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We maken graag van de gelegenheid gebruik om de federale overheid, de gewestelijke overheden, 
de verschillende gemeenschappen, provincies, steden, gemeenten, bedrijven en organisaties, 
betrokken burgers, en ook al onze andere partners van harte te bedanken.

Hartelijk dank aan al onze partners die een groot deel van onze activiteiten mogelijk maken.

Dankzij deze waardevolle steun kunnen wij jaarlijks vele fietsers sensibiliseren, opleiden en begeleiden 
en hen betaalbare diensten aanbieden. 

Verantwoordelijke uitgever: Pro Velo

Pro Velo vzw – Londenstraat 15, 1050 Brussel – maart 2022

Fhotos : Pro Velo vzw



VOORWOORD

Pro Velo in 30 jaar!

In 1992, toen Pro Velo het levenslicht zag, was er moed en doorzettingsvermogen nodig om de fiets in Brussel en 
Wallonië te promoten. Elke verplaatsing met de fiets was een militante daad. “Koning Auto” zwaaide nog hevig met de 
scepter in de steden en de zeldzame fietser in die tijd was een bedreigde soort... 

Dertig jaar later is het stedelijke landschap ingrijpend veranderd. Het paradigma van Koning Auto verdwijnt 
geleidelijk ten gunste van rustigere steden en stedelijke ruimten die (her)ingericht worden om hun bewoners meer 
levenskwaliteit te bieden. De fiets is in de meeste Belgische steden volop aan een opmars bezig en zij die nog niet op 
de fiets gesprongen zijn, zullen snel volgen.  

De stichters van onze vereniging kijken wellicht met een goedkeurende blik naar deze evolutie. Hun droom is aan het 
uitkomen, want de fiets is het snelst groeiende vervoersmiddel in heel Europa. Het is een natuurlijke en onmisbare 
bondgenoot geworden in de ontwikkeling van onze steden. 

Pro Velo zet zich volop in om deze trend te stimuleren. Iets waar we ons elke dag opnieuw voor inzetten, met de 
onvermoeibare inzet van ons team. In 2021 heeft Pro Velo tientallen activiteiten uitgewerkt en gelanceerd om de fiets 
in België een duwtje in de rug te geven. In dit verslag zullen we enkele van deze activiteiten bespreken. 

Zijn deze inspanningen voldoende? Mogen we tevreden zijn? Natuurlijk niet! 

De komende 30 jaar staan we voor kolossale uitdagingen als we de doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen (koolstofneutraliteit in 2050) en de sociale en territoriale kwesties rond duurzame mobiliteit voor 
iedereen willen halen.  

Dat is een titanenwerk. Het laatste IPCC-rapport heeft ons er weer aan herinnerd dat onze vooruitgang veel te traag 
gaat. De 307.000 jaarlijkse sterfgevallen door luchtverontreiniging in Europa  tonen ons op tragische wijze dat er 
nog een lange weg te gaan is. De Russisch-Oekraïense oorlog laat zien dat onze hyperafhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen ook een bedreiging is voor de welvaart, vrede en democratie in Europa. 

Fietsen is een eenvoudige, doeltreffende en economische oplossing om de negatieve effecten van onze 
verplaatsingswijze aanzienlijk te verminderen (30% van de broeikasgasemissies in België is te wijten aan het vervoer 
over de weg). Maar er is nog veel werk te doen om de fietsers van morgen te overtuigen en te steunen en om van ons 
land een voorbeeldig fietsland te maken.

Dus hoe zou onze mobiliteit er over 30 jaar kunnen uitzien? 

Als we mogen dromen, dan is het modale aandeel van de fiets meer dan 25% in alle grote Belgische steden. Ook in 
landelijke gebieden neemt de duurzame fietsmobiliteit toe, dankzij de aanleg van fietssnelwegen die dorpen met 
elkaar verbinden. In 2050 zal het autosolisme slechts een herinnering zijn. En wie weet? Misschien horen we enkel nog 
over een wereld met fossiele brandstoffen in de geschiedenislessen...   

Is dat science fiction of een haalbare ambitie? De komende 30 jaar zullen beslissend zijn. Het is aan ons om ons 
vandaag in te zetten om die toekomst waar te maken. 
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INLEIDING
2022 is een bijzonder jaar voor onze vereniging, want we bestaan 30 jaar!

Al 30 jaar lang zetten we ons elke dag opnieuw in voor de actieve mobiliteit en bieden we professionele ondersteuning 
aan particulieren, overheden en bedrijven bij hun modal shift door diensten en oplossingen “op maat” aan te bieden. 
We dragen bij tot een betere levenskwaliteit (en een gezondere stad!) door mensen te leren fietsen, het fietsbeleid te 
ondersteunen en huidige en potentiële fietsers een duwtje in de rug te geven.

Deze bijzondere verjaardag is voor ons een gelegenheid om allereerst de fietscommunity die al die jaren onze rots in 
de branding is geweest en die elke dag verder groeit, hartelijk te bedanken, evenals al onze institutionele partners: 
bedankt!

Vervolgens maken we in dit activiteitenverslag de balans op van de verschillende activiteiten die we in 2021 hebben 
uitgevoerd en werpen we een blik op de toekomst, geïnspireerd op ons nieuwe strategische actieplan voor de komende 
vijf jaar.

Dit plan is een visie waar we samen met al onze teams hebben aan getimmerd en is het resultaat van de uitdagingen 
waar we in onze verschillende werkgebieden voor staan, zoals diensten voor fietsers, volwassenen in het zadel krijgen, 
de fietsenverkoop, het fietstoerisme, enz. 

Met dit plan willen we onze impact vergroten om een antwoord te kunnen bieden op de groeiende populariteit van 
de fiets. Door onze knowhow door te geven aan plaatselijke actoren, zullen zij zelf fietsacties op eigen schaal kunnen 
lanceren.

Dit verslag geeft een overzicht van onze activiteiten en diensten die vanuit onze zeven vestigingen (Antwerpen, Brussel, 
Luik, Bergen, Ottignies, Namen en Gembloers) worden aangeboden.

Deze activiteiten zijn ontwikkeld op basis van onze kennis van het doelpubliek en de realiteit ter plaatse en worden 
voortdurend bijgewerkt. Ze versterken elkaar om fietsers een complete en samenhangende ondersteuning te bieden 
tijdens hun hele parcours, die hieronder wordt samengevat in drie fasen:

• Fase 1: op de fiets springen

• Fase 2: in het zadel blijven zitten

• Fase 3: eropuit trekken
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In 2021 beschikte Pro Velo over een team van 105 mensen – 95 voltijdse equivalenten – die 
zich elke dag opnieuw inzetten om beginnende en ervaren fietsers te begeleiden vanuit 
onze zeven vestigingen in België. In dat jaar hebben er maar liefst 22 mensen met een vast 
contract ons team vervoegd, een bewijs dat fietsmobiliteit in de lift zit! 

We maken er bovendien ook een erezaak van om onze teams voortdurend bij te scholen: in 
2021 werden meer dan 1825 uren opleiding gegeven!

ONZE TEAMS 

63 %
mannen

36 %
vrouwen

PERSONEEL

62 voltijdse

105 contractuele 
werknemers

43 deeltijdse

34 jaar gemiddelde leeftijd

VERTEGENWOORDIGING

3 personeels-
vertegenwoordigers 4 leden van het 

CPBW*

*Comité voor preventie en bescherming op het werk

48 leden
waarvan 13 personeelsleden 

7 bestuursleden

Raad van bestuur 

Algemene Vergadering
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In 2021 hebben we ook samen met 
ons voltallige team ons interne 
waardenhandvest herwerkt om 
onze richting te bepalen, onze 
cohesie te versterken en de 
impact te vergroten. Onze HR- 
en communicatieafdelingen zien 
erop toe dat deze waarden door 
het hele team begrepen worden. 
Zo heeft iedere medewerker 
een duidelijker beeld van onze 
maatschappelijke rol, zin voor 
samenwerking, wederzijds 
respect, inzet en participatieve 
model. 

Al meer dan tien jaar verwelkomen 
en leiden we jonge mensen op 
die hun eerste stappen zetten 
in de arbeidsmarkt. Dankzij 
de "startbaanovereenkomst" 
houden we permanent toezicht 
op jongeren onder de 26 jaar 
zonder diploma van het hoger 
secundair onderwijs. We helpen 
hen om zich professioneel te 
ontwikkelen en zowel technische 
als intermenselijke vaardigheden 
te verwerven, zodat ze na hun 
26e verjaardag naar jobs buiten 
de vzw kunnen solliciteren. Als 
de mogelijkheid zich voordoet, 
nemen we een aantal van hen zelf 
in dienst met een vast contract. 

Nieuw in 2021: we zijn partner 
geworden van de vzw Service 
Citoyen en hebben een eerste 
experiment gelanceerd in Bergen. 
Als dat een succes blijkt, dan 
breiden we de samenwerking later 
uit naar andere plaatsen.

