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1.

B-RIDERS IS SUCCESVOL
Het programma B-Riders stimuleert automobilisten om met de (elektrische) fiets naar het
werk te reizen. Dit helpt files verminderen en is goed voor milieu en gezondheid.
Zowel in deelnemersaantallen, in aantal spitsmijdingen, als in modal shift (mate waarin
deelnemers ritten vervangen door fietsritten) is B-Riders een succes gebleken.

A

RESULTAAT: VEEL DEELNEMERS

B

RESULTAAT: GROTE MODAL SHIFT

C

RESULTAAT: RUIM 1 MILJOEN AUTO’S MINDER IN DE SPITS

D

RESULTAAT: B-RIDERS BLIJVEN FIETSEN

1A.

RESULTAAT: VEEL DEELNEMERS
B-Riders heeft sinds 2014 in totaal ruim 10.000 deelnemers gehad, verdeeld
XXX
over verschillende versies van het programma. De meeste deelnemers zijn
langer doorgegaan dan het programma waar ze in gestart zijn.

I

B-Riders 1 Fietsen
naar de
Maan*

B-Riders 2 B-Riders 3 Totaal

2.300

0

4.041

742

7.083

Coaching/ 80
punten

1.800

119

1.831

3.102

Totaal

1.800

5.232

2.573

10.185

Beloning

2.380

*Dit zijn geen nieuwe deelnemers, maar deelnemers van B-Riders 1 die vervolgens
hebben deelgenomen aan Fietsen naar de Maan.
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1C. 	RESULTAAT: RUIM 1 MILJOEN AUTO’S MINDER
IN DE SPITS
Op basis van aantallen ritten en aantallen fietsritten is het aantal spitsmijdingen
(totaal aantal autoritten dat door B-Riders niet meer in de spits is gemaakt
gedurende B-Riders) bepaald.

spitsmijdingen
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1D.

RESULTAAT: B-RIDERS BLIJVEN FIETSEN
Ook ná het einde van de beloningsperiode fietsen deelnemers naar het werk.
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Nu gaan er iedere dag 4117 minder auto’s in de spits in Brabant.

duurzame spitsmijdingen
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2.

GEDRAGSSTIMULERING WERKT
De methode om automobilisten over te halen met een extrinsieke motivator (geld) en
daarna vast te houden door een intrinsieke motivator heeft gewerkt. Het project is telkens
positief opgezet om zo weinig mensen teleur te stellen. Zo ontstaat er een positieve vibe
rond het project.
Omdat het project een lange tijd met dezelfde naam is uitgevoerd is er bekendheid ontstaan
die helpt bij het verkrijgen van deelnemers en betalende werkgevers.
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BELONING HAALT AUTOMOBILISTEN OVER TE GAAN FIETSEN
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COACHING HELPT OM TE GAAN FIETSEN, MAAR VOORAL OM TE BLÍJVEN FIETSEN

D

DE AANHOUDER WINT

E

STEL NIEMAND TELEUR

2A. 	COMBINATIE VAN EXTRINSIEKE EN INTRINSIEKE
B ELONING WERKT
Automobilisten willen we overhalen op de fiets te gaan stappen. Daar is
een flinke incentive voor nodig, het gewoontegedrag moet immers worden
aangepast.

2B. 	BELONING HAALT AUTOMOBILISTEN OVER TE
GAAN F IETSEN
Automobilisten willen we overhalen op de fiets te gaan stappen. Daar
is een flinke incentive voor nodig, het gewoontegedrag moet immers
worden aangepast.
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We hebben gekozen om het
daadwerkelijk gewenste
gedrag te stimuleren: het
fietsen (naar het werk).
Daarom is de beloning
steeds uitgedrukt in een
beloning per gefietste
kilometer. In de loop van tijd
is geëxperimenteerd met
de hoogte van beloning. En
is er een puntenprogramma
gekomen.

2C. 	COACHING
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Om het verkregen gedrag met de beloningen vast te houden zijn verschillende
technieken toegepast voor de gedragsstimulering (coaching). Meestal in de
app, maar ook via mail of online (community). Deze coaching bleek een positief
effect te hebben op het aantal ritten en kilometers die B-Riders fietsten.
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2D.

