Ieder kind een fiets

ANWB Kinderfietsenplan
Een fiets is meer dan een vervoermiddel. Voor kinderen in de leeftijd tussen
8 en 18 jaar is fietsen een manier om mee te doen en in vrijheid de wereld
te ontdekken. Helaas is het aanschaffen van een fiets voor 1 op de 9
kinderen (en in grote steden zelfs 1 op 5 kinderen) vaak een te dure,
onmogelijke uitgave.

Sinds 2015 bouwt de ANWB aan het Kinderfietsenplan. Samen met de leden zamelt de ANWB fietsen in, worden fietsen
opgeknapt met behulp van vrijwilligers en (sociale) werkplaatsen in heel Nederland en zorgen ze er via partners als
Stichting Leergeld voor dat ze op de juiste plek terechtkomen. Sinds de start in 2015:

Ruim 20.000
fietsen
ingezameld

Samenwerking met
30 (bestaande)
sociale werkplaatsen

Samenwerking met gemeenten
De kracht zit in een lokale aanpak, waarbij de
samenwerking met en het netwerk van de
gemeente essentieel is. Onder de vlag van Tour
de Force hebben 5 gemeenten (Zwolle, Den Haag,
Amsterdam, Tilburg, Rotterdam) zich hard gemaakt
om actief aan de slag te gaan met het concept Ieder
kind een fiets, om zo fietsen voor ieder kind
mogelijk te maken. En deze ambitie ook duurzaam
te verankeren volgens een beproefd stappenplan.
Ook buiten Tour de Force werken steeds meer
gemeenten mee aan het Kinderfietsenplan.

Meer dan 50
inzamelpunten

Meer dan 200
vrijwilligers zetten
zich in

Met Ieder kind een fiets naar een
duurzame samenleving
• Fietsen is duurzaam en gezond
• Versterken van de fietscultuur in Nederland
• Inzet op hergebruik fietsen
(circulaire economie)
• Werkgelegenheid creëren voor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt

anwb.nl/kinderfietsenplan

Ieder kind een fiets
Stappenplan voor gemeenten

Tips en tricks

1. Inventariseren aantal fietsen
Databronnen als:
• St. Leergeld, stadspashouders, etc.
• Scholen/Verkeersexamen
• Huidige vraag bij bestaande initiatieven

Op basis van jarenlange ervaring geeft ANWB graag
de volgende tips en tricks mee.

2. Inzamelen fietsen
Leveranciers o.a.:
• AFAC/weesfietsen
• Scholen en ouders
• Kringloop

• Inventariseer bestaande initiatieven en sluit waar mogelijk aan.
• Stort
• Inzamelacties
• ANWB netwerk

3. Fietsen stallen en rijklaar maken
Uitvoerende partijen o.a.:
• Sociale werkplaatsen
• Commerciële fietsenmakers/stalling
• Ideële fietsenmakers/stalling
• Technische LBO/MBO
4. Toekennen van fietsen
Loketten o.a.:
Gemeentelijk
Landelijk
• St. Leergeld
• St. Leergeld
• Stadspashouders
• Kindpakket
• St. Meedoen
• Kinderhulp
5. Fietsen in gebruik
nazorg en weer inzamelen
Aandachtspunten o.a.:
• Eigen bijdrage/borg/fiets in bruikleen/
meegroeifiets
• Opknappen, onderhoud en stalling
• Fietsles

• Betrek andere domeinen in de gemeente dan alleen
verkeer/mobiliteit, bijvoorbeeld duurzaamheid, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid of sociale zaken.

• Betrek St. Leergeld of een andere maatschappelijke organisatie
die bij de gezinnen thuis komen en zicht hebben
op belemmeringen in het fietsbezit van kinderen. Spreek met
hen af dat je wilt gaan voor een duurzame oplossing.
• Begin klein, daar waar de kans op succes het grootste is, en
bouw voort op dit succes.
• Kinderfietsen zijn schaars onder weesfietsen, denk ook aan
andere bronnen voor de inzameling van fietsen zoals acties op
school, inzamelpunt op stort.
• Communicatie is key: voer actief campagne, betrek de partners
hierin en organiseer een kick-off event.
• Fietsen = cool! Maak fietsen (en de verkregen fiets!) aantrekkelijk
voor kinderen.
• Denk aan nazorg zodat fietsen zo goed mogelijk worden benut:
fietsles, fiets opknappen en onderhouden, etc.
• Bedenk manieren waarop fietsen in het systeem blijven: bruikleenovereenkomst, meegroeifietsen, trackers, etc.

ANWB helpt je graag op weg
De ANWB ondersteunt graag bij het integreren van Ieder kind een fiets in het gemeentelijk beleid:
• Organisatorisch: hulp en advies bij het opstellen van een plan van aanpak;
•O
 nafhankelijke certificering: kennisoverdracht aan werkplaatsen over het opknappen tot een mooie en veilige fiets,
volgens gestandaardiseerde en beproefde normen;
• Communicatie:
- Toolkit voor lokale fietsinzamelacties (format voor flyer, poster, persbericht)
- Communicatie via de kanalen van ANWB waar mogelijk (Kampioen, nieuwsbrieven)
- Zichtbaar op website als werkplaats of fietsinzamelpunt, ANWB leden worden hiernaar toe verwezen
- ANWB Kinderfietsenplan gaat zoveel mogelijk mee in landelijke acties rondom het thema fiets
•E
 xtra capaciteit: inzet ANWB vrijwilligers voor het ophalen of opknappen van fietsen in je gemeente en hulp bij
inzamelacties daar waar lokaal nog onvoldoende capaciteit is.
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