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Hét doel van Ons Brabant Fietst is: meer Brabanders (vaker) op de fiets. Samen met vele 

partners draagt Ons Brabant Fietst bij aan landelijke, provinciale en lokale ambities. 

Ons Brabant Fietst zet daarvoor de marketingcampagnes Sjees en Sjees Gangmakers 

in. De provincie Noord-Brabant wil als slimste fietsprovincie dat Brabanders in 2027 

20% meer fietskilometers maken ten opzichte van 2017. Daarmee sluiten we aan op de 

landelijke doelstelling van Tour de Force en Agenda Fiets.



Ons Brabant Fietst - websites

Totaal aantal websitebezoekers 56.600

Ruim 80% meer websitebezoekers t.o.v. 2019

Ons Brabant Fietst
4.017 websitebezoekers

Sjees
47.542 websitebezoekers

Sjees Gangmakers
5.029 websitebezoekers

Best bezochte webpagina’s
www.sjees.nl/sjeesjeshirt/inzendingen-fietsshirts
www.sjeesjeshirt.nl
www.snelfietsroutesbrabant.nl



Ons Brabant Fietst - social media

Social media kanalen
10.729 volgers
321.465 organische weergaven

3 paid social campagnes 
196.968 bereikte personen 
744.933 betaalde weergaven



Ons Brabant Fietst - in de media
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In de Kerkstraat in Alm-
kerk zijn gistermiddag
vier auto’s betrokken ge-
raakt bij een ongeval.
Twee voertuigen raakten
zwaar beschadigd. Een
van de bestuurders is
zwaargewond afgevoerd
naar het ziekenhuis. Een
traumahelikopter landde
en de trauma-arts ging in
de ambulance mee met
het zwaargewonde
slachtoffer. Een van de
andere automobilisten
raakte lichtgewond.

ALMKERK

Aanrijding met
vier voertuigen

De Elshoutse Durpsquiz
wordt met een jaar uitge-
steld. De eerste editie
stond op de rol voor za-
terdag 3 oktober. Van-
wege het coronavirus vin-
den de organisatoren het
niet verantwoord om met
groepen van vijftien tot
twintig mensen in een
ruimte te gaan zitten.
Ook de feestavond op 17
oktober is geschrapt.
Nieuwe data volgen. De
Durpsquiz is een initiatief
van Kansrijk Elshout.

ELSHOUT

Durpsquiz en 
feest in 2021

De politie heeft gister-
ochtend rond negen uur
een verwarde man aan-
gehouden in de Stations-
straat in Waalwijk. Bij zijn
aanhouding spuugde hij
een agent in het gezicht.
De man zou volgens om-
standers met een riem in
de rondte hebben gesla-
gen en hij viel mensen op
straat lastig. Ook ver-
nielde hij een autoruit.
Agenten die ter plaatse
kwamen werden ook nog
bekogeld met een voor-
werp, zo meldt de politie.

WAALWIJK

Verwarde man
spuugt naar agent

Met rotondes
moet je
oppassen,
daar zien
chauffeurs 
niet alles.
—Cas Laros
Project De Tavenu

regio 5

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

Kees Klijn
Nieuwkuijk

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

Vijf maanden lang kunnen me-
dewerkers in de gemeentes Waal-
wijk en Heusden voor een week

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

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

Ze hebben in Den
Haag erg veel mitsen
en maren ingebouwd,
te veel fiscale regels
– Jolanda Smit, organisatie

‘Dwang bij
woningbouw
kan niet’
Beleefd doch vrij resoluut ‘afge-
serveerd’: het voorstel van
Heusdens grootste coalitiepartij
DMP Heusden om in alle nieuw-
bouwprojecten verplicht 10 pro-
cent starterswoningen en 10
procent seniorenwoningen te
bouwen. Het college erkent het
probleem, maar ziet niets in de
oplossing. Fractievoorzitter Mar-
tijn van Esch legt zich er nog
niet bij neer.

Dik de Joode
Vlijmen

Hoewel het voorstel door DMP
Heusden zelf is uitgewerkt, was de
partij wel nieuwsgierig naar de me-
ning van het college. Nu, die me-
ning is er: Het college is allesbehalve
enthousiast; argumenten worden
onderuitgehaald, oplossingen als
moeilijk uitvoerbaar of niet haal-
baar bestempeld.