DE AANHOUDER WINT
Deel van het succes van B-Riders is ook dat het project voor een lange
tijd is uitgevoerd.
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In die tijd is het project veranderd, maar
Brabanders bleven wel de naam en het idee
herkennen.
Er is steeds moeite gedaan om de tijd tussen
verschillende versies van B-Riders (1, 2, 3)
zo kort mogelijk te houden en zo geen
radiostilte te veroorzaken.

2E.

STEL NIEMAND TELEUR
Belangrijk voor de acceptatie van het project en de positieve vibe is ook
geweest dat B-Riders alles positief heeft benaderd.

Uitgangspunt is geweest om
geen groepen uit te sluiten.
Hiermee is voorkomen dat
er discussie ontstaat over
grensgevallen. B-Riders
is altijd voor heel Brabant
geweest.

Ook is het positief
gebleken om coulant te
zijn als er iets mis gaat.
De ritregistratie verliep
niet altijd goed, dan is het
zaak deelnemers goed
te informeren en coulant
te zijn met beloningen.
Zo houd je deelnemers
betrokken en enthousiast.

3.

EEN GOEDE APP SPREEKT AAN
Om deelnemers te volgen en te stimuleren meer te gaan fietsen moet de app goed werken
én uitnodigen tot gebruik. Ook moet de app zich blijven verbeteren.
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APP MOET GEBRUIKSVRIENDELIJK ZIJN

3A.

APP MOET GEBRUIKSVRIENDELIJK ZIJN
Een goede app optimaliseert continu en blijft interessant.
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4.

EEN GOED PRODUCT VERKOOPT
Z ICHZELF
Voor de werving van deelnemers zijn niet veel activiteiten opgezet. In zowel B-Riders 1 als
B-Riders 2 zijn doelstellingen voor het aantal deelnemers gehaald zonder veel inspanning.
Veel werving is gedaan doordat B-Riders een positief verhaal doorvertelden

A

B-RIDERS 1: NO WASTE’ DOELGROEPENAANPAK

B

B-RIDERS 2: BOUWEN AAN EEN COMMUNITY

C

B-RIDERS 3: WERKGEVERSAANPAK

4A. 	B-RIDERS 1:
‘NO WASTE’ DOELGROEPENAANPAK
Het doel was om 1.850 B-Riders te werven: 1.350 voor de E-Bike Bonus en
500 deelnemers voor de online coaching.

De ‘no waste’ wervingscampagne
startte met een grondige analyse
van de belangen bij dit programma.
Er zijn geen massamedia ingezet.
Er is uitsluitend gewerkt met
intermediairs: werkgevers en
fietshandelaren.
Met als resultaat dat bijna elk
bezoek aan de website resulteerde
in een aanmelding.
De doelstelling voor de E-Bike
Bonus is ruim gehaald, 2300
deelnemers in plaats van 1350.
De doelstelling voor de Online
fietscoach is niet gehaald, slechts
80 deelnemers in plaats van 500.

4B.

B-RIDERS 2: BOUWEN AAN EEN COMMUNITY
De insteek voor de werving was het bouwen aan de community van
B-Riders en hen een trots gevoel te geven. Dit is gedaan door het delen van
interessante weetjes over fietsen via een social media campagne.

Er zijn filmpjes gemaakt van B-Riders die ook gedeeld zijn op de website en
social media kanalen.
Uiteindelijk is er weinig inspanning nodig geweest om 5.000 deelnemers te
werven. Het communiceren van de mogelijkheid om weer aan te melden (na de
stop van B-Riders 1) was voldoende. De tamtam via de deelnemers aan B-Riders
1 en werknemers van Brabantse bedrijven en instellingen werkte goed. Een
goed product verkoopt zichzelf.

4C.

B-RIDERS 3: WERKGEVERSAANPAK
In B-Riders 3 is gekozen voor een opzet waarin werkgevers meebetalen aan
de beloning van hun medewerkers die deelnemen.

I

II
De werving is gericht op werkgevers die al bekend waren door de deelnemers
aan B-Riders 2. Ook is bij de werving samengewerkt met de Brabantse partijen
actief op het gebied van mobiliteit en fiets.
Werkgevers konden zich aanmelden als B-Riders Company, kregen een
pakket met promotiemateriaal om intern werknemers te werven en werden
ondersteund door de helpdesk voor vragen van medewerkers. Dit heeft
geresulteerd in 15 B-Riders Companies. De resultaten van het aantal
overstappers en deelnemers per Company waren positief. Echter het aantal
werkgevers dat is aangehaakt, bleef achter bij de verwachtingen.
Voor werkgevers bleek de beloning per fietskilometer een probleem omdat
er geen fiscale ruimte was om dit toe te kennen. Daarnaast wilden werkgevers
de aanpak van fietsstimulering onderdeel laten zijn van een bredere
mobiliteitsaanpak (terugdringen parkeerplaatsen, aanpassen leasebeleid)
waardoor de timing niet paste.
In B-Riders 3 zijn via online advertising op Facebook een paar honderd nieuwe
individuele deelnemers (puntenprogramma) geworven.