WERKGELEGENHEIDSSTEUN

8,5
7
4
4

2
1

2,4

APE

startbaanovereenkomsten 
(Federaal)

startbaanovereenkomsten 
(Waals Gewest)

GECO-statuten

APE FWB

GECO-integratie

Maribel
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Een globale aanpak om een modal shift te stimuleren en te 
verankeren.

Om meer mensen op de fiets te krijgen in België, moeten we 
mensen die twijfelen over hun huidige mobiliteit, beginnende 
fietsers en zelfs doorgewinterde fietsers een duwtje in de rug 
geven.

Maar om een degelijk actieplan op te stellen en veelbelovende 
projecten uit te werken, moeten we eerst de behoeften van 
ons doelpubliek in elke fase in het leven van een fietser in kaart 
brengen:  

• op de fiets stappen;

• in het zadel blijven zitten; 

• en eropuit trekken.

Tijdens dat hele proces zien we er steeds op toe dat we onze 
doelgroepen informeren en sensibiliseren, hen steunen om hun 
gedrag op een concrete en progressieve manier te veranderen, 
en relevante gegevens verzamelen om zo goed mogelijk aan 
hun verwachtingen te voldoen.

In dit verslag ontdek je de projecten die we in 2021 volgens 
deze methode hebben uitgevoerd. Onze activiteiten zijn 
zeer gevarieerd, maar hebben allemaal één ding gemeen: de 
gebruiker en zijn behoeften staan centraal. 

ONZE METHODOLOGIE

Nadruk op communicatie: fietscultuur ontwikkelen in België

Om de plaats van de fietsen en de fietsgemeenschap in stedelijke en plattelandsgebieden te consolideren, is een 
sterke en consequente landelijke communicatie primordiaal. Onze sensibiliseringscampagnes en de communicatie 
rond onze projecten spelen een cruciale rol in:

• informeren en sensibiliseren;

• een fietscultuur ontwikkelen in België;

• degenen die ervoor kiezen om op de fiets te springen voortdurend aanmoedigen;

• een fietsgemeenschap stimuleren.

In 2021 schakelde onze communicatieafdeling een versnelling hoger. Anne, communicatieverantwoordelijke, legt 
uit: "Om de communicatie van onze nationale en lokale activiteiten en projecten in goede banen te leiden, wil onze 
afdeling Pro Velo op unieke en erg herkenbare wijze positioneren via communicatiestrategieën die afgestemd zijn op 
onze doelgroepen. We staan in direct contact met ons publiek en stimuleren dagelijks een hele digitale community 
via onze Facebook-pagina's, Instagram, onze website en nieuwsbrieven. In 2021 hebben we in de afdeling twee 
nieuwe medewerkers aangeworven om ons actieterrein verder te ontwikkelen". 
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Ontdek hieronder de analyses en cijfers van onze communicatieafdeling voor 2021.

Gegroeid in sociale netwerken: we hebben een contentstrategie voor sociale 
netwerken in 2021 ontwikkeld met een nieuwe redactionele aanpak, de verspreiding 
van sensibiliseringscampagnes en door projecten en teams in de kijker te zetten. De 
diversiteit en kwaliteit van onze content, zowel inhoudelijk qua vorm, bevorderen de 
groei en het engagement van onze community, zoals uit deze cijfers blijkt:

meer volgers op Facebook
23,8 % 

 849 500 gebruikers van onze 
publicaties, waarvan

+ 38,5 %  
meer LinkedIn-contacten

+ 63 %  
meer Instagram-volgers

18 557 abonnees op onze 
lokale nieuwsbrieven

38 000
bezoekers per maand

hoewel onze website nog steeds gemiddeld een gezonde 38.000 bezoekers per 
maand trekt, voldoet hij niet meer aan de normen wat interface, grafische vormgeving 
en gebruikerservaring betreft. In 2022 wordt een gloednieuwe website gelanceerd 
met de ambitie om een digitaal referentieplatform voor de fietscultuur in België te 
worden..

Persaandacht: de nationale pers en lokale media vragen dikwijls ons advies over 
fietsgerelateerde thema's. Bovendien werden onze dossiers "Dames, fiets!", 
"Fietsreizen" en "Fietsverzekeringen" goed ontvangen door de media. De twee 
persdagen die we organiseerden over het thema 'vrouwen op de fiets' en 'fietsreizen' 
leverde ons bijzonder goede artikels op in "Femmes d'ajourd'hui" en "La Libre".

views van onze videopublicaties

173 000 



SENSIBILISEREN
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        STAP 1: OP DE FIETS SPRINGEN            

DOORBREEK DE BARRIÈRES EN HINDERNISSEN OM OP DE FIETS TE SPRINGEN

Om mensen aan te moedigen op de fiets te springen, moeten we eerst en vooral informeren, 
sensibiliseren en hen begeleiden in een veilige omgeving. Zo helpen we mensen die op de 
fiets willen springen om echte of vermeende hindernissen te overwinnen, zoals economische 
belemmeringen, gebrek aan comfort op de fiets, angst en gebrek aan veiligheid op de weg, te 
weinig kennis of basisuitrusting.

ONZE PROJECTEN
1. Advies en informatie
2. In en rond scholen: Fietsbrevet, "Objectif 

vélo", "Défis vélo", "REVe"
3. Opleidingen: Goed van start en Via Velo
4. Vrije tijd en events:  Gegidste tochten en 

Vollenbike
5. Communicatiecampagnes

STAP 1: OP DE FIETS SPRINGEN  | 11

« 

 »

SUPER vriendelijk personeel en 
een onthaal dat gewoon niet te 
evenaren is. Een bekwaam team 
dat altijd een antwoord probeert 
te bieden op wat we nodig 
hebben. Ook telefonisch zeer goed 
bereikbaar. Bedankt!

Marianne Masson, over het 
onthaal bij Pro Velo Luik.

Ik wilde onze gids feliciteren 
met de gegidste fietstocht 
in Bergen. Ze was geweldig! 
We herontdekten een stad 
die we dachten te kennen en 
jullie gids was in staat om 
de grillen van het weer met 
succes te beheersen. Het is 
goed om te zien dat er nog 
steeds mensen zijn die zo'n 
goede service kunnen bieden 

met een glimlach en goed 
humeur. Veel dank aan Pro 
Velo en aan Karien, onze 
schitterende gids." 

Adrien Cailleaux, over onze 
gegidste fietstochten in 

Bergen.

« 

 »

SENSIBILISEREN
INFORMEREN
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1 ADVIES EN INFORMATIE

     Uitdagingen en ontwikkelingen  

D Dit jaar gaan we door 
met de opleiding van onze 
onthaalmedewerkers en verbeteren 
we de gegevensverzameling door 
een telsysteem te voorzien bij de 
ingang van onze vestigingen, zodat 
we een nauwkeuriger overzicht 
krijgen van het aantal bezoekers.

Fietsers in spe komen langs op onze kantoren of nemen via e-mail of per telefoon contact op met ons onthaal om meer te weten 
te komen over onze diensten, ideeën op te doen voor fietstochten, advies te krijgen over welke fiets bij hen past, over de uitrusting 
die ze nodig hebben of zelfs om hun fiets in orde te laten zetten... Maar het is ook de toegangspoort tot ons fietsatelier waar ze hun 
met al hun mechanische problemen terecht kunnen. Via de menselijke relaties die we opbouwen met onze bezoekers, pakken 
we het probleem rond de fietsmobiliteit aan en werken we actief mee om eventuele obstakels weg te nemen om op de fiets 
te springen.

In 2021 werd onze onthaaldienst aanzienlijk verstoord door de coronacrisis. We ontvingen wel wat bezoekers – geheel volgens de 
gezondheidsprotocollen – maar de maatregelen hadden logischerwijs een grote impact.  We konden dit echter compenseren met 
een verhoogde aanwezigheid per e-mail, telefoon en via onze sociale netwerken, om mensen die informatie zochten maximaal te 
helpen. 

Als we even het bijzondere jaar 2020 buiten beschouwing laten, dan zien we dat het aantal bezoekers licht toeneemt ten opzichte 
van 2019. In Brussel ontvingen we 7500 bezoekers, beantwoordden we 9500 e-mails en kregen we 3900 telefoontjes. In onze 
Waalse vestigingen haalden we maar liefst 48.500 bezoekers in 2021!

2 IN EN ROND SCHOLEN

Het 'Fietsbrevet'  biedt kinderen van het vijfde (en soms het zesde) leerjaar de kans om in te 
staan voor hun eigen mobiliteit. Met de begeleiding van hun leerkrachten en/of de lesgevers 
van Pro Velo EDUC leren de leerlingen in hun onmiddellijke omgeving de eerste trapjes van 
het fietsen – helemaal autonoom en op een veilig terrein. Hiermee willen we leerlingen 
aanzetten om met de fiets naar school te gaan. 

In 2021 zien we in Wallonië een knappe toename van het aantal opgeleide klassen: we zijn 
van 420 naar 495 opgeleide klassen gegaan, verspreid over 62 Waalse gemeenten. De subsidie 
van het Waalse Gewest werd met 100.000 euro verhoogd, waardoor we nu in totaal 10.000 
kinderen hebben kunnen opleiden.

