uitvoerder die de pilot organiseert, uitvoert en monitort.
• Een school met nieuwkomersklassen die de mogelijkheid verleent om de pilot uit te
voeren.
• Stichting Leergeld die de uitgifte van de fietsen registreert.
• De organisatie die fietslessen op de school geeft, waarmee afgestemd wordt over de
uitvoering.

Heel de school fietst

Introductie

Op verscheidende middelbare scholen in de stadsdelen is het fietsbezit onder de scholieren
laag. Het op de fiets naar school gaan is hier niet de norm: niet onder de scholieren en vaak
ook niet onder de docenten. Deze pilot richt zich op het bieden van toegang tot een fiets
door middel van een lease systeem onder scholieren en docenten om hiermee het actief
gebruiken van de fiets op schoolniveau te bevorderen en het fietsen gebruikelijker en
acceptabeler te maken.
Een uitvoerende partij met ervaring in het leasen van fietsen gaat in samenspraak met de
leerlingenraad van de school een leasesysteem opzetten dat past bij deze doelgroep.

Koppeling
onderzoek en
pilot

Uit het onderzoek blijkt, zowel uit de interviews de focusgroepen en ook de deskresearch
dat jonge Amsterdammers soms geen fiets bezitten of niet gebruik maken van de fiets
omdat het niet past binnen de huidige sociale norm ten opzichte van fietsgebruik en bezit.
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Deze pilot richt zich op het doorbreken van deze norm door het faciliteren van fietsbezit
op groepsniveau.
Doelen

Deze pilot heeft vijf doelen:
• Het vergroten van de beschikbaarheid van fietsen onder scholieren en docenten van
één school.
• Door het aanbieden van een fiets op groepsniveau van de school (in plaats van op
individueel niveau) kan inzicht verkregen worden of dit de huidige negatieve norm om
met de fiets van en naar school te gaan beïnvloedt, door te zien dat het fietsen naar
school gebruikelijker en acceptabeler wordt.
• Door het aanbieden van een leasefiets, inclusief service abonnement kan inzicht
verkregen worden of de belofte om altijd de beschikking te hebben over een werkende
fiets eraan bijdraagt dat middelbare scholieren actiever gebruik maken van de fiets. Er
wordt getest of de drempel om te fietsen veroorzaakt door kapotte fietsen
weggenomen wordt.
• Door de leerlingenraad te betrekken bij het vormgeven van het leasecontract en systeem komt wordt er geleerd over de behoeften en ideeën die bij de leerlingen en
docenten zelf leven.
• Leren hoe docenten omgaan met de sociale norm.

Doelgroep van de
pilot

De doelgroep van de pilot zijn middelbare scholieren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar van
één geselecteerde school samen met de docenten van dezelfde middelbare school. De
verwachting is dat een deel van de scholieren behoort tot de doelgroep jonge
Amsterdammers uit gezinnen met een minimum inkomen in de stadsdelen Noord, NieuwWest en Zuidoost.
Omdat het om een interventie op groepsniveau gaat zullen er ook jonge Amsterdammers
meedoen uit andere stadsdelen en van gezinnen die in principe geen financiële drempel
ervaren om een fiets aan te schaffen. Onderzoeken hoe een abonnement voor beide
groepen eruit kan zien, is onderdeel van de opdracht.

Betrokken
partijen

• De gemeente Amsterdam is betrokken als pilot-eigenaar, opdrachtgever en financier.
• Een middelbare school verleent de mogelijkheid om de pilot te testen op groepsniveau
van deze school en werkt mee aan de evaluatie.
• Een leasefiets aanbieder is opdrachtnemer, die verantwoordelijk is voor een goede
uitvoering, monitoring en evaluatie van de pilot. De contactpersoon van deze aanbieder
die daadwerkelijk de school in stapt om in gesprek te gaan met leerlingen en docenten
zou bijvoorbeeld een jongerenwerker kunnen zijn.
• De leasefiets aanbieder kan ervoor kiezen om samen te werken met een lokale
organisatie die de serviceverlening op locatie uitvoert, of in samenspraak met de
leerlingenraad wordt besloten dat de leerlingen hier zelf een rol in gaan spelen, in ruil
voor gratis gebruik van de fietsen.
• Stichting Leergeld die de uitgifte van de fietsen registreert voor de leerlingen uit
minimagezinnen.
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Periode

• Aanlooptijd: november 2021 – juli 2022
• Start pilot: september 2022.
• Doorlooptijd: schooljaar 2022 – 2023.

Aantal fietsen

We stellen voor om het aantal fietsen gelijk te stellen aan het aantal scholieren en
docenten dat verbonden is aan de school. We denken op dit moment aan ongeveer 120
fietsen.