5.

COMMUNICEER ALTIJD POSITIEF
B-Riders heeft altijd positief naar deelnemers gecommuniceerd.
Positieve boodschappen, positieve toon en niet belerend.
Deelnemers zijn ook betrokken bij het innovatieve deel van het programma om zo begrip
te krijgen voor de zaken die als ‘oneerlijk’ kunnen worden bestempeld.
B-Riders heeft in 2014 de Galjaardprijs voor beste overheidscommunicatie gewonnen.

A

POSITIEVE TONE OF VOICE

B

BETREKKEN DEELNEMERS BIJ INNOVATIE

C

GALJAARDPRIJS 2014

D

BIND DEELNEMERS DOOR VORMING COMMUNITY

E

GOEDE HELPDESK IS GOUD WAARD

5A.

POSITIEVE TONE OF VOICE
Een aantal voorbeelden

5B.

BETREKKEN DEELNEMERS BIJ INNOVATIE
Door deelnemers te informeren over het innovatieve en onderzoeksdeel van
het programma is meer begrip verkregen.

Er was om onderzoeksredenen
verschil tussen groepen in
bijvoorbeeld beloningen.
Dit is geaccepteerd en werd
niet oneerlijk ervaren.
Ook is eerlijk gecommuniceerd
over zaken die misgingen en
toegelicht wat de problemen
waren. Dit zorgde bij deelnemers
voor een grotere band met het
project.

5C.

GALJAARDPRIJS 2014
B-Riders heeft de Galjaardprijs voor beste overheidscommunicatie
gewonnen in 2014.

“De Galjaardprijs 2014 is
toegekend aan de provincie
Noord-Brabant en Beaumont
voor het project B-Riders.
De inzet van onderzoek, de
mogelijkheden voor direct
contact en betrokkenheid
van intermediairs en eind
doelgroepen en de aansluiting
van overheidsdoelen op wat het
publiek beweegt, gaven de
doorslag bij de uiteindelijke
keuze.”
– Juryrapport

5D. 	BIND DEELNEMERS DOOR VORMING
COMMUNITY
Door het maken van een community is geprobeerd om de deelnemers meer
te binden aan het programma. Daarvoor zijn social media ingezet, maar ook
offline-activiteiten.
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Zoals met de B-Ridder actie waarbij deelnemers met een speciaal verhaal in
het zonnetje worden gezet door andere deelnemers.
Offline is er een fietstocht met Leontien van Moorsel georganiseerd.

5E.

GOEDE HELPDESK IS GOUD WAARD
Een goede helpdesk is belangrijk voor het project. Snel reageren op klachten
voorkomt dat kleine zaken door blijven werken en zo negatief effect hebben
op het gehele programma.

I

6.

INVESTEER IN ONDERZOEK, DAT
BETAALT ZICH TERUG
Het kost tijd en energie om al vanaf het begin het project in te richten op basis van de
monitoring en evaluatie, maar daardoor kun je je als project wel bewijzen. Gerelateerd
onderzoek levert nuttige informatie voor de toekomst van het project.

A

LAAT MONITORING EN EVALUATIE VANAF DE START MEEKIJKEN

B

GEEN GEMETEN EFFECT BETEKENT OOK NUTTIGE INFORMATIE

C

DEEL ONDERZOEKSRESULTATEN EN GEBRUIK JE DEELNEMERS VOOR ONDERZOEK

D

DATA LEVERT INPUT VOOR BELEIDSCIRKEL FIETS

6A. 	LAAT MONITORING EN EVALUATIE VANAF DE
START MEEKIJKEN
Vanuit het project waren er een aantal onderzoeksvragen.

I
Een goede nul- en éénmeting is ook
noodzakelijk om het effect te bepalen van
het hoofddoel (spitsmijdingen), maar ook van
het effect van de hoogte van de beloning, de
coaching en het effect van feedback.
Het is dan belangrijk direct de juiste vragen
te stellen.