Starters en senioren 
Eerst even naar het voorstel van
DMP. De partij wil veel meer vaart
maken met de bouw van extra wo-
ningen voor starters en senioren.
DMP wil vastleggen dat in elk
nieuw bestemmingsplan, minstens
10 procent van de huizen een star-
terswoning moet zijn én 10 procent
een seniorenwoning. Daarbij wordt
omschreven wat ‘starters’ en ‘seni-
oren’ zijn, aan welke voorwaarden
de huizen moeten voldoen, hoe het
zit met de prijzen. ‘Afdwingen’ is
volgens DMP nodig, omdat de vraag
naar zulke huizen groter is dan het
aanbod. 

Over dat laatste zijn vriend en vij-
and het wel eens, ook het college.
Maar in de voorgestelde oplossing
van DMP ziet het college eigenlijk
niets. B en W denkt dat het afdwin-
gen van de 10 procent juridisch on-
haalbaar is. Heusden plaatst ook

grote vraagtekens bij de praktische
uitvoerbaarheid van de plannen.
Hoe zorg je dat huizen beschikbaar
blijven voor de doelgroepen, hoe
controleer je of de 10 procent ge-
haald wordt, is een inkomenstoets
wel toegestaan, moet je gaan wer-
ken met huisvestingsvergunnin-
gen? Zo zijn er tal van vragen en op-
merkingen.

Het college stelt dat de proble-
men van starters op de woning-
markt vooral voortkomen uit lan-
delijke regelgeving rond bijvoor-
beeld hypotheken. Dat Heusdense
jongeren naar elders uitwijken om-
dat de huizen daar goedkoper zijn,
klopt volgens het college niet. Het
omgekeerde zou juist het geval zijn.
En hoewel de laatste jaren al de no-
dige ‘nultrede-woningen’ (alles op
de begane grond) zijn gebouwd,
blijven veel senioren juist graag in
de eigen woning, aldus het college.

Het college stelt dat de (coalitie-)
afspraak is om in vier jaar tijd drie-
honderd sociale huurwoningen te
bouwen. Eind dit jaar staat de teller
op zo’n 240. Voor de resterende zes-

college KRAAKT BOUWPLAN

10%
n DMP wil vastleggen dat in 
elk nieuw bestemmingsplan,
minstens 10 procent van de 
huizen een starterswoning 
moet zijn én 10 procent een 
seniorenwoning.

De 38-jarige Middelburger Jan
van E. heeft gisteren van de
rechtbank in Breda geen ander-
half jaar cel gekregen, zoals was
geëist. Omdat hij zo’n oprecht
spijt heeft en zijn leven wil bete-
ren krijgt hij twintig maanden
cel, waarvan de helft voorwaar-
delijk.

Breda/Kaatsheuvel

Van E. stottert. Daarom legde hij in
maart van dit jaar een briefje op de
toonbank bij de Albert Heijn in
Goirle en de Gall&Gall in Kaats-
heuvel. ‘U bent verplicht te voldoen
aan mijn eisen. Haal nu al het geld
uit de kassa en stop het in deze tas.

Liefst zonder geweld.’ 
Van E. heeft ook bekend dat hij

het was. Hij had alweer last van de
drank. Die zorgt er al jaren voor dat
hij steeds weer strafbare feiten
pleegt. Een strafblad van liefst 29
kantjes. Maar nu, nu gaat hij het al-
lemaal anders doen, zei hij twee
weken geleden tegen de rechter.

In de gevangenis kwam hij een
pastoor tegen met wie het klikte.
,,Die heeft me doen nadenken.’’ Hij
wil werken aan zijn verslaving en
zijn leven weer op orde krijgen. 
De rechtbank geeft hem daarom
een laatste kans. De volgende keer
zal alleen nog een onvoorwaarde-
lijk celstraf volgen, vonniste de
rechter.

Spijt bij stotterende
overvaller scheelt celstraf
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Ook ’n fiets siert Mike’s shirt

Marry Bouman
Eethen

H
et kan zomaar zijn dat
als je over een paar
maanden bij Decathlon
een rood wielershirt
koopt, dat dat shirt door

Mike Nieuwkoop uit Eethen is ont-
worpen. Het ontwerp van de 11-jarige
scholier werd door een driekoppige
jury in de ontwerpwedstrijd Sjees je
Shirt gekroond tot mooiste shirt.