Uitvoering

Wij stellen voor dat een bedrijf dat fietsen leaset deze pilot uitvoert.

Aandachtspunten

Er moeten goede afspraken gemaakt worden over de eigen bijdrage en het eigen risico bij
diefstal van de fiets. De eigen bijdrage moet niet per definitie een geldbedrag zijn, omdat
dit voor veel leerlingen en gezinnen een drempel is. Tegelijkertijd is het ook goed om het
niet gratis aan te bieden, omdat daarmee de status van het project ondermijnd wordt. De
leerlingenraad en docenten moeten kunnen meedenken met de leasefiets aanbieder over
nieuwe manieren om dit te organiseren. Een eerste idee is om de leerlingen te laten
werken aan sponsoring van hun fietskilometers door bedrijven uit Amsterdam Noord.
Ook het eigen risico moet geen te hoge drempel zijn om mee te doen. Tegelijkertijd moet
ervoor gewaakt worden dat de fietsen niet verdwijnen zonder dat daar consequenties aan
vast zitten. Het kan een goede opdracht aan de scholieren zelf zijn om te bedenken hoe dit
geregeld zou kunnen worden op een manier die zij redelijk en werkbaar vinden.
De school zal moeten beschikken over voldoende stallingscapaciteit voor de fietsen.
Er dient ook aandacht te zijn voor de fietsafstand van huis naar school. Er is een kans dat
de leerlingen sneller kunnen reizen met de fiets in plaats van het ov, zonder dat zij zich hier
bewust van zijn, of indien hier een elektrische fiets voor beschikbaar is.
Ook zou een fiets in een deel van de reis kunnen voorzien in combinatie met openbaar
vervoer, zoals het voor- of natransport, wat kan resulteren in een snellere reis. Zo reizen
veel leerlingen naar metrohalte Noord en pakken zij daar de bus naar school. Als zij deze
rit zouden reizen met de fiets dan zouden zij sneller op school zijn. Ook kan er vaak directer
gereisd worden met de fiets ten opzichte van het ov en is de reis wellicht sneller zonder
dat er een elektrische fiets voor nodig is.

5.3 Een voorstel voor evaluatie en effectmeting van de pilots
Aanvullend op de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk, werken we in dit onderdeel een voorstel uit voor
de evaluatie en effectmeting van de diverse pilots. Bij iedere pilot moeten er drie onderdelen geëvalueerd
worden. Dit zijn het resultaat (output), het effect (outcome) en het proces. Onderstaande figuur 5.1 geeft deze
opzet grafisch weer.
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Output
Outcome
Proces
Output
Pilot B

Outcome

Lange termijn impact

Pilot A

Proces
Figuur 5.1 Een grafische weergave van de effectmeting van pilots

Hieronder gaan we in op de vraag hoe ieder van deze onderdelen geëvalueerd kan worden.
5.3.1

Output evaluatie

Bij de evaluatie van de output draait het om het resultaat van de inspanningen die zijn geleverd. Met andere
woorden: wat is er feitelijk gedaan? Bij deze pilots draait het om het volgende type vragen:
• Hoeveel fietsen zijn er verstrekt?
• Hoeveel fietsen zijn er gerepareerd?
• Hoeveel kinderen zijn er bereikt?
• Hoeveel activiteiten zijn er georganiseerd?
• Hoeveel fietsenmakers zijn er ingezet?
• Hoe vaak fietsen deelnemers van de pilot ten tijde van de pilot?
5.3.2

Outcome evaluatie

Naast het evalueren van de feitelijke inzet, moet het effect inzichtelijk worden gemaakt. Per pilot moet duidelijk
worden in welke mate de beoogde doelstelling is bereikt. Dit betekent dat er bij de opzet van de pilot een
duidelijke doelstelling gehanteerd moet worden. Enkele voorbeelden zijn:
• na de pilot fietst 80% van de deelnemers die een fiets hebben ontvangen meerdere keren per week;
• 80% van de kinderen heeft na de pilot een positief beeld van de fiets;
• 75% van de kinderen heeft na de pilot betere fietsvaardigheden.
Voor dit onderdeel van de evaluatie is het heel belangrijk dat er voorafgaand aan de pilot een 0-meting wordt
uitgevoerd. Tijdens en/of aan het einde van de pilot volgt er een 1-meting en eventueel een 2-meting. Op die
manier kan de output scherp in kaart gebracht worden.
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5.3.3