In Brussel werd het Brevet georganiseerd in 126 klassen, waarvan 91 autonoom (d.w.z. 77% van de 
klassen). Dit project leeft ook voort dankzij plaatselijke actoren. Of dit nu gemeenteambtenaren 
zijn (administratieve ambtenaren of mobiliteitsadviseurs, sportmonitoren, vredesbewakers, 
politieagenten, enz.), vrijwilligers of leerkrachten, ze hebben allemaal ervoor gezorgd dat deze 
kleintjes hun langverwachte trots hebben behaald: hun Fietsbrevet.

leerlingen van de lagere 
school

D Fietsbrevet©

D Fietsklas

D Objectifs Vélos

D REVe
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In Antwerpen organiseren we twee 'Fietsklassen'. Tijdens de Fietsklas 'Stuurvaardigheid' 
brengen we leerlingen uit het 3de en 4de leerjaar de nodige technische vaardigheden bij om 
in alle veiligheid te kunnen fietsen in het verkeer. We focussen op zes basisvaardigheden in een 
groene en beschermde omgeving. Daarmee bereikten we het afgelopen jaar 165 Antwerpse 
klassen.

Leerlingen uit het 6de leerjaar willen we vooral zelfstandig leren fietsen. Via onze Fietsklas 
'Verkeersvaardigheid' stimuleren we de leerlingen dan ook om de fiets zoveel mogelijk te 
gebruiken, zowel binnen als buiten de school. 113 klassen (in totaal 1689 leerlingen) oefenden 
met ons verschillende verkeerssituaties in en gingen op verkenning in de buurt van hun school.

Met ons project Objectif Vélos stellen we een actieplan op maat op en bepalen we 
gekwantificeerde doelstellingen met een team in de school. Het project zorgt voor een echte 
modal shift in de schoolomgeving en helpt zo het aantal gemotoriseerde voertuigen rond 
scholen te verminderen. Net als onze andere schoolprojecten heeft de coronacrisis het 
aanzienlijk moeilijker gemaakt om alle stakeholders rond de tafel te krijgen in 2021. Maar dat 
heeft onze instructeurs er weliswaar niet van weerhouden om contact te houden, af en toe 
een opleiding aan te bieden, en zelfs hun actieplannen te innoveren en grootse ontwikkelingen 
na te streven in elk van hun scholen. In de toekomst willen we het project "Objectif vélos" ook 
binnenloodsen in de secundaire scholen.

Daarnaast is er ook het “REVe”-project: daarbij geven we drie dagen opleiding over 
fietsmobiliteit en verkeersveiligheid in de basisscholen in Waals-Brabant. Tijdens de laatste 
dag werken de leerlingen hun "REVe" uit, de ideale routes om naar school te fietsen. In 2021 
werd deze opleiding gegeven in meer dan 30 klassen, dankzij een subsidie van de provincie.

Leerlingen uit het middelbaar 
onderwijs

D Défis Vélo

We bieden ook opleidingen aan voor 
middelbare scholieren. Ons doel: 
tieners eraan herinneren dat fietsen 
leuk kan zijn en hen de nodige 
autonomie kan bezorgen. Het is een 
nieuwe uitdaging voor ons om dit 
doelpubliek in het vizier te nemen, 
maar het zorgt ervoor dat we een 
beter educatief continuüm kunnen 
aanhouden van kind tot volwassene.

Met onze "Défis Vélo" wilen 
we jongeren een uitdagend en 
leuk medium bieden. Tijdens de 
coronacrisis zetten we dus uitsluitend 
in op online communicatie-acties via 
social media. Zo maakten we een 
Instagram-pagina waarop we een 
wedstrijd lanceerden waarmee je 
een fiets kon winnen. De wedstrijd 
bereikte een nieuw publiek en trok 
160 deelnemers.     Uitdagingen en ontwikkelingen   

D Om de wens van het Waalse Gewest in te willigen en het aantal Brevetklassen tegen 
2030 uit te breiden, bestudeerden we de optie om partnerschappen aan te gaan in 
2021. Na de positieve conclusie van deze studie zullen we in 2022 met een partner in 
Henegouwen een proefproject starten om na te gaan of onze methodologie rond het 
Fietsbrevet goed wordt gevolgd.

D Daarnaast willen we onze activiteiten voor de middelbare scholen verder ontwikkelen. 
Om dit jonge publiek te bereiken, zullen we een nieuwe participatieve aanpak 
voorstellen om samen te werken met leraren en leerlingen, en zo groepen te vormen 
van ambassadeurs die de fiets in hun school promoten. Voor de communicatie rekenen 
we ook op autonomie, waarbij we inzetten op het voordeel om "actor van je eigen 
mobiliteit" te zijn tijdens de dagelijkse verplaatsingen.



3 OPLEIDINGEN
Goed van start

Met dit project kunnen beginnende fietsers op een veilige en leuke manier voor het 
eerst op een fiets rijden! We bieden opleidingssessies voor volwassenen, maar ook 
voor kinderen.

Elk jaar nemen veel mensen spontaan contact met ons op – zonder dat we er echt 
reclame voor maken – om een "beginners"-opleiding te volgen. En de resultaten 
spreken voor zich:

• Bij volwassenen spelen we specifiek in op de verwachtingen door meer privélessen 
te geven. Deze sessies zijn vaak zeer nuttig en waardevol, want voor veel deelnemers 
staat leren fietsen synoniem met emancipatie en onafhankelijkheid.

• Kinderen van vier jaar en ouder slagen er altijd in om zich al tijdens de eerste 
sessies te lanceren en hun evenwicht op een fiets te vinden.

Via Velo

« Via Velo » is een progressief en regelmatig fietsprogramma dat vooral gericht is op 
kwetsbare groepen. De deelnemers zijn verdeeld in kleine groepen in functie van 
hun niveau en een coach begeleidt hen in een vriendelijke en solidaire sfeer. Het is 
een efficiënte en leuke manier om zelfvertrouwen terug te winnen en even stil te 
staan bij de rol die de fiets kan spelen in je leven.

In 2021 konden 25 groepen van deze opleiding profiteren in Wallonië. De 
coronacontext hielp niet echt om het project goed en wel te lanceren, maar het 
enthousiasme was er niettemin. De samenwerkingsverbanden die tot stand kwamen 
met de OCMW's en de centra van het Rode Kruis waren een echt succes. We mochten 
opnieuw ervaren hoe belangrijk het is om een "kwetsbaar" publiek te begeleiden 
naar actieve en toegankelijke mobiliteit.

In Brussel werden 13 verenigingen geselecteerd: alfabetiseringscentra, buurtcentra, 
medische centra, enz. De partnerverenigingen vormden 17 groepen, waarvan 14 
Franstalig en 3 Nederlandstalig.

'Dienst Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen'

In samenwerking met de FOD Justitie ontvangen en begeleiden wij ook mensen die 
veroordeeld zijn tot een werkstraf voor een verkeersovertreding. Zij begeleiden onze 
opleiders op het terrein en worden zo bewust gemaakt van de fietsmobiliteit. De 
uitdaging bestaat erin hen in staat te stellen mobiliteitsprofessionals te ontmoeten 
en onderweg ervaringen uit te wisselen.

In 2021 werden 97 zaken behandeld uit de gerechtelijke arrondissementen Brussel, 
Namen en Nijvel en ondertekenden wij een nieuwe samenwerking met het Maison 
de Justice in Luik.

     Uitdagingen en ontwikkelingen   

D Om ouders en leerkrachten aan 
te moedigen om kinderen te 
begeleiden bij het leren fietsen, 
willen we meer educatieve 
hulpmiddelen in verschillende 
vormen ontwikkelen. In de 
komende jaren zullen wij deze 
instrumenten op grote schaal 
verspreiden in de netwerken van 
scholen en gemeenschappen via 
onze communicatiekanalen en die 
van onze partners.

     Uitdagingen en ontwikkelingen   

D In de toekomst zullen we 
meer beroep moeten doen op 
relaisorganisaties om het project 
te promoten. Tegelijkertijd zullen 
we onze communicatievormen 
aanpassen aan de behoeften van 
een precair of kwetsbaar publiek.
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In het begin had ik het moeilijk... En toen ging ik er voluit voor en beviel 
het me echt. Het was leuk, we praatten met de kinderen of andere 
volwassenen... Aan het eind was ik super gemotiveerd, ik amuseerde me, 
het was goed om bezig te blijven.

Getuigenis van een beklaagde na zijn 50-urige werkperiode bij Pro Velo

« 
 »



4 VRIJE TIJD EN EVENTS
We organiseren events rond en vrijetijdsactiviteiten op de fiets om de fiets een positief imago 
aan te meten en mensen aan te sporen (opnieuw) op de fiets te springen in aangename 
omstandigheden, een eerste ervaring die gemakkelijk toegankelijk is en waardoor later eventueel 
een modal shift kan worden overwogen. Tijdens deze events kunnen overtuigde fietsers en 
nieuwsgierigen elkaar ontmoeten, vergroten we onze zichtbaarheid en stellen we onze diensten 
voor aan een nieuw publiek.