6B. 	GEEN GEMETEN EFFECT BETEKENT OOK
NUTTIGE INFORMATIE
Het algemene effect van coaching is bewezen, maar effect van specifieke tools
kon niet bewezen worden. Toch levert dat wel nuttige informatie.

I
Deze onderzoeken leveren desondanks zeer nuttige aanbevelingen op hoe de
feedback waarschijnlijk wél effect heeft.
Aanbevelingen feedbackonderzoek
Los van de effectmeting is ook onderzocht of specifiek gedrag verder
gestimuleerd kan worden. In samenwerking met het Ministerie is onderzoek
gedaan naar extra punten en extra feedback bij ritten in de regen, om zo meer
mensen op de fiets te krijgen als het de verwachting is dat het gaat regenen.
Hetzelfde is onderzocht voor de spitsritten naar de grote steden:
deze deelnemers kregen extra punten en positieve feedback als ze in de spits
met de fiets naar de stad gingen.

6C. 	DEEL ONDERZOEKSRESULTATEN EN GEBRUIK
JE DEELNEMERS VOOR ONDERZOEK
Uit het B-Ridersprogramma komt veel informatie vrij die van belang
is voor onderzoeksinstellingen. Met het delen van deze informatie en
het openstellen van de deelnemersgroep voor onderzoek versterkt de
samenwerking en daar profiteren alle partijen van.

I

6D. 	DATA LEVERT INPUT VOOR BELEIDSCIRKEL
FIETS
Met de fietsdata is samen met NHTV Cycleprint.nl gemaakt.

I
Deze interactieve tool maakt het mogelijk om fietsen in
Brabant te monitoren. Daarmee worden betere keuzes
gemaakt in infrastructuur en gedragsstimulering. Deze
leveren meer fietsers op en daarmee weer meer data.

MONITOREN B RABANT

GOEDE KEUZE I NFRASTRUCTUUR
EN G EDRAGSSTIMULERING

MEER FIETSERS
DUS MEER DATA

7.

EEN GOEDE SAMENWERKING IS
ESSENTIEEL
Door verschillende experts de ruimte te geven om het beste uit het project te halen, wordt
het project als geheel beter. Samenwerking en afstemming met andere projecten en
partners is daarom essentieel voor een succesvol project.

A

ZET GOEDE EXPERTISES BIJ ELKAAR

B

EXTERNE ORGANISATIE HELPEN B-RIDERS TOT EEN SUCCES TE MAKEN

7A.

ZET GOEDE EXPERTISES BIJ ELKAAR
Voor B-Riders hebben experts vanuit verschillende disciplines
samengewerkt: techniek, gedragswetenschap, communicatie en
procesbegeleiding.
De experts hebben zelf het beste inzicht in hun vakgebied en vinden samen de
beste oplossing voor eventuele problemen of conflicterende belangen. Dit ruimte
moeten ze krijgen, de rol van de opdrachtgever is om besluiten te nemen.

Specialisme

Naam en organisatie

2013

2014
B-Riders 1

Gedrag en

Dijksterhuis en Van Baaren

onderzoek

NHTV Breda

Techniek

Locatienet
Mobidot

Communicatie,

DTV consultants

helpdesk en

Beaumont communicatie

backoffice

Keijzer

Ondersteuning

appm
i4You

2015
FM

B-Riders 2

2016

2017
B-Riders 3

7B. 	EXTERNE ORGANISATIES HELPEN B-RIDERS
TOT EEN SUCCES TE MAKEN
B-Riders is geen op zichzelf staand project, maar onderdeel van het
Brabantse fietsbeleid.
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Samenwerking met organisaties die fietsen promoten en werkgevers benaderen
versterken B-Riders en andersom.

	DANK VOOR UW AANDACHT VOOR DE RAPPORTAGE
OVER HET PROGRAMMA B-RIDERS.
Hebt u nog vragen, dan kunt u die mailen aan:

Graag verwijzen we u ook nog naar
de website www.b-riders.nl
nhooghof@brabant.nl of
fietsindeversnelling@brabant.nl

B-Riders maakte deel uit van het
programma Beter Benutten, waarin
het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu en de provincie Noord-Brabant
samen werkten aan een duurzame
gedragsverandering voor een betere
bereikbaarheid van Brabantse steden.