Procesevaluatie

Tot slot is het de bedoeling om van iedere pilot te leren hoe het proces is verlopen: wat waren de succesfactoren
en wat zijn de aandachtspunten? Hierbij gaat het over de praktische uitvoering van de pilot en de samenwerking
tussen de betrokken partners. Hoe is het proces verlopen, hoe was de samenwerking en zijn deelnemers
tevreden? Andere aspecten in de procesevaluatie gaan over de overkoepelende lessen die geleerd zijn bij de
uitvoering van de pilot: welke mechanismen werkten goed, welke vielen tegen?
5.3.4

Impact op de lange termijn

Per pilot moet de output en outcome in beeld gebracht worden. We adviseren om daarnaast ook voor de pilots
gezamenlijk de impact op langere termijn inzichtelijk te maken. Onderwerpen zoals het imago van de fiets
onder de doelgroepen, zelfredzaamheid van kinderen, fietsgebruik onder de ouders, fietskilometers en
bijvoorbeeld CO2-reductie dragen mogelijk bij aan het vinden van financiering voor de voortzetting van
succesvolle projecten en doorontwikkeling van wat nog niet goed ging. In een tweejaarlijkse monitor kan dit
bijvoorbeeld gemonitord worden.
5.3.5

Uitwerking pilots

In onderstaande tabel is voor vier van de zes pilot een verdiepende slag gemaakt met betrekking tot de
evaluatie en effectmeting. De pilots zijn als volgt:
• Fietsuitgifte Leerpunt
• Fietsdokters
• Het nieuwe stalen ros
• Heel de school fietst
FIETS UITGIFTE LEERPUNT
Doelgedrag
In de periode maart 2022 – maart 2023 wordt de beschikbaarheid
van fietsen onder 200 Amsterdamse kinderen (14-18 jaar) uit
minimagezinnen vergroot.
Beïnvloeding
Facilitering
Interventie
Communicatie: Amsterdammers kunnen een kinderfiets doneren
(aangezien er een tekort is aan beschikbare kinderfietsen).
Stichting Leergeld geeft kinderfietsen uit aan Amsterdamse
kinderen die geen fiets hebben en er wel één zouden willen
hebben, via de bestaande procedure van Stichting Leergeld.
Outcome/effect
In de periode maart 2022 – maart 2023 krijgen minimaal 200
Amsterdamse kinderen (14-18 jaar) toegang tot een fiets.
Na uitgifte volgt evaluatie die een indicatie geeft qua fietsgebruik.
Output
In 2022 starten met pilot, looptijd van 1 jaar

Meting

0-meting voor aanvang pilot
1-meting halverwege pilot
2-meting 3 maanden na afloop pilot
Registratie van fietsuitgifte om o.a. te
kunnen vaststellen:
- Hoeveel fietsen in totaal gedoneerd

Pagina 37 van 43

Onderzoeksresultaten ‘Verhogen fietsgebruik door jonge Amsterdammers’

- Hoeveel fietsen verstrekt
- Voor hoeveel kinderen die zich hebben
aangemeld was er geen fiets
beschikbaar?
FIETSDOKTERS
Doelgedrag
In de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost krijgen 1.000
Amsterdammers (4-18 jaar) toegang tot een werkende fiets,
doordat 1.000 kinderen hun eigen kapotte fiets langs brachten en
gezamenlijk rijklaar is gemaakt.
Beïnvloeding
Fysieke vaardigheden (basis reparatie vaardigheden)
Faciliteren
Interventie
In Nieuw-West, Noord en Zuidoost krijgen 1.000 Amsterdammers
(4-18 jaar) toegang tot een werkende fiets. Sociale fietsenmakers
bezoeken scholen en buurten. Zij repareren kapotte fietsen en
brengen de kinderen basis reparatievaardigheden bij.
Outcome/effect
In Nieuw-West, Noord en Zuidoost krijgen 1.000 Amsterdammers
(4-18 jaar) toegang tot een werkende fiets.

Meting

Na rijklaar maken volgt evaluatie die een indicatie geeft qua
fietsgebruik.
Output
Van mei – oktober 2022 is in Nieuw-West, Noord en Zuidoost
een pilot gestart met fietsdokters die met een bakfiets en
reparatie set de buurten in zijn gegaan om gratis fietsen te
repareren.

2-meting 3 maanden na afloop pilot

HET NIEUWE STALEN ROS
Doelgedrag
In de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost ontvangen 50100 nieuwkomers (6-18 jaar) na het volgen van fietslessen
toegang tot een passende fiets.