     Uitdagingen en ontwikkelingen    

D Dit jaar staan we voor diverse 
uitdagingen. Ten eerste willen we 
ons erg gevarieerd aanbod in stand 
houden door erop uit te trekken om 
de Brusselse actoren te ontmoeten. 
Daarnaast gaan we de deelnemers 
aan deze ritten aanmoedigen om 
door te gaan met fietsen door hen 
uit te nodigen om,  een opleiding 
bij ons te volgen, deel te nemen 
aan een testprogramma of een 
fiets ter beschikking te stellen via 
één van onze huur- of testformules.  
Ten slotte zouden we actiever 
bedrijven willen benaderen om 
onze fietstochten op maat aan te 
bieden en zo het positieve imago 
van de fiets verder te verspreiden 
onder werkgevers en werknemers.

     Uitdagingen en ontwikkelingen   

D Dit jaar willen we in Brussel meer 
partnerschappen vormen met lokale 
actoren rond dit Vollenbike-project. 
We zouden ook graag een soortgelijk 
event ontwikkelen in Wallonië, met 
hetzelfde doel: de fiets ontdekken.

Gegidste fietstochten

De gegidste fietstochten zijn voor iedereen toegankelijk, met democratische prijzen en 
verschillende actuele thema's.  

2021 was een moeilijk jaar voor het toerisme vanwege de coronacrisis. Slechts 68 van de 85 
geplande fietstochten werden ook daadwerkelijk uitgevoerd. In Brussel namen weliswaar 
723 deelnemers deel (48 fietstochten in het Frans, 11 tweetalige fietstochten in het Frans/
Nederlands en 8 fietstochten in het Nederlands). 97% van hen beveelt onze gegidste 
fietstochten ten volle aan!

We organiseren ook fietstochten op verzoek (van 2 tot 200 personen): in 2021 werden 148 
groepen begeleid met in totaal 1481 deelnemers.

Vollenbike

Dit event is een echt fietsfestival op wijkniveau en loopt over een periode van 3 of 4 
weken. Deze gaan telkens op een woensdagmiddag door op emblematische pleinen 
in de deelnemende gemeenten. In 2021 streek Vollenbike neer in Brussel, Laken, Sint-
Gillis, Jette en Vorst. Het doel? De bewoners op een leuke manier de fiets te laten 
(her)ontdekken via talrijke activiteiten! In samenwerking met plaatselijke verenigingen 
werden talloze activiteiten georganiseerd in het teken van de fiets: workshops en 
opleidingen, kleine reparaties, parcours voor kinderen, cursussen, spelletjes en 
activiteiten rond het fietsen, een rommelmarkt, enz. Tegelijkertijd werden scholen 
in de deelnemende gemeenten uitgenodigd om deel te nemen aan de Vollenbike 
Challenge, om tijdens het event zoveel mogelijk woon-schoolritten te maken met de 
fiets.

Bij elke editie waren gemiddeld 100 mensen aanwezig op het plein, dat intusen een 
speelplaats voor kinderen en een ontmoetingsplaats voor ouders geworden is. Dankzij 
dit feestelijke gebeuren, zoals de concerten, kunnen we ook een nieuw, meer gemengd 
publiek aantrekken. 
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5 COMMUNICATIECAMPAGNES
Dankzij de uitbreiding van de communicatieafdeling in 2021 hebben we de 
bekendheid van Pro Velo en haar activiteiten op nationale schaal kunnen 
vergroten. We hebben een nieuw publiek bereikt dat nog geen fietser was, via 
communicatie- en sensibiliseringscampagnes die een positief beeld van de fiets 
verspreiden. Nadat we de obstakels om op de fiets te springen in kaart hebben 
gebracht, stellen we concrete en praktische oplossingen voor!

Dames, fiets!

Op basis van een studie die we in 2020 hebben uitgevoerd, hebben we van maart tot juni 2021 een grote communicatiecampagne 
gelanceerd rond het thema "vrouwen en fietsen". Het doel: vrouwen aanmoedigen om in het zadel te springen. Dit doen we 
door hen begeleiding en praktische oplossingen aan te reiken, de obstakels weg te nemen en van de fiets de bron van energie en 
symbool van emancipatie te maken!

Om de campagne concreet vorm te geven, stelden we een agenda op met belangrijke events van maart tot juni 2021 in Brussel 
en Wallonië: conferenties, opleidingen fietsmecanicien voor vrouwen, gegidste fietstochten, enz. We voegden ook een nieuwe 
rubriek toe op onze website en op onze sociale media met veel praktisch advies en ervaringen die worden gedeeld via artikelen en 
videogetuigenissen van Belgische vrouwelijke fietsers. De cyclus werd afgesloten met een conferentie, ingeleid door Elke Van den 
Brandt, Brussels minister van Mobiliteit, waarin we de resultaten van de enquête presenteerden en vrouwen opnieuw een stem 
gaven.

Deze overwegend digitale campagne, waarbij ervaringen delen centraal stond, was een succes bij het publiek: 3.500 mensen zagen 
de publicaties met onze tips, 12.300 mensen bekeken onze video's en 14.300 mensen zagen de publicaties over het delen van onze 
"Dames, fiets!"-artikelen. Er was ook grote belangstelling van de pers, vooral van de vrouwelijke pers, met artikelen in Femmes 
d'Aujourd'hui, Elle Belgique, La libre enz.

 Vrouwen op de fiets worden vaak ervaren als 
“moedig”, terwijl mannen op de fiets eerder een 
banaal feit is. 

Bron: Vrouwen op de fiets in de straten van 
Brussel - een studie uitgevoerd door Pro Velo 
voor Brussel Mobiliteit - 2019

« 
 »

Bekijk de video's van de "Dames, fiets!"-campagne
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     Uitdagingen en ontwikkelingen   

D Nieuwe website
  In 2021 stelden we een reeks specificaties op voor 

een nieuwe website in 2022 en kozen we het digitale 
agentschap dat dit project voor ons in goede banen zal 
leiden. Onze ambitie: een digitaal referentieplatform 
worden voor de fietscultuur in België. Onze nieuwe 
website wordt de hoeksteen van onze digitale 
communicatiestrategie en zal beter aangepast zijn 
aan onze evoluerende doelstellingen en activiteiten, 
en beter afgestemd op de huidige digitale normen, 
zowel wat grafische vormgeving als gebruikerservaring 
betreft.

D Redactionele strategie 
   In 2021 werd intern een redactiecomité opgericht om 

een globaal overzicht te krijgen en toe te zien op de 
coherentie van onze redactionele strategie. Zo willen 
we onze actieve mobiliteits- en milieuargumenten 
koppelen aan plezier, gezondheid en welzijn. Maar 
anderzijds willen we ook inspelen op de actualiteit, 
waaronder de ‘transitie’ naar een samenleving die 
meer respect heeft voor het milieu en zijn burgers.
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BEGELEIDING
AANMOEDIGING



FIETSERS AANMOEDIGEN EN HEN HET LEVEN MAKKELIJKER MAKEN
Na fase 1, die bestaat uit sensibilisering, ons publiek informeren en aanmoedigen om 
op de fiets te springen, komt fase 2: hen begeleiden bij het fietsen.We stellen een reeks 
projecten en diensten voor die voor iedereen toegankelijk zijn en die nieuwe of occasionele 
fietsers in staat stellen om

• vertrouwen te winnen;
• met verschillende oplossingen uit het steeds uitgebreider fietsaanbod te 

experimenteren;
• zichzelf te wapenen en autonomie te verwerven om dagelijks te fietsen.

        STAP 2: IN HET ZADEL BLIJVEN ZITTEN           

NOS PROJETS
1. Diensten voor fietsers: fietsateliers, graveren
2. Toegang tot fietsen: verhuur, testen, verkoop, 

fietsbeurs, ShareABike
3. Opleidingen:  Bike Experience, Ma ville à vélo
4. Fietsreizen: Bike Talks, Bike Travel days, Bike 

Your Travel, EuroVelo
5. Communicatiecampagnes:  Ik bescherm 

mijn fiets, Happy Streets
6. Gegevensverzameling: Fietsobservatorium, 

Way too much
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BEGELEIDING
AANMOEDIGING

« 

 »

Ik keek ernaar uit om samen 
met mijn kinderen een bakfiets 
te testen voor ik er een kocht. Nu 
ben ik helemaal overtuigd van de 
bakfiets en zal het gemakkelijker 
zijn om mijn kinderen naar school 
te brengen in Brussel: ze vonden 
het heerlijk om in de bak vooraan 
op de fiets te zitten.

 Project Cairgo Bike, Brussel

« 

 »

Bike Experience was het 
duwtje dat ik nodig had om 
in het verkeer te fietsen. Ik 
had zowel de theorie als 
de praktijk nodig om me 
meer op mijn gemak te 
voelen. Maar sindsdien zit ik 
dagelijks op de fiets. 

Bike Experience, Brussel



     Uitdagingen en ontwikkelingen   

D Er staan ons dit jaar veel uitdagingen te wachten: 
ons personeel opleiden in de technologische 
evolutie van elektrische fietsen, zorg dragen voor 
de impact van elektrische fietsaccu's op het milieu, 
een kwaliteitsdienst blijven bieden ondanks de grote 
vraag, nieuwe stagairs opleiden in fietsmechanica, 
enz. Verder willen we onze aanpak van socio-
professionele integratie in onze workshops behouden 
en versterken. Omdat onze reparatiedienst 
verlieslatend is, maar enorm populair bij ons publiek, 
moeten we ook een financieel evenwicht vinden om 
die in stand te houden.

D Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag 
naar onze diensten en onze activiteiten verder te 
ontwikkelen, willen we onze ruimten uitbreiden. In 
Luik gebeurt een deel van de dienstverlening nu in 
een tweede vestiging, in de rue des Bayards, aan de 
andere kant van de stad, waardoor ons fietsatelier 
en de fietsverhuurdienst Velocité zowel geografisch 
en qua uurrooster (+ 13 uur) beter bereikbaar 
zijn. Ook in Brussel zijn we actief op zoek naar een 
nieuwe vitrine om onze bezoekers beter te kunnen 
ontvangen en onze activiteiten meer zichtbaarheid 
te geven. Idem voor Bergen, waar we in 2022 een 
nieuwe ruimte hopen te vinden.

1 DIENSTEN VOOR FIETSERS
Om het de fietser iets gemakkelijker te maken om dagelijks op de fiets te springen, 
bieden we verschillende diensten aan vanuit onze vestigingen, zoals de verkoop 
van accessoires, reparaties en onderhoud of zelfs fietsen graveren. We beheren vijf 
fietspunten van de NMBS in Wallonië.

Fietsatelier

We bieden een integrale reparatiedienst in elke vestiging: 
van lekke banden tot het onderhoud van elektrische fietsen, 
inclusief hydraulische ontluchting en de complete montage 
van fietsen. Onze teams van mecaniciens voeren ook 
onderhoud en fietscontroles uit buiten onze vestigingen 
(voor bedrijven en gemeenten).

Daarnaast bieden we fietsers ook een reparatiedienst van 
algemeen nut. Onze uitgebreide 'stand-by' en 'express' 
reparatiediensten zijn erg populair bij dagelijkse fietsers en 
onze teams van mecaniciens zijn opgeleid en opgedragen 
om bijna elk type fiets aan te nemen en onze deuren voor 
iedereen open te laten. Nu steeds meer fietsenwinkels 
stoppen met reparatiediensten voor mensen die geen 
fiets bij hen gekocht hebben, zijn wij een essentieel 
onderdeel van het fietsbeleid.

Door het wereldwijde tekort aan nieuwe fietsen hebben 
veel Belgen dit jaar ervoor gekozen om een oude fiets op 
te knappen. Dit betekende dat onze reparatiediensten 
wederom overstelpt werden. Onze mecaniciens moesten 
jongleren met hun voorraad om zo goed mogelijk aan de 
vraag te voldoen, evenals met de soms beperkte werkruimte 
in de vestigingen.

Bovendien organiseren we ook fietsateliers zodat fietsers 
zelf hun basisreparaties kunnen uitvoeren. Sommige 
daarvan zijn enkel voor vrouwen, met onze 'Ladies Only'-
opleidingen. Onze opleidingen zitten telkens opnieuw vol en 
zijn een echt succes!
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Graveren

In Wallonië werken we samen met de plaatselijke autoriteiten 
en de politie om fietsendiefstal te voorkomen. Dit is een 
echt probleem voor de dagelijkse fietser., maar gelukkig kan 
je het rijksregisternummer in het frame van de fiets laten 
graveren. Dit is een doeltreffende manier om dieven af te 
schrikken en het is handig om de eigenaar te identificeren 
als de gestolen fiets door de politie of door een particulier 
wordt teruggevonden, zelfs maanden na het misdrijf. 
Wij bieden deze dienst gratis aan in het atelier of tijdens 
events. Bovendien is de communicatie en sensibilisering 
hierover bij het grote publiek tot de dagelijkse taak van 
onze onthaalteams. We spelen in op de vraag en moedigen 
fietsers aan hun fietsen te graveren en ze vooral goed vast 
te maken om diefstal te voorkomen.

In 2021 zagen we een hernieuwde belangstelling om de 
fietsen te graveren. Zo werden bijna 1.000 graveringen 
uitgevoerd in onze Waalse vestigingen of tijdens events in 
de open lucht. In Waals-Brabant bijvoorbeeld noteerden we 
een toename van 162% ten opzichte van 2020! Voor heel 
Wallonië gaat het om ongeveer 53% meer graveringen ten 
opzichte van 2020.
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     Uitdagingen en ontwikkelingen   

D Het federale fietsplan voorziet in een 
gestandaardiseerd systeem om fietsen te markeren in 
heel België. We zullen ons natuurlijk aan dit nieuwe 
markeringssysteem aanpassen en dit bij ons publiek 
promoten. 



2 TOEGANKELIJKHEID VAN DE FIETS
Een van onze missies is om fietsen voor iedereen toegankelijk te maken. Hiervoor bieden we verschillende 
formules, in Brussel en Wallonië, om verschillende fietsen te huren en te testen. Zo proberen we altijd een fiets 
aan te bieden die aangepast is aan de behoeften en de financiële situatie van de fietser!

Verscheidene Waalse steden hebben ons de opdracht 
toevertrouwd om vloten van klassieke en/of elektrische 
fietsen voor hun burgers op te zetten en te beheren. Hierbij 
worden fietsen op lange termijn verhuurd: voor een zeer 
democratische prijs krijgen de burgers een kwaliteitsvolle 
stadsfiets, voorzien van een fietsslot en alle wettelijke 
uitrusting. Deze vloten zijn gepersonaliseerd voor elk van 
deze steden en geven de fiets een positief imago in hun 
gemeenschap.

Wij beheren vijf vloten voor langetermijnverhuur. Deze 
dienst is een waar succes geworden: 

• 800 Vélocité in Luik (waaronder 35 elektrische fietsen 
en 30 kinderfietsen)

• 141 #Si t'es vélo in Bergen (waaronder 40 elektrische 
fietsen en 1 XXL-fiets)

• 80 Namicyclettes in Namen (elk met een voornaam)

• 40 Cyclotintois in Ottignies 

• 50 DjiblouCyclettes in Gembloux

Gezien het succes van het project in de partnersteden, 
breidt de vloot fietsen onafgebroken uit. Deze dienst bereikt 
een gevarieerd publiek uit alle lagen van de bevolking 
(50% vrouwen en 50% mannen). Dit jaar zullen we onze 
communicatie verder verfijnen om het publiek aan te 
spreken dat nog niet door het project bereikt is. Een andere 
uitdaging is ook het beheer van de fietsstalling tijdens de 
winterperiode, die nog iets achterophinkt ten opzichte van 
de verhuur.

In Brussel bieden we geen langetermijnverhuur aan aan 
particulieren, maar verhuren we enkel fietsen voor minimaal 
twee uur en maximaal twee weken. In 2021 werden er meer 
dan 2000 fietsen gehuurd, wat neerkomt op meer dan 4000 
dagen aan verhuur. Een mooie stijging met 40% ten opzichte 
van 2020!

Verhuur op lange termijn
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 »

Uitstekend initiatief om de mobiliteit in de stad te 
verbeteren. Ik hou wel van deze huurregeling, omdat ik in 
het centrum van de stad woon en me zo veel gemakkelijker 
kan verplaatsen. Ik huurde een fiets voor 9 maanden, maar 
dit keer kies ik voor een gans jaar!

« 



« 

 »

Dankzij Pro Velo heb ik 
me een elektrische fiets 
aangeschaft en laat ik mijn 
auto drie keer per week in 
de garage staan. De planeet 
dankt je!  De prijs is echt top.

     Uitdagingen en ontwikkelingen     
D In 2022 willen we de uitdaging aangaan om de 
mechanismen van het testproject (communicatie, prijs, 
duur) in heel Wallonië te harmoniseren, om nog efficiënter 
te zijn in onze communicatie en zo meer burgers in het 
zadel te krijgen. We bieden deze dienst ook steeds vaker 
aan bedrijven aan.

Met dit project kunnen burgers enkele weken of maanden 
een elektrische fiets uitproberen en profiteren van een 
"mobiliteitspakket", bestaande uit

• een opleiding "Ma ville à vélo;

• begeleiding tijdens de testperiode;

• een fietsslot;

• een diefstalverzekering;

• kortingen in onze boetiek.

Om de overgang naar het fietsen vlotjes te laten verlopen, 
kunnen de deelnemers de geteste fiets tegen een voorkeursprijs 
kopen en hun fietservaring voortzetten. Lokale overheden, 
bedrijven en organisaties kunnen ook deelnemen aan dit 
project.

In 2021 hebben nieuwe gemeenten, aangemoedigd door 
het plan "Wallonie Cyclable", contact met ons opgenomen 
om dit testproject op te zetten voor hun inwoners. Met deze 
nieuwe verzoeken kunnen we steeds meer burgers bereiken 
en overtuigen om te kiezen voor de fiets. Omwille van de 
maatregelen voor de coronacrisis moesten we bij aanvang van 
het project noodgedwongen het aantal deelnemers aan de 
opleidingssessies beperken, maar onze teams stonden paraat 
om een maximale dienstverlening te garanderen. 