Sjees je Shirt is een project dat aan-
vankelijk gekoppeld was aan La Vu-
elta Holanda, die dit jaar door Bra-
bant zou komen. Zoals bekend werd
die wielerwedstrijd vanwege corona
afgeblazen. De ontwerpwedstrijd,
waarin BrabantSport en Ons Brabant
Fietst met andere partijen samen-
werkten, heeft ook als doel meer kin-
deren op de fiets te krijgen.

Binnenblijven
Mike Nieuwkoop moest vorige
woensdagmiddag ondanks het
prachtige weer een poos verplicht
binnenblijven. ,,Je blijft binnen.
Waarom? Dat zie je nog wel’’, luidde
het antwoord van moeder Trudie. 

Om even over tweeën ging de bel
van de voordeur. Mike werd gesom-
meerd open te doen. En daar was de
grote verrassing. Niemand minder
dan Lars Boom stond voor de deur
met een hagelnieuwe crossfiets en de
mededeling dat het shirt, dat Mike
had ontworpen, als winnaar uit de
bus was gekomen. 

De huldiging werd begeleid door
een videoboodschap van Christophe
van der Maat, lid van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant.

Mike moest ervan blozen. ,,Ik was
al een beetje vergeten dat ik meege-
daan had’’, klonk het stamelend. Dat
een bekende wielrenner voor de deur
stond was natuurlijk een leuke bij-
komstigheid, want Mike doet zelf
ook aan wielrennen. Sinds een jaar of
vier klimt hij wekelijks op een BMX-
fiets en doet aan vele wedstrijden
mee.

Klasgenoten
Samen met al zijn klasgenoten van
groep 8 van basisschool Prins Willem
Alexander was Mike ingeschreven
voor de ontwerpwedstrijd. ,,Alle vijf-
tig kinderen van de bovenbouw heb-
ben een shirt ontworpen. We hebben

de kinderen laten stemmen welk
shirt het mooiste was. Daar kwamen
tien winnaars uit en tenslotte is het
shirt van Mike het geworden’’, vertelt
juf Eline van Esch vol trots.

Het shirt dat Mike ontwierp moest
bijzonder zijn in de ogen van het Eet-
hense manneke. ,,Er moest graffiti,
fietsen en het woord Brabant in voor-
komen’’, vertelt hij als een volleerd
ontwerper. Het concept bleek dus
een goede optie. 

Uit meer dan tweehonderd inzen-
dingen werd zijn shirt verkozen. ,,De
Brabantse vlag stond erop en veel
dingetjes die op een shirt gebruike-
lijk zijn’’, lichtte jurylid Lars Boom
een tipje van het juryrapport op.

Voor Mike is het winnen van de
prijs een stimulans om nog harder te
gaan crossen op zijn BMX, zegt hij.
Hij hoopt net zo goed te worden als

Een verrassing voor Mike
Nieuwkoop uit Eethen.
Hij ontwierp niet
alleen een wielershirt,
hij won er ook nog
eens een prijs mee.
Voormalig topwielrenner
Lars Boom kwam de
jeugdige Eethenaar
persoonlijk gelukwensen.

ONTWERPWEDSTRIJD WIELERSHIRT

▲ Mike Nieuwkoop
ontvangt uit handen
van wielrenner Lars
Boom het shirt en een
nieuwe mountainbike.
FOTO OLAF SMIT

wereldkampioen Twan van Gendt op
wiens baan in Ammerzoden hij veel-
vuldig oefent. ,,Ik wil later ook prof
worden’’, is het Eethens talent over-
duidelijk. 

Dat hij de BMX verkiest boven ‘het
voetballen’ is heel simpel. ,,Op voet-
ballen zit iedereen al.’’

Clinic voor de school
Mike verdiende met zijn eerste prijs
ook voor de hele school een clinic.
Niemand minder dan Nasser el Jack-
son, wereldkampioen groundmoves,
komt in het voorjaar naar de Eet-
hense school.

Het wielershirt en de casual vari-
ant zijn vanaf vandaag ook online te
koop via www.sjeesjeshirt.nl. Vanaf
het voorjaar hangt het shirt ook in de
Brabantse vestigingen van De-
cathlon.

Ik was al een
beetje
vergeten dat ik
meegedaan
had
– Mike Nieuwkoop

Een slager uit Wijk en Aalburg,
stichting Boodschappenbank uit
Boxtel en twee bestuursleden
van die stichting zijn gisteren
veroordeeld tot werkstraffen en
boetes voor de verkoop van ‘mo-
gelijk schadelijk vlees’. De recht-
bank in Den Bosch rekent het
hen zwaar aan dat zij zich ‘onvol-
doende hebben bekommerd om
de volksgezondheid’. 