Meting

0-meting voor aanvang pilot
1-meting halverwege pilot

Registratie van gemaakte fietsen:
- Hoeveel fietsen zijn er gerepareerd?
- Welk type reparaties betrof het?
- Hoeveel kinderen zijn er bereikt?
- Hoeveel plekken zijn er bezocht door
kinderen met een kapotte fiets?
- Hoeveel kinderen zijn de basis
reparatie vaardigheden bijgebracht?
- Op welke plekken melden zich de
meeste kinderen met een kapotte fiets?
- Welke communicatiemiddelen
leverden de meeste kinderen met
kapotte fietsen op?
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Beïnvloeding
Facilitering
Interventie
In de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost ontvangen 50100 nieuwkomers (6-18 jaar) na het volgen van fietslessen
toegang tot een passende fiets.
Outcome/effect
X% van de leerlingen die deel uitmaken van de
nieuwkomersklassen gaan minstens 2 keer per week met de fiets
naar school.
Na het voltooien van de fietslessen volgt een evaluatie die een
indicatie geeft qua fietsgebruik.
Output
Pilot gestart onder minstens 50 nieuwkomers.

0-meting voor aanvang pilot
1-meting halverwege pilot
2-meting 3 maanden na afloop pilot
Registratie:
- Hoeveel kinderen hebben fietsles
gehad?
- Hoeveel kinderen hebben vervolgens
daarna een fiets gekregen?
- Hoe vaak worden de gekregen fietsen
gebruikt?
- Hoe veel vaker zijn de kinderen gaan
fietsen?
- Heeft het fietsgebruik van de kinderen
invloed op het fietsgebruik van de
ouders?

HEEL DE SCHOOL FIETST
Doelgedrag
Alle leerlingen (12-18 jaar) van middelbare school X in Amsterdam
hebben van september 2022 t/m juni 2023 (1 schooljaar) altijd de
beschikking over een werkende fiets, zodat zij X keer per week
gebruik maken van de fiets.
Beïnvloeding
Facilitering
Interventie
50-100 leasefietsen worden voor een periode van 1 schooljaar
beschikbaar gesteld aan 1 middelbare school in Amsterdam.
Outcome/effect
Op school X gaat 50% van de leerlingen 2 keer per week met de
fiets naar school voor de gehele reis of een gedeelte ervan.

Meting

Fietsen naar school is de norm én ervaart men als positief.
Output
Pilot gestart in september 2022 op 1 school in Amsterdam waar
50-100 lease fietsen beschikbaar gesteld werden.

2-meting 3 maanden na afloop pilot
Registratie:
- Hoe vaak is er gebruik gemaakt van de
fiets?
- Hoeveel vaker is men gaan fietsen?
- Is de norm, m.b.t met de fiets naar
school toe gaan, veranderd?

0-meting voor aanvang pilot
1-meting halverwege pilot
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- Draagt de belofte om elke dag
beschikking te hebben tot een
werkende fiets bij aan meer actief
gebruik van de fiets?

Pagina 40 van 43

Onderzoeksresultaten ‘Verhogen fietsgebruik door jonge Amsterdammers’

6.

VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK

In dit hoofdstuk beschrijven we de methodiek ter verantwoording van het onderzoek.

6.1 Deskresearch
Uit bestaande literatuur hebben we informatie over fietsbezit onder minima in Nederland en de drempels om
een fiets te kopen verzameld. Daarnaast hebben we statistische gegevens en kenmerken van de doelgroepen
van het onderzoek verzameld.

6.2 Focusgroep gesprekken
Er zijn drie focusgroep gesprekken gevoerd:
1. Doelgroep eerste jaar vmbo-kans klas van het Mundus college Nieuw-West op vrijdag 24 september met 9
deelnemers.
2. Doelgroep deelnemers aan koffie ochtend voor vrouwen met een Turkse achtergrond bij Vrouw en Vaart
in Nieuw-West op maandag 27 september met 9 deelnemers.
3. Doelgroep leerlingenraad met tweede-, derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen van het Hogelant College in
Amsterdam Noord op maandag 27 september met 5 deelnemers.
Aanvankelijk was de doelstelling van het onderzoek om in ieder stadsdeel een focusgroep gesprek te voeren.
Dit bleek organisatorisch niet haalbaar binnen de onderzoeksperiode. Daardoor zijn er twee focusgroep
gesprekken geweest in Nieuw-West en geen in Zuidoost.
De onderwerpenlijst die gebruikt is bij de gesprekken is te vinden in de bijlagen.

6.3 Interviews
We hebben in totaal 11 telefonische interviews afgenomen en 2 interviews per e-mail. De respondenten waren
een mix van vertegenwoordigers van de stadsdelen, maatschappelijke partijen, bedrijven en het onderwijs.
Door de korte doorlooptijd van het onderzoek in combinatie met de zomerperiode is het ons bij 2 personen die
we graag hadden willen spreken niet gelukt hen bij het onderzoek te betrekken.

