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3 tips voor je eigen fietsactie

1
Stel je peloton samen
Wie springt mee op je fietskar? Denk aan je directie, geëngageerde collega’s, ervaren organisatoren,
campagnevoerders en fietsambassadeurs in je omgeving. Breng hen samen in volgende werkgroepjes:
• Om het concept van de fietsactie voor te bereiden
• Om de fietsactie communicatief breed uit te dragen
• Om de fietsactie praktisch neer te zetten
Zijn er ook externe partners die je actie kunnen helpen uitdragen? Bijvoorbeeld je lokale overheid, pers,
scholen, verenigingen, politie, … Informeer en ondersteun hen met hapklare communicatie. Vraag gerust eens
na of zij nog andere interne of externe ondersteuningsmogelijkheden zien.

2
Bepaal je communicatie
Wie wil je meer op de fiets krijgen?  DOELGROEP
Wat zijn voor hen excuses om niet te fietsen en drijfveren om het wel te doen?  WAAROM
Wat hebben zij nodig om meer naar het werk te fietsen? Hoe kan je het ontzorgen?  BELONEN
Waar kan je hen vinden? Via welke kanalen kan je hen bereiken?  KANALEN
Wanneer kan je hen best bereiken?  TIMING
Hoe ga je Go With The Velo betrekken in je communicatie?  #GoWithTheVelo, logo, vermelding,
campagnemateriaal, …

3
Beloon je fietsers
1.

Zorg voor een kleine onmiddellijke beloning voor hun fietsgedrag. Zo erken je inspanningen én laat je hun
dag extra goed beginnen dankzij de fiets.  Bv Lekkers of een nuttig fietsgadget.

2.

Organiseer een spaar- of puntensysteem waar deelnemers kunnen gaan voor een beloning die écht de
moeite waard is. Zo werk je bovendien aan gedragsverandering op de lange termijn.  Bv Spaarkaart voor
cadeaubonnen bij lokale handelaren.

3.

Ga als groep over de finish met een leuke groepsbeloning op het einde van je fietscampagne.  Bv Laat
een ijsjeskraam komen, organiseer een leuke fietstocht samen of trakteer op een nieuwe fietsenstalling met
openingsfeest.

Vragen?
- Meer advies en inspiratie voor het strategisch uitrollen van gedragsveranderende fietsacties?  Cahier
‘Beloonsystemen om meer mensen op de fiets te krijgen’ door Mobiel 21 in opdracht van Fietsberaad.
- Wanneer mag mijn fietsactie plaatsvinden?  Je fietsactie kan plaatsvinden tussen half juli en eind oktober 2020 om
in aanmerking te komen voor de extra Go With The Velo projectoproep. Je fietsactie mag daarnaast ook al of nog lopende
zijn buiten onze actieperiode van maart tot oktober.
- Wat kan je indienen als onkosten voor je fietsactie?  Alle onkosten uitgegeven tussen maart en oktober 2020 in
kader van je fietsactie zoals ingediend en goedgekeurd door de jury, behalve personeelskosten.
- Wanneer krijg je als laureaat je €1000 actiebudget?  Hou de rekeningetjes en facturen van je uitgaven goed bij en
voeg ze gebundeld toe aan het verantwoordingsdocument. Bezorg dat document uiterlijk 31 december 2020 om je
onkosten binnen de maand nadien terug te krijgen op het eerder opgegeven rekeningnummer.
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