Brigit Groeneveld
Den Bosch/Wijk en Aalburg

De kwestie speelde zich af in de zo-
mer van 2016. Via stichting Bood-
schappenbank gingen grote par-
tijen vlees van slager en markt-
koopman Marcel V. uit Haaren naar

minima in heel Nederland. Daarbij
werden zo ongeveer alle regels die
aan de verkoop van vlees gesteld
worden, overtreden. 

Niet gekoeld
De herkomst van het vlees was niet
traceerbaar omdat Marcel V., die be-
vroren restpartijen opgekocht, het
vlees uit de oorspronkelijke verpak-
king haalde en opnieuw inpakte.
De nieuwe verpakkingen werden
door hem niet voorzien van etiket-
ten en houdbaarheidsdatum.  Bo-
vendien werden bestellingen door
de Boodschappenbank in gewone,
niet gekoelde personenauto’s door
het land gereden, waarbij de tem-
peratuur te hoog opliep. 

Na klachten van klanten dat ze

bedorven vlees hadden ontvangen,
volgde er een onderzoek. Op een
tropische dag in augustus 2016 wer-
den vier auto’s van de Boodschap-
penbank aangehouden, vlak nadat

ze bij de slager in Haaren waren
vertrokken. Onderzoek wees uit dat
een deel van die partij bedorven
was. 

Of er daadwerkelijk mensen ziek
zijn geworden is niet bekend, maar
de rechtbank vindt dat zowel de
slager als bestuursleden Joop L. en
Lieke T. van de Boodschappenbank
onverantwoorde risico’s hebben
genomen. En dat ze hierover tegen
hun klanten hebben gezwegen,
wordt hen ook aangerekend. 

Taakstraf
De rechtbank Oost-Brabant heeft
de stichting een boete van 6500
euro opgelegd, waarvan 3750 euro
voorwaardelijk. De 55-jarige Joop L.,
die in 2016 in Zaltbommel woonde
maar inmiddels naar Boxtel is ver-
huisd, is veroordeeld tot een taak-
straf van 80 uur, waarvan 30 uur
voorwaardelijk, plus een voorwaar-

delijke boete van 1500 euro. Mede-
bestuurslid Lieke T. uit Boxtel krijgt
dezelfde straf. 

De 56-jarige Marcel V., die inmid-
dels van Haaren naar Wijk en Aal-
burg is verhuisd,  krijgt 120 uur
taakstraf, waarvan 40 uur voor-
waardelijk. Verder moet hij een
boete van 1000 euro betalen. Zijn
straf is wat hoger omdat hij als be-
roepsslager alle gevaren rond de
verkoop van vlees hoort te kennen.

In dit soort zaken zijn overigens
zwaardere straffen mogelijk, maar
in dit geval is rekening gehouden
met de trage gang van zaken bij het
Openbaar Ministerie, waardoor be-
trokkenen vier jaar op de behande-
ling van hun zaak moesten wach-
ten.

Werkstraffen en boetes voor bedorven vlees

Na klachten van klan-
ten dat ze bedorven
vlees hadden
ontvangen, volgde er
een onderzoek

6 publicaties in regionale kranten 

40 publicaties in lokale media



Meer Brabanders vaker op de fiets is de doelstelling. Om dat te bereiken inspireert 

Sjees. Niet met een beleidsverhaal, maar met storytelling vanuit alledaagse beleving 

gecombineerd met een vrolijke uitstraling, goede branding en offline merkbeleving. 

Dit vormt een crossmediale campagne waarin we ons direct richten op zowel de forens 

als de alledaagse fietser. We spreken niet de fanatieke fietser aan, maar juist de minder 

fanatieke fietser die ervoor open staat de fiets (weer) eens wat vaker te pakken. Met de 

ontwerpwedstrijd Sjees je Shirt werd de publiekscampagne afgetrapt.