6.4 Enquêtes
Uitvoering
De enquête is uitgevoerd op vrijdag 24 september, woensdag 29 september, donderdag 30 september en vrijdag
1 oktober. Bij de dataverzameling is gebruik gemaakt van online vragenlijsten die face-to-face zijn afgenomen.
Het veldwerk is georganiseerd in samenwerking met medewerkers van de Voedselbank. Veldwerkers van
Mobycon hebben bezoekers van de Voedselbank in de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost benaderd
terwijl zij in de rij stonden te wachten op het voedselpakket. Na deelname kregen de respondenten een
sleutelhanger in de vorm van een fiets.
Vragenlijst
In samenspraak met de gemeente Amsterdam is een vragenlijst opgesteld.
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In de vragenlijst kwamen onderstaande thema’s aan bod:
• fietsbezit en gebruik kinderen;
• behoefte aan een fiets;
• fietsbezit en gebruik ouders;
• redenen om geen fiets te hebben of gebruiken.
De gehele vragenlijst is in de bijlage opgenomen.
Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 154 ouders deelgenomen aan het onderzoek. Er zijn in de enquêtegegevens verzameld van 397
kinderen in minimahuishoudens in de drie stadsdelen. Om betrouwbare uitspraken te doen over alle 14.407
kinderen in minimahuishoudens, is een minimale steekproefgrootte van 375 kinderen nodig. Met het aantal van
397 wordt aan deze voorwaarde voldaan. De nauwkeurigheidsmarge hierbij bedraagt +/- 5%. Dat betekent dat
de werkelijke waarden in werkelijkheid 5% hoger of lager kunnen zijn dan de gemeten waarde. Bijvoorbeeld:
50% van de kinderen in minimahuishoudens heeft geen fiets. In werkelijkheid ligt dit aandeel dan tussen de 45%
en 55%. Dit zijn zeer acceptabele marges.
Kanttekeningen bij de onderzoeksopzet van de enquête
Dit onderzoek betreft geen wetenschappelijk onderzoek waarbij betrouwbaarheid en representativiteit de
belangrijkste doelstelling zijn. Met dit onderzoek is wel beoogd een verantwoorde inschatting te maken van het
aantal kinderen zonder fiets, terwijl zij er misschien wel een zouden willen hebben. Om het onderzoek binnen
de (financiële) mogelijkheden en de beschikbare tijd uit te voeren zijn op een aantal punten concessies gedaan:
• Het veldwerk is alleen uitgevoerd onder bezoekers van de Voedselbank. Het is niet met zekerheid te zeggen
in hoeverre deze respondenten een representatieve afspiegeling vormen van alle kinderen in
minimagezinnen in de stadsdelen Nieuw-west, Noord en Zuidoost.
• Het aantal kinderen waarover gegevens zijn verzameld is voldoende om over alle stadsdelen samen
betrouwbare uitspraken te doen. Uitspraken per stadsdeel zijn niet mogelijk, de resultaten geven op dit
schaalniveau een indicatie.
• In het onderzoek is niet gevraagd naar de leeftijd van de kinderen. Dit was achteraf bezien wel beter
geweest omdat er dan een betere inschatting gemaakt had kunnen worden van de toekomstige vraag
fietsen.

6.5 Workshop met stakeholders
Op 29 september is er een workshop uitgevoerd met de opdrachtgever, vertegenwoordigers van de stadsdelen
Noord, Nieuw-West en Zuidoost en een vertegenwoordiger van Stichting Leergeld. Tijdens de workshop zijn de
tussentijdse onderzoeksresultaten gedeeld en hebben de deelnemers meegedacht over ideeën voor de pilots.

6.6 Aandachtspunt bij herhaling van het onderzoek
Bij een herhaling van het onderzoek is het verstandig om in een langere doorlooptijd voor de organisatie van
het onderzoek te voorzien. De hier gekozen aanpak om rechtstreeks zelf de doelgroep op te zoeken levert een
goede respons op. Dit betekent echter wel dat de afhankelijkheid van lokale organisaties die in direct contact
met de doelgroep staan groot is. Het kost tijd om bij deze organisaties de juiste contactpersonen te vinden en
zij hebben te maken met beperkte capaciteit om op dit soort verzoeken om medewerking in te spelen. Door
hier meer doorlooptijd voor uit te trekken kan dit een bredere respons opleveren dan alleen respondenten via
de Voedselbank.
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