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Jaarverslag 2021 van Stichting Fietsmaatjes Nederland  

1. Promotie, via sociale media, Nieuwsbrief en website 
De landelijke promotie van Fietsmaatjes wordt verzorgt door Claire en Iris. Wat betreft sociale media 
(Facebook, Instagram en LinkedIn) zijn wij zeer actief met elke week minimaal 2 berichten. Hierin 
proberen we nieuwe initiatiefnemers te vinden in plaatsen waar nog geen lokale Fietsmaatjes aanwezig 
is. We kondigen meerdere malen de digitale informatiebijeenkomsten aan, die elke 6 weken worden 
gehouden. Ook plaatsen we quotes van gasten van Fietsmaatjes waaruit vooral het plezier en de impact 
op onze maatjes blijkt. Er zijn ook 5 vlogs gemaakt door Marijn Kramp die gebruikt worden. Verder wordt 
de website van Fietsmaatjes.nl actief bijgehouden en is er een Nieuwsbrief. We houden vanaf 1-10-2021 
de bovenstaande statistieken bij van onze volgers en ons bereik op al onze kanalen. 

Verdere activiteiten: Jan is gefilmd voor het RTLZ-programma De Nieuwe Economie, waarvan een mooi 
item in oktober 2021 is verschenen op TV. Inge Wijsman heeft in haar boek “Fietsend door het Leven” 
een mooi verhaal van oprichter Tekla en haar zus Ria over Fietsmaatjes opgenomen. 

  

  

2. Ondersteuning startende lokale Fietsmaatjes 
De digitale informatiebijeenkomsten zijn bijeenkomsten waar sinds het begin van de coronatijd met veel 
succes gebruik van maken. Tijdens deze bijeenkomsten hoor je wat je moet weten om een eigen lokale 
Fietsmaatjes te starten. In 2021 zien we zowel een forse groei in het aantal nieuwe startende locaties (10), 
als in locaties waar daadwerkelijk is gestart met fietsen (11). 

De nieuwe startende Fietsmaatjes organisaties ontvangen een handboek, krijgen toegang tot de digitale 
bibliotheek en ontvangen digitaal en/of fysiek de trainingen. Alles rondom het starten van Fietsmaatjes 
komt hierbij aan bod, vragen worden gesteld en praktijkvoorbeelden worden gegeven 
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Het aantal vrijwilligers en gasten is in 2020 beperkt gegroeid, ondanks een groei met 7 locaties. Dit is het 
Corona-effect. De groei in 2021 is nog niet bekend. Deze getallen hebben we Mei 2022 beschikbaar (zie 
ook onze website!) 

  

  

Het Groeiprogramma van het Oranje Fonds werd per 1-6-2021 afgerond. Het koninklijk paar heeft de 
deelnemers, waaronder Fietsmaatjes.NL, op 30 juni beloond met de uitreiking van een certificaat waarop 
staat dat Fietsmaatjes Nederland heeft aangetoond significante groei van de interventie en impact bereikt 
te hebben.  

Door accountantskantoor van Velzen werd een financiele controle verklaring afgegeven over de 
financiering door het Oranje Fonds in 2 jaar (module 4). 

Per 1 juli 2021 is een nieuw 3-jarenplan met begroting opgesteld. Na het Oranje Fonds is binnen dit plan 
financiele ondersteuning ontvangen van Brentano Steun, Fonds Sluyterman van Loo, stichting Zorg en 
Zekerheid en een gift. 
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3. Verduurzaming kwaliteit en financiering bestaande Fietsmaatjes organisaties 
Het project Implementatie-Impuls Fietsmaatjes, met subsidie van ZonMW, en in samenwerking met 
Movisie, Mulier Instituut en Hogeschool Leiden is in 2021 afgerond met: 

- Het rapport van Movisie :“Verheugen, genieten en nagenieten; kwalitatief onderzoek naar de 
ervaringen van gasten met Fietsmaatjes”.  

- Er is gewerkt aan vernieuwing van het handboek. De digitale bibliotheek is vernieuwd met o.a. vele 
voorbeelddocumenten uit de lokale Fietsmaatjes organisaties. Er zijn digitale workshops gehouden 
met coördinatoren van de bestaande lokale Fietsmaatjes. 

- Een complete interventiebeschrijving is ingediend bij de erkenningscommissie. Voorlopig is de 
aanvraag van Fietsmaatjes.NL  voor “goed onderbouwd” helaas afgewezen. De commissie heeft de 
aanvraag voorzien van een aantal verbetersuggesties die in 2022 zullen worden verwerkt in een 
nieuwe beschrijving.  

Met het nieuwe ZonMW project Minder Eenzaam Samen Oud en VITaal (MESOVIT) is in 2021 een flinke 
stap gezet om de doelgroep Ouderen met eenzaamheid beter te bereiken. Er is door 2 masterstudenten 
van LUMC een kwalitatief onderzoek naar drempels voor deelname aan Fietsmaatjes bij ouderen 
uitgevoerd, we hebben het handboek vernieuwd en we zijn landelijk partner geworden van het 
programma Een tegen eenzaamheid. De geplande workshops zijn vanwege de Corona lockdown 
uitgesteld tot maart-april 2022. 

 
Met onze activiteiten voor bestaande Fietsmaatjes locaties willen we de verdere groei van de kwaliteit 
van Fietsmaatjes bevorderen. De activiteiten bestaan uit: digitale workshops, fysiele 
netwerkbiojeenkomsten, thematische whatsapp-groepen, advisering bij subsidie-aanvragen van 
gemeenten. Deze activiteiten zijn gratis toegankelijk, dankzij de financiele steun van onze sponsoren. De 
belangrijkste activiteiten zijn in de grafiek weergegeven. Vertikaal staan per jaar het aantal lokale FM 
organisaties genoemd die bereikt worden. Met de digitale workshops “Fietsmaatjes in de Praktijk” werden 
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21 van de 27 fietsende locaties bereikt (78%). In het vierde kwartaal is een goed bezochte workshop voor 
coördinatoren gehouden (18 deelnemers). Er werd bijvoorbeeld workshops over duurzame financiering 
door gemeenten, over de WBTR en over een goede koppeling van maatjes gehouden. De fysieke 
netwerkbijeenkomsten zijn al ruim 2 jaar niet meer mogelijk vanwege corona.  

Met de kwartiermakers, die optreden namens de lokale Fietsmaatjes organisaties, is gesproken over de 
mogelijkheid van de vorming van een vereniging van lokale Fietsmaatjes die zich gaat richten op 
belangenbehartiging en op activiteiten ten behoeve van de lokale Fietsmaatjes. Dit wordt in 2022 
voortgezet. 

 
4. Bestuur en team 

Het bestuur heeft in 2021 na 2 jaar afscheid genomen van Jan Timmermann als secretaris. Mirjam van 
Iterson heeft de positie van secretaris overgenomen en Emile Schoenmaker is penningmeester geworden. 
Ria Eijck is voorzitter (gebleven). Het bestuur heeft een toezichthoudende en beleidsvormende rol en 
kwam 5 keer bij elkaar. 

Het uitvoerende team van Fietsmaatjes bestaat uit: Jan Burgmeijer (organisator), Tekla Zwinkels 
(inspirator uit de praktijk) en Iris van Rossum (office manager). In 2021  kwam daar bij: Claire van der Plas 
(communicatie) en Marijke Booijink (onderzoek en trainer). Alle personen zijn part-time als zelfstandige 
ondernemers werkzaam bij Fietsmaatjes.NL. Betaalde uren zijn totaal minder dan één FTE. 