Sjees Magazine >>  1 van 3

 NEUROPSYCHOLOOG ERIK SCHERDER

 over het feest in je brein als je fietst

HOE JE JOUW

 reptielenbrein
VERLEIDT

Pr
ijs

 €
 6

,5
0

magazine
VOOR FIETS & LIFESTYLE

FIETS MEE MET ZWEMHELD 
MAARTEN VAN DER WEIJDEN:

‘Er moet altijd
iets extreems aan 

vastzitten’

Sjees Magazine inspireert (nog niet-)fietsers om vaker de fiets te pakken. Bijvoorbeeld naar 

het werk, de sportschool of de supermarkt. In Sjees Magazine worden verhalen gedeeld over 

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

vervoersmiddelen. Dit jaar verscheen #5 van het print magazine. Dit magazine wordt 

ingezet voor de lokale fietscampagnes. Iedere B5-stad is zichtbaar door een eigen sticker  

op de cover. Voor het eerst is de content uit het print magazine vertaald naar een eerste 

online Sjees Magazine, gepubliceerd in september.

Print
7.000 exemplaren

21.000 lezers (leesfactor 3)

Verspreiding
> 1.500 leestafels binnensteden B5 (horeca, kapper, bibliotheek, wachtkamer)

> 65 fietsenwinkels in Brabant

> Direct mailing naar 2.500 werkgevers in B5-steden 

> In goodiebag bij lokale projecten

Advertenties
4 adverteerders

Lees

Lees



Sjees Magazine - online >>  2 van 3

Online
Tot nu toe
5.354 lezers

21.785 artikel views 

Ruim 750 nieuwe abonnees

Social campagne
Looptijd 2 weken

5 advertenties rondom B5-steden

166.722 impressies

39.258 unieke personen bereikt

Best gelezen artikelen
1. Winactie

2. Top 10 fietsroutes

3. Erik Scherder

Winactie
Looptijd 6 weken

Ruim 5.000 deelnemers

WATT e-bike t.w.v. € 1.399,-

7 lokale varianten
’s-Hertogenbosch

Tilburg

Breda

Helmond

Eindhoven

Veldhoven

Nationaal Fietscongres
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http://magazine.sjees.nl/nummer1-s-hertogenbosch/sjees-magazine/
http://magazine.sjees.nl/nummer1-breda/sjees-magazine/
http://magazine.sjees.nl/nummer1-helmond/sjees-magazine/
https://visit-brabant.preview.foleon.com/sjeesmagazine/nummer1-provincie-noord-brabant/
http://magazine.sjees.nl/nummer1-eindhoven/sjees-magazine/
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Sjees je Shirt: een ontwerpwedstrijd voor hét Brabantse fietsshirt en  

het beste idee om meer kinderen en hun ouders op de fiets te krijgen.  

De opbrengst van de verkoop van het shirt gaat naar de uitvoering van dit 

beste idee. Dit provinciebrede project is een publiek-private samenwerking, 

waarbij grote markpartijen mee investeren in fietsstimulering. Het project 

droeg bij aan een vliegende start van de publiekscampagne. 

3 juryleden

> Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit

> Lars Boom, ex topwielrenner 

> Iris Slappendel, designer en ex topwielrenner 

Ambassadeur

> Nasser el Jackson, straatvoetballegende



Sjees je Shirt >>  2 van 2

> 250 inzendingen

> 8.800 kleurplaten verspreid  

via partners en Decathlon

> 600 kleurplaten verspreid  

via Brabantse basisscholen

Legacy fietsshirts
> Inzetbaar in lokale campagnes

> Direct na lancering al 200 

verkocht

> Te koop: online én vanaf 

voorjaar 2021 in alle Brabantse 

Decathlon-vestigingen

Social campagne
> Doelgroep: jeugd én ouders

> 455.054 weergaven

> 120.925 unieke personen 

bereikt

Banners Omroep Brabant
4,5 week op online mediakanalen 

799.805 weergaven, 860 klikken

In de media
1x Brabants Dagblad

1x BN DeStem

10x lokaal nieuws



Sjees E-bike Probeeractie Zuidoost-Brabant 

De Sjees E-bike Probeeractie is onderdeel van het project Slimmer fietsen van ZO Slim Bereikbaar. ZO Slim Bereikbaar is een samenwerkings-

verband van alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat en start deze campagne om het 

autogebruik in het woon-werk verkeer in de regio te verminderen en het gebruik van e-bikes te promoten. De organisatie is in handen van Ons 

Brabant Fietst, Brabant Mobiliteitsnetwerk en uitvoeringspartner De Boom en het Meer.

