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Fietsstimulerings-
programma 2022
Ruim 1 op de 9 Nederlandse kinderen heeft geen fiets. Ruim 44% van de kinderen tussen 4 en 12 

jaar voldoet niet aan de beweegnorm. Bij aanvang van de middelbare school hebben eerstejaars 

middelbare scholieren beduidend vaker een ongeval in hun eerste schoolmaand september dan 

andere leeftijdsgroepen. De La Vuelta Holanda 2022, was hét moment om deze maatschappelijke 

uitdagingen te adresseren. More2Win, de La Vuelta Holanda 2022 en het Brabant Sport Fonds 

hebben de handen ineen geslagen en een fietsstimuleringsprogramma voor de bovenbouw van 

Brabantse basisscholen ontwikkeld. De centrale doelstelling van dit initiatief betrof het stimuleren 

van fietsgebruik van en naar school. Subdoelstellingen waren het verhogen van het fietsbezit, het 

realiseren van een veilige(re) fiets, het versterken van fietskennis en het verhogen van fietsplezier. 

Deze factsheet presenteert de belangrijkste resultaten van dit fietsstimuleringsprogramma. 

De resultaten in deze factsheet komen voort uit de vragenlijsten die zijn afgenomen onder de deelnemers op de laatste 

speelavonden van de wijktoernooien. Voor een verdieping en verdere uitwerking van deze resultaten kan onze volledige 

impactrapportage worden geraadpleegd. Vragen of opmerkingen? sebastiaan@more2win.com & aukje@more2win.com 
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highlights

Aantal kinderen: 626

Effecten

Extra beweegminuten

Fietsstimulerings-
programma 2022

“Het programma is op vier 
van de vijf indicatoren 
succesvol en effectief.”

In totaal zijn er 2.946 
extra beweegminuten 
gerealiseerd

Kinderen pakken vaker 
de fiets naar school 
tijdens het fiets-
stimuleringsprogramma 

SOCIAL IMPACT THROUGH SPORT

Deelnemende kinderen fietsten substantieel vaker naar 
school in (en dankzij) de programmaperiode dan voor de 
programmaperiode. De kennis over fietsen, fietsveiligheid
en verkeerssituaties is tevens sterk verbeterd.

Dit gaat om beweegminuten  
buiten het programma om.

Vervoer naar school van 0 en 1 meting.

Het aantal kinderen per gemeente, per school én per groep.

Kinderen hebben middels theorielessen tijdens het 
programma meer fietskennis opgedaan. % goede 
antwoorden fietskennis.

Gemiddelde deelnemende gemeenten.
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