In totaal namen 298 mensen aan deze tests deel, waarvan 
ongeveer 2/3 van de deelnemers vrouwen.

Testing : test van elektrische fietsen op lange termijn met mobiliteitspakket en aankoopmogelijkheid

STAP 2: IN HET ZADEL BLIJVEN  | 23



ShareABike

Het zelfbedieningssysteem voor fietsvlootbeheer, 
ShareABike, is nu ook aan ons aanbod toegevoegd. Dit 
systeem werkt met een slim slot en een app, en voldoet 
aan de verwachtingen van particuliere organisaties, steden 
en gemeenten en inwoners. ShareABike is eenvoudig en 
intuïtief. Het kan op alle fietsen geïnstalleerd worden en is 
al beschikbaar vanaf een enkele fiets.

Een video met uitleg over het systeem helpt gebruikers om 
het systeem voor het eerst te gebruiken. Via de interface, 
die is ontworpen om een fiets en een slot te huren, 
kunnen we de gebruikersgegevens en de gebruiksduur 
van de fietsen verzamelen en zo ons doelpubliek beter 
leren kennen.

In 2021 werden 15 fietsen uitgerust met slimme sloten. 
Dit is de startfase van het project. Nu het voor het eerst 
in Wallonië is gebruikt, is ShareABike uitgenodigd bij 
Lampiris in Luik en zal het binnenkort worden ingezet in 
Hannut, dat zijn inwoners een dienst voor deelfietsen zal 
aanbieden.

In 2022 willen we de dienst ook invoeren in andere steden 
en bedrijven, en de functies van de app verder verbeteren.

Bakfietstest

Brussel Mobiliteit coördineert het Europese Cairgo Bike-project: drie jaar om particulieren en professionals te 
overtuigen om regelmatig een bakfiets te gebruiken om goederen en personen te vervoeren. In dit kader heeft 
Brussel Mobiliteit aan Pro Velo de taak toevertrouwd om particulieren via een testprogramma te sensibiliseren. 
Hierbij krijgen gezinnen de mogelijkheid om de bakfiets twee weken lang uit te proberen voor hun dagelijkse 
verplaatsingen. De test wordt voorafgegaan door een theoretische en praktische opleiding om hen vertrouwd te 
doen voelen met de bakfiets en kinderen in het verkeer. Naast een technische opleiding over elektrische fietsen 
onderzoeken we ook de vraag naar en het gebruik van bakfietsen en longtails in Brussel, evenals de uitbreiding 
ervan en het effect van het project op de luchtkwaliteit.

Het project is een groot succes: we kregen meer dan 700 verzoeken van inwoners uit alle Brusselse gemeenten. 
10 gemeenten hebben al meegedaan en meer dan 150 gezinnen hebben twee weken lang gratis een bakfiets of 
een longtail kunnen uitproberen. In 2022 en 2023 volgen nog 9 andere gemeenten met nog eens 150 gezinnen 
die aan het project zullen deelnemen en begeleid 
worden door onze instructeurs.

Daarnaast bieden we ook in Wallonië aan om bakfietsen 
of longtails (groot formaat) te testen. In 2021, tijdens 
de coronacrisis, stonden gezinnen opnieuw even 
stil bij hun dagelijkse mobiliteit! Ze konden "grote" 
fietsen huren voor een week (of langer) en rekenen op 
persoonlijke begeleiding van ons. Want ja, fietsen met 
het gezin is perfect mogelijk!
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      Uitdagingen en kansen      

D In 2022 zullen we onze Waalse fietsbeurzen 
opluisteren en verschillende aanvullende activiteiten 
voorzien om een jong publiek en gezinnen aan te 
trekken. Dit deden we eerder al met de feestelijke 
fietsbeurs die in juni doorging in het Circularium in 
Anderlecht en waar 44 fietsen werden verkocht, 
maar waar ook deelnemers samenkwamen voor 
uiteenlopende activiteiten, zoals een kinderparcours, 
een smoothie bike, een conferentie, een concert, enz.

Fietsbeurs

Naast de verhuurdiensten hebben we ook verschillende 
fietsbeurzen georganiseerd in Brussel en Wallonië om 
fietsen toegankelijker te maken. Sommige werden 
geheel onafhankelijk georganiseerd, terwijl andere in 
samenwerking met de gaststad en/of andere lokale actoren 
werden georganiseerd.

In 2021, als gevolg van de coronacrisis, het wereldwijde 
tekort aan nieuwe fietsen en de toegenomen 
belangstelling voor de fiets, speelden onze fietsbeurzen in 
op een reële vraag. Zo organiseerden we in Wallonië negen 
beurzen tijdens het zomerseizoen, waar 890 fietsen werden 
aangeboden en er 355 werden verkocht. Zo kunnen mensen 
een tweedehands fiets voor een lage prijs vinden, terwijl ze 
kunnen profiteren van het degelijke advies van ons team 
van mecaniciens.
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      Uitdagingen en ontwikkelingen      

D Dit jaar zijn we van plan twee Bike 
Experience-events te verplaatsen 
naar wijken in Brussel die niet zo goed 
bediend worden door fietsactiviteiten, 
en het concept rond coaching verder uit 
te werken. Zo hopen we ook het aantal 
deelnemers te verdubbelen.

      Uitdagingen en ontwikkelingen      

D Dit jaar blijven we de gemeenten ondersteunen met 
gemakkelijk inzetbare communicatiekits om gemakkelijk 
deelnemers te werven en we werken volop aan nieuw 
communicatiemateriaal om het theoretische gedeelte 
te belichten. Omdat veel fietsers niet altijd het nut van 
deze opleidingen inzien (tot ze die bijwonen), zullen 
we onze wervingscampagnes verder uitwerken en de 
relevantie van deze opleidingen benadrukken.

3 OPLEIDING IN HET VERKEER
Fietsen in de stad kan voor sommigen erg ontmoedigend zijn. Maar het is een kwestie van leren! Daarom 
organiseren we opleidingen in Brussel en Wallonië om mensen zich op hun gemak te laten voelen in 
het verkeer. Zo kunnen ze dan in alle vertrouwen op de fiets springen voor hun dagelijkse en nuttige 
verplaatsingen (naar het werk, boodschappen doen, enz.). 

We organiseren afterworks in Brussel om de deelnemers veilig te leren fietsen 
in het verkeer. Hierbij volgen de deelnemers een theoretische en praktische 
opleiding in groep, gevolgd door een moment waar ze ervaringen kunnen 
uitwisselen en vragen kunnen stellen aan onze fietsinstructeurs.

In 2021, rekening houdend met de coronacrisis, namen 238 mensen deel aan 
twaalf afterworks. Nog eens 72 mensen volgden ook onze online theoretische 
opleiding, gevolgd door een praktische opleiding in kleine groepen. De 
deelnemers kunnen ook profiteren van persoonlijke begeleiding en twee 
weken lang een fiets lenen. Er werden 40 duo's gevormd, elk bestaande uit een 
beginner en een ervaren fietser.

In Wallonië worden ook opleidingen gegeven, waarbij de 
deelnemers vertrekken vanuit onze vestigingen. In slechts 
enkele uren de tijd frissen ze de wegcode op en leren ze 
bij over de infrastructuur in de stad die fietsers het leven 
gemakkelijker kan maken. Ze leren ook welk gedrag ze 
moeten aannemen tegenover de andere weggebruikers om 
vlotter en veilig door de stad te fietsen. 

We geven deze opleidingen ook bij de start van de 
"Fietstests", en die zijn een echte toegevoegde waarde voor 
dit project, omdat de deelnemers zo goed voorbereid aan 
hun test kunnen beginnen.

Bike Experience

Ma ville à vélo
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4 FIETSREIZEN
Mensen aanmoedigen om op de fiets te springen, betekent ook dat we hen stimuleren om 
eropuit te trekken! Door er positieve ervaringen te verspreiden en alle tips & trucs te geven 
om de reis tot een succes te maken, prikkelen we de fietsers om hun tweewieler niet alleen 
als vrijetijdsbesteding te gebruiken, maar ook als vervoersmiddel in het dagelijks leven.

Wij zijn het Nationaal Coördinatiecentrum EuroVelo (NECC) voor de drie gewesten in 
België, gesteund door regionale partners op het gebied van toerisme en mobiliteit. 
EuroVelo is een verzameling van 17 routes die Europa van noord naar zuid en van 
west naar oost doorkruisen met meer dan 90.000 km aan routes. In België zijn de 
vijf fietsroutes (iets meer dan 1100 km) voornamelijk groene wegen, fietspaden en 
kleine, veilige, bewegwijzerde wegen. Dit zorgt ervoor dat het begint te kriebelen 
om op de fiets te springen, of het nu voor vrije tijd is of voor dagelijks gebruik!

