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De Staatssecretaris wil alle werkgevers in Nederland aanmoedigen zich actief in te 
spannen voor ‘de Fietsmissie 2020’. 

Die missie is: iedere organisatie zorgt ervoor dat er in 2020 minimaal 10% meer 
medewerkers voor de fiets kiezen als vervoermiddel naar het werk (minimaal 1 
keer per week). 

De Fietsmissie wordt gelanceerd op 7 november tijdens de Fietsambassadeurs en 
de Staatsecretaris.
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Brede benadering voor bedrijven van alle groottes

• Werkgevers gaan sneller aan de slag als ze het makkelijk wordt gemaakt 
en een duidelijk en toegankelijk stappenplan beschikbaar is. 

• De drivers zijn divers: van vitaliteits- en imago-voordeel tot financieel 
voordeel en duurzaamheidsimago.

• De doelgroep is ook divers: voor de verschillende groottes bedrijven zal 
een toegankelijke informatiebron met handige tools beschikbaar moeten 
zijn.

• Per regio bestaan er verschillende initiatieven rond fietsstimulering, maar 
niet elke regio heeft een aansprekende aanpak. Een landelijke 
communicatie-aanpak (met waar van toepassing verwijzing naar 
regionale activiteiten) lijkt wenselijk om de doelen te bereiken.
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Fietsmissie 2020: informeren, activeren & 
verbinden
INFORMEREN
• We creëren een online platform waar grote en kleine ondernemers alles 

makkelijk en overzichtelijk kunnen vinden om hun werknemers te 
stimuleren op de fiets van en naar werk te gaan. 

• Daarin verwijzen we waar mogelijk direct door naar regionale en lokale 
initiatieven (bijvoorbeeld regionale fietscampagnes). 

• Op dit online platform (rijksoverheid en ondernemersplein) komt 
toegankelijke en vooral praktische informatie over het stimuleren van de 
fiets in woon-werkverkeer.

• Het platform ‘Fietsmissie 2020’ heeft een informatie- en verwijsfunctie is de 
en vormt de basis van de communicatieaanpak
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ACTIVEREN
• Een creatieve communicatie-aanpak is nodig om werkgevers te inspireren en  

ook echt stappen te laten zetten.
• Een creatieve communicatie-aanpak kan vervolgens ook door werkgevers 

zelf worden gebruikt om de eigen werknemers in beweging te krijgen 
(toolkit: posters, social-media-posts, artikelen voor interne nieuwsberichten, 
et cetera).

• Deze creatieve aanpak wordt ingezet middels diverse middelen en kanalen, 
bijvoorbeeld:
- de social media kanalen van het ministerie
- in samenwerking met platforms als die van RVO en KvK
- in samenwerking met lokale en regionale fiets-initiatieven 
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VERBINDEN
• Fietsambassadeurs zijn peers voor werkgevend Nederland. Zij bestrijken 

verschillende sectoren en bedrijfstakken (politie, gezondheidszorg, industrie, 
attracties). Zij vertegenwoordigen/ zijn gevestigd in diverse provincies/ 
regio’s. Zij hebben slagkracht om netwerken te bereiken en fietsstimulering 
uit te dragen, zowel in hun eigen branche als in hun regio.

• Daarnaast worden de werkgeversnetwerken gevraagd om deelnemende 
bedrijven wegwijs te bieden om fietsmaatregelen en –voorzieningen te 
implementeren.
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Concept van creatieve aanpak
‘Fietsmissie 2020’



Werkgevend Nederland kiest voor de fiets!

Fietsen naar het werk heeft tal van voordelen. 
Zowel voor werkgevers als werknemers. 15 
fietsambassadeurs hebben op 7 november 2019 
beloofd zich in te spannen voor de samen 
met de staatssecretaris geformuleerde 
fietsmissie om in 2020 10% meer 
medewerkers op de fiets te krijgen.

Gaat u ook voor de fietsmissie? Wilt u weten 
wat het uw organisatie kan opleveren of hoe u 
fietsstimulering in uw organisatie kunt 
aanpakken? Kijk op fietsmissie.nl
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