De Sjees E-bike Probeeractie voor inwoners van Zuidoost-Brabant is 

een publiek-private samenwerking, waarbij de markt en de overheid 

zich inzetten voor meer Brabanders op de fiets. Start project medio 

september 2020, einde juni 2021. Het project is ook onderdeel van  

een verkenning naar e-bike probeeracties voor alle inwoners in Brabant. 

> 260 e-bike probeerweken sinds 

de start

> 19 fietsenwinkels als uitleenpunt 

en Sjees campagnepunt

Regio Zuidoost-Brabant faciliteert 

het reserveringssysteem, pechhulp 

en verzekering.

In de media 
1x Eindhovens Dagblad

16x lokaal nieuws

Social campagne
> Looptijd 2 weken

> Doelgroep: inwoners  

Zuidoost-Brabant

> 123.157 weergaven

> 36.785 unieke personen 

bereikt



In mei 2019 lanceerde Ons Brabant Fietst samen met Brabant Mobiliteitsnetwerk de 

 campagne Sjees Gangmakers. Het doel van de campagne is werkgevers (met name midden- 

en kleinbedrijf) enthousiasmeren en activeren om aan de slag te gaan met fietsstimulering. 

De communitymanagers van partner BMN zijn eerste aanspreekpunt voor werkgevers,  

OBF verzorgt de multimediale campagne met concrete fietsstimuleringstools voor de werk-

gevers. Ook het ministerie investeert in 2020 en 2021 in de Sjees Gangmakers campagne. Dit 

jaar ondersteunden we werkgevers onder andere bij kennisontwikkeling over fietsfaciliteiten, 

e-bikes en fietsstimulering tijdens de coronacrisis.



Sjees Gangmakers
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> 139 werkgevers die fietsen  

stimuleren in hun organisatie

> 236 nieuwsbriefabonnees

> 9 werkgevers met eigen Sjees E-bike Pool

> 35 werkgevers in gebiedsgerichte Sjees  

E-bike Pool in Heusden en Waalwijk

> 4 webinars in samenwerking met BMN

> Sjees E-bike Probeeractie voor inwoners van 

Zuidoost-Brabant gepromoot onder midden- en 

kleinbedrijf

> Direct mailing naar 2500 werkgevers in  

B5-steden met: het Sjees Magazine, Zo werkt het 

Campagne en informatie over BMN



Sjees Inspiratiesessies - webinars 

In samenwerking met Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) 

organiseerde Ons Brabant Fietst vier online inspiratiesessies 

voor Brabantse werkgevers, over fietsstimulering tijdens de 

coronacrisis, fietsfaciliteiten en e-bikes.

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

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

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

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

SCORE

4,4
op een schaal 

van 1 tot 5
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Sjees E-bike Probeerpools voor werkgevers 

Via de Sjees E-bike Probeerpool kunnen werkgevers hun 

werknemers tijdelijk kennis laten maken met de e-bike. Onderzoek 

wijst uit dat het uitproberen van een e-bike ervoor zorgt dat 

gemiddeld 22% van de deelnemers minimaal twee dagen per 

week op een andere manier naar het werk reist. Afgelopen jaar 

hebben meerdere werkgevers met succes deelgenomen aan een 

probeerpool. 

15 22

Gemeente Den Bosch
44 probeerweken

Politie Oost-Brabant
3 maanden, 14 fietsen

3 zorginstellingen
> Zorggroep Elde Maasduinen:  

8 weken, 8 fietsen 

> ’s Heerenloo: 8 weken, 5 fietsen

> Thebe buurtteams: 8 weken,  

6 fietsen 
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Sjees E-bike Gebiedspool Heusden en Waalwijk

Tijdens de Sjees E-bike Pool in de gemeente Heusden en de gemeente 

Waalwijk kregen werkgevers in deze gemeenten de kans om gedurende vijf 

maanden hun medewerkers een week lang een e-bike uit te laten proberen. 

Deze Sjees E-bike Pool werd gefinancierd door de gemeente Heusden, 

de gemeente Waalwijk en provincie Noord-Brabant  en uitgevoerd door 

Stichting Parkmanagement Heusden, Solaris Parkmanagement, Brabant 

Mobiliteitsnetwerk, De Boom en het Meer en Ons Brabant Fietst.

15 22

Gemeente Heusden
22 werkgevers 

50 medewerkers

Gemeente Waalwijk
15 werkgevers

25 medewerkers

In de media 
3x Brabants Dagblad

11x lokaal nieuws
Probeer nu een e-bike en fiets naar je werk