« Bike Talks » en « Bike Travel Day »

In 2021 lanceerden we een gloednieuw concept 
van events in het teken van fietsreizen: de Bike 
Talks en Bike Travel Day. Met deze events willen 
we Brusselaars helpen om hun eerste fietstocht te 
organiseren door al hun vragen te beantwoorden en 
twijfels weg te nemen (accommodatie, eten, routes, 
enz.). In samenwerking met andere verenigingen 
werden drie "Bike Talks" georganiseerd over drie 
verschillende onderwerpen: met de fiets op reis, 
beperkte budgetten en alleen als vrouw op fietsreis. 
Twee ervan gingen face-to-face door (met in totaal 
140 deelnemers) en één online, omwille van de 
coronacrisis.

EuroVelo

      Uitdagingen en ontwikkelingen      

D In de komende jaren zullen we 
ons inzetten om het EuroVelo-
netwerk nog meer in de kijker te 
plaatsen in België, bijvoorbeeld 
via getuigenisvideo's, de vertaling 
van de website in het Frans en 
Nederlands, persuitstapjes, enz.
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5 COMMUNICATIECAMPAGNES

Bike Your Travel

In mei 2021 lanceerden we, op basis van onze ervaring als EuroVelo-coördinator 
voor België en als antwoord op de grote belangstelling van de pers voor dit 
onderwerp, een grote communicatiecampagne, "Bike Your Travel" in het 
teken van fietsreizen. Doel: nieuwsgierigen, gezinnen en zelfs ervaren rotten 
begeleiden bij hun fietsavonturen in de zomer en het programma promoten 
voor de activiteiten rond de voorbereiding van de fietsreis die door onze afdeling 
Toerisme is uitgewerkt!

Met expertiseverslagen, reisroutes, getuigenissen, ontmoetingen en events 
richten we de schijnwerpers op fietsreizen in België en daarbuiten! Tijdens 
de zomer volgden we ook verschillende fietsers die de wereld rondreizen op 
hun tweewieler, waardoor we onze website en onze sociale netwerken konden 
voeden met waardevolle geschreven en videogetuigenissen.

Ik bescherm mijn fiets

Van september tot oktober lanceerden we onze 
sensibiliseringscampagne "Ik bescherm mijn fiets" in het 
kader van fietsveiligheid. Het doel? Fietsers steunen en 
adviseren met een vergelijkende tabel van een selectie van 
fietsverzekeringsproducten in België, preventief advies en 
de stappen die je moet volgen bij een ongeval. Er werd een 
gloednieuwe rubriek op onze website gecreëerd en er vond 
een reeks events rond het thema plaats (graveerstands, gratis 
zadelhoesjes, koopjes in ons gamma hangsloten, enz.) 

Dit jaar werken we onze vergelijking rond fietsverzekeringen bij. 
Deze vergelijking beoogt niet om alles te omvatten, maar om 
fietsers te helpen hun weg te vinden in de soorten dekking en de 
voorwaarden waarop ze moeten letten als ze hun fietsverzekering 
kiezen.

Happy Streets

In de overtuiging dat een goed samenleven op de weg nauw samenhangt met een betere kennis van de wegcode en een 
beter begrip tussen de gebruikers, lanceerden we in oktober, in samenwerking met de GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens, de 
campagne "Happy Streets". Hiermee willen we mensen ertoe aanzetten om de weg op een harmonieuze wijze te delen in 
een veranderende publieke ruimte via verschillende initiatieven: sensibilisering, communicatie, opleiding, podcasts, enz. 
Als fietsersvereniging vinden we het belangrijk deze positieve boodschap te blijven uitdragen en dat langetermijndenken 
aan te moedigen via onze sensibiliseringscampagnes en onze opleidingen.

Bekijk de video's van de Happy Streets-campagne
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6 GEGEVENSVERZAMELING
Door het gedrag van fietsers te bestuderen, kunnen we hen beter begrijpen en ons aanbod 
voortdurend aan hun behoeften aanpassen. Hiervoor hebben we in 2021 twee uitgebreide 
onderzoeken uitgevoerd en/of verspreid om de belangrijkste trends rond de fiets in België 
in kaart te brengen.

Brussels Fietsobservatorium

Sinds 1998 voeren we tellingen uit, op verzoek van Brussel Mobiliteit, als 
onderdeel van het Brussels Fietsobservatorium. Het aantal fietsen wordt vier 
keer per jaar tijdens de ochtendspits geteld op 26 kruispunten in het Brussels 
Gewest, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen soorten fietsen, mannen 
en vrouwen, en fietsers met en zonder helm.

In 2021 publiceerden we de cijfers voor het jaar 2020, een jaar dat natuurlijk 
afweek van alle andere jaren, want de coronacrisis brak in alle hevigheid los. 
Het gemiddelde aantal fietsers in Brussel is in 2020 met 64%2 toegenomen, 
maar het aantal fietsers tussen 8 en 9 uur 's ochtends is gemiddeld met 11% 
afgenomen omdat werknemers massaal gingen telewerken. Het goede nieuws 
is dat het aantal vrouwen en kinderen op de fiets is toegenomen (+3,25%, 
in totaal 39,3% vrouwelijke fietsers), wat wijst op een groeiend gevoel van 
veiligheid onder fietsers in Brussel. 60% van de waargenomen fietsers droeg 
in 2020 een helm, een aantal dat sinds 2015 gestaag is toegenomen.

Way Too Much

Way Too Much polst bij Brusselse fietsers naar hun perceptie van gevaar op 
de fiets. 

Voor de enquête, in samenwerking met Brussel Mobiliteit, werden 210 
deelnemers - met en zonder ervaring - ondervraagd over zestien situaties 
die als gevaarlijk werden beschouwd. Deze deelnemers kregen vervolgens 
een theoretische en praktische opleiding van onze teams om de nodige 
vaardigheden te verwerven om veilig in Brussel te fietsen en meer 
zelfvertrouwen te krijgen in het verkeer. 85 van hen werden zes weken na 
de opleiding opnieuw ondervraagd om de impact van de opleiding op hun 
perceptie van gevaar en stress in het verkeer te evalueren.

Een van de belangrijkste conclusies van deze studie was het zeer positieve 
effect van een theoretische en praktische opleiding. Angst en stress 
nemen met ongeveer de helft af bij beginnende fietsers, terwijl zes keer 
zoveel beginnende fietsers het zelfs leuk vinden om in Brussel te fietsen. De 
opleiding heeft dus het potentieel om het aantal fietsers in Brussel aanzienlijk 
te verhogen.

In Wallonië werken we mee aan de organisatie, methodologie en analyse 
van tellingen in Namen en Ottignies. Zo werden in september 2021 bij het 
station van Ottignies 217 fietsers geteld (op een donderdag tussen 7 en 9 
uur), tegenover 167 in 2019 en 144 in 2020. Een knappe stijging!

Fietsobservatoria in Wallonië

 2 - Bron: Brussel Mobiliteit - Enquête van automatische telpalen
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EEN GROEIENDE INTEGRATIE VAN DE FIETS IN DE SAMENLEVING IN STAND HOUDEN EN 
VERDER UITBOUWEN

De laatste stap: eropuit trekken. Hiermee bedoelen we een groeiende integratie van de 
fiets in de samenleving in stand houden en verder uitbouwen via de burgers, maar ook via 
de overheidsinstanties en openbare relaisorganisaties waarmee we in het kader van onze 
activiteiten in contact staan. Onze "ambassadeurs" hebben een sneeuwbaleffect doordat ze 
andere burgers inspireren om op de fiets te springen. Ze hebben ons ook veel te vertellen over 
hoe zij het fietsbeleid ervaren en de behoeften van de fietsgemeenschap. Om hen te steunen 
en onze waardering uit te drukken,  dragen wij onze competenties over en stellen we ons open 
om ideeën en ervaringen te kunnen uitwisselen.

        STAP 3: EROPUIT TREKKEN                 

ONZE PROJECTEN 
1. ONDERSTEUNING VOOR BEDRIJVEN: The Bike Project
2. ONDERSTEUNING AAN OVERHEIDSINSTANTIES: Bypad-Audit
3. OPLEIDING VAN INSTRUCTEURS
4. GETUIGENISSEN
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« 

 »

Een meer dan interessante audit. 
Dit zal zorgen voor een grote stap 
voorwaarts op het gebied van zachte 
mobiliteit in onze gemeente! Ik wil de 
auditors bedanken voor de meesterlijke 
wijze waarop ze deze audit hebben 
uitgevoerd en voor hun waardevolle 
dialoog." Een overheids-ambtenaar, 
lid van een werkgroep rond de ByPad-
audit.



2 ONDERSTEUNING AAN OVERHEIDSINSTANTIES: BYPAD-AUDIT

Hiermee willen we het fietsbeleid van de overheid onder 
de loep nemen.

In het kader van de projectoproep "Wallonie cyclable" 
van de FOD werden 116 gemeenten geselecteerd die een 
subsidie voor infrastructuur kunnen ontvangen. De FOD 
financierde eveneens een audit van het fietsbeleid die 
alle elementen onderzoekt waarop een overheidsinstantie 
kan inspelen om de fiets verder te ontwikkelen: 
fietsvoorzieningen, parkings, sensibiliserings- en 
opleidingsacties en governance. 

In totaal hebben we in 2021 meer dan twintig Waalse 
gemeenten begeleid, van kleine plattelandsgemeenten 
tot vrij grote steden (Luik, Bergen, Charleroi, Aarlen). 
Deze audit wordt uitgevoerd door de verschillende 
stakeholders rond de tafel te brengen - per consensus - om 
de vorderingen van het fietsbeleid te bekijken. Dat zijn 
politieke vertegenwoordigers, overheidsambtenaren en 
gebruikers.

Wij begeleiden het proces door de vergaderingen te 
faciliteren en de dialoog tussen de stakeholders aan te 
moedigen. Bij afloop van de audit verstrekken we een 
lijst van acties die in een fietsactieplan moeten worden 
opgenomen.

      Uitdagingen en ontwikkelingen      

D Het lijkt ons verstandig om ruim op 
voorhand in dialoog te treden met de 
gemeenten over de inhoud van de audit 
en de sleutelfactoren tot het welslagen 
ervan. Sommige gemeenten aanvaarden 
de audit namelijk uit verplichting, 
zonder te beseffen welke voordelen ze 
eruit zouden kunnen halen, of hebben 
niet genoeg tijd genomen om de 
context en de reikwijdte van het project 
te begrijpen.

1 ONDERSTEUNING VOOR BEDRIJVEN: THE BIKE PROJECT
In samenwerking met Leefmilieu Brussel bieden we 
bedrijven en organisaties in Brussel - gratis - individuele 
ondersteuning bij het ontwerpen, uitwerken en uitvoeren 
van hun fietsbeleid.  Hiermee willen we de fietsmobiliteit 
aanmoedigen door in de bedrijven en organisaties 
een context en een dynamiek te scheppen die fietsen 
bevordert.

We coachen de mobility manager van het bedrijf 10 
maanden lang en sporen het personeel aan om een groep 
ambassadeurs te vormen die de behoeften van de huidige 
en potentiële fietsers in kaart brengen. Zo kunnen de reële 
of vermeende obstakels om op de fiets te springen worden 
aangepakt en kan een coherent en globaal beleid ten 
voordele van de fiets worden uitgestippeld. Hij/zij heeft 
dus alle tools om het actieplan ter bevordering van de fiets 
in de organisatie met brio uit te voeren. 

In 2021 werden maar liefst 177 fietsen getest. Sinds de 
start van het project in 2014 hebben we meer dan 50.000 
werknemers bereikt! Nieuw in 2022: het project wordt nu 
ook uitgebreid naar kleinere organisatiesmet minder dan 
100 werknemers.
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3 OPLEIDING VAN DE LESGEVERS
In Wallonië geven we 8 tot 10 opleidingen voor lesgevers 
in opdracht van het IFC (‘Institut de formation en cours de 
carrière’). Dat betekent zo'n 200 lesgevers, hoofdzakelijk 
leraars lichamelijke opvoeding, die een opleiding van 
ons krijgen om toezicht te kunnen houden op een groep 
jongeren in het verkeer.

We leiden ook "fietspools" op in onze partnergemeenten. 
Dit zijn begeleiders in het kader van het Fietsbrevet-project 
- en heel vaak vrijwilligers. We werken momenteel met zo’n 
70 gemeenten samen en schatten dat we in de helft daarvan 
"fietspools" opleiden, ondersteunen en aanmoedigen. 

Ten slotte leiden we leerlingen op in middelbare scholen, 
toekomstige leraren, leraren lichamelijke opvoeding en 
opvoeders. We hebben elk jaar een tiental groepen in 
Bastenaken, Namen, Nijvel, Doornik en Bergen.

Net zoals in onze Bike Experience in Brussel worden duo's 
gevormd: een beginnende fietser die wordt gecoacht door 
een ervaren fietser, die door ons opgeleid werd. Deze 
laatste wordt dan een echte fietsambassadeur en helpt de 
leerkrachten om de groep in het verkeer te begeleiden.

4 GETUIGENISSEN
Het hele jaar door zetten we via onze verschillende 
activiteiten mensen in de spotlights die overtuigd zijn van 
de fietsen en die hun ervaringen, hun tips en hun adviezen 
om dagelijks te fietsen, willen delen. Dit doen we om 
mensen die nog aarzelen aan te moedigen en uit te nodigen 
om in het zadel te springen! 

Zo hebben we in onze communicatiecampagnes fietsers 
geïnterviewd en hun videogetuigenissen gepubliceerd 
om de fiets onder de aandacht te brengen en anderen te 
inspireren. Getuigenissen van vrouwelijke fietsers werden 
aangewend om onze campagne "Dames, Fiets!" kracht bij 
te zetten en getuigenissen van fietsreizigers dienden als 
voorbeeld voor onze "Bike your Travel"-campagne.

Om Bike Experience 2021 te promoten, hebben we 
samenwerkingsverbanden afgesloten met vrouwelijke 
bloggers, zoals onze Bike Experience 2021-ambassadrice 
Florence - alias "Reporter on the road", die over onze 
activiteiten vertellen en de fiets helpen promoten bij hun 
publiek.

Op onze sociale netwerken delen we inspirerende content, 
nodigen we uit tot reflectie en engageren we onze community 
rond verschillende fietsgerelateerde onderwerpen.

      Uitdagingen en ontwikkelingen   

D Vanaf 2022 geven we de opleiding voor de 
lesgevers van het "Fietsbrevet" door aan een andere 
organisatie, die ook inzet op mobiliteitseducatie 
en verkeersveiligheid. Het doel? Streven naar nog 
meer klassen die slagen voor hun Fietsbrevet (zoals 
hierboven besproken in het hoofdstuk "Uitdagingen 
en ontwikkelingen" van het Fietsbrevet).
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FINANCIËLE BALANS
Verdeling van de kosten 
Algemeen totaal: 6 470 825 € 

Personeelskosten
66,7 %

Financiële kosten
0,3 %

Aankopen
17,1 %

Diensten en 
overige goederen
12,8 %

Afschrijvingen
3,1 %

Herkomst van de subsidies
Totaal: 3 147 254 €

Brussels 
Hoofdstedelijk gewest

29,9 %

Diverse
0,1 %

FOD-Waals 
Gewest
37,6 %

Steden
7,8 %

FOD 
Justitie 

3,4 %

Provincies
4,3 %

Tewerkstelling
16,8 %

Evolutie van de inkomsten en uitgaven
• Deel subsidies: 48,8 %

• Deel omzet: 51,2 %

• Totaal inkomsten: € 6 482 854

2018 2019

54 % 53 % 54 %

2020 2021

48,8 %

Evolutie van de inkomsten en uitgaven
• Inkomsten: € 6 482 854

• Uitgaven: € 6 470 825

• Netto: € 12 029 
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2021 werd verstoord door de coronacrisis en sommige van onze activiteiten moesten 
worden aangepast of uitgesteld. Maar de fiets zit in de lift en we worden steeds vaker 
aangesproken door zowel burgers als lokale overheden. En dat verheugt ons!

Pro Velo wordt steeds professioneler, groeit en evolueert. We staan voor een aantal 
uitdagingen, die allemaal aan bod komen in ons nieuwe strategische actieplan voor de 
komende vijf jaar, onderverdeeld in acht actieterreinen: volwassenen in het zadel krijgen, 
fietsen in en naar school aanmoedigen, diensten voor fietsers, de verkoop van fietsen en 
toebehoren, toerisme en vrije tijd, de fiets promoten bij bedrijven, ondersteuning bieden 
aan de overheid (studies en advies) en het expertisecentrum voor fietsers. 

We kijken ernaar uit de impact van onze activiteiten verder uit te breiden en andere 
lokale actoren op te leiden om nog meer fietsacties op hun schaal te ontwikkelen en meer 
(nieuwe) fietsers in alle stadia van hun fietstraject te ondersteunen.

Door je inzicht te geven in onze initiatieven die een effectieve modal shift en 
gedragsverandering teweegbrengen, en deze verder te analyseren, hopen we dit verslag 
te gebruiken als bron van informatie, maar vooral ook als middel om de dialoog op gang te 
brengen. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen!

CONCLUSIE3
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CONTACTEN

      Pro Velo - Antwerpen      
Damplein 33 2060 Antwerpen 

antwerpen.educ@provelo.org 

      Pro Velo - Brussel (hoofdkantoor)      

Londenstraat 15 1050 Elsene

info@provelo.org 

02 502 73 55

      Pro Velo - Waals-Brabant       
avenue des Combattants 114 1340 Ottignies

brabantwallon@provelo.org 

010 40 15 13

      Pro Velo - Gembloers      

Fietspunt van het station van Gembloers 

Avenue de la Station 5030 Gemblo

gembloux@provelo.org 

081 98 03 05

      Pro Velo - Luik      

Fietspunt van het station van Luik

Place des Guillemins 2 4000 Luik

liege@provelo.org 

04 222 99 54

      Pro Velo - Henegouwen      
Henegouwen Fietspunt van het station van Bergen  
Boulevard Charles Quint 35 7000 Bergen

hainaut@provelo.org 

065 84 95 81

      Pro Velo - Namen      
Fietspunt van het station van Namen
Place de la Station 1 5000 Namen

namur@provelo.org 

081 81 38 48

4
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