
Fietsblik op 2017 
 

Fietsen: 

Intrinsiek gemotiveerde gedragsverandering 
en de kracht van verbinden 

 



Positieve effecten van fietsen 

• Geluk, gezondheid 

• Omgeving: landschap-milieu-infrastructuur: schitterend Overijssel 

• Verschaft identiteit 

• Marketingwaarde 

• Economie: recreatie en toerisme - fietsbranche - evenementen 

• Jong & oud 

• Verbindt, sociaal: werkgever-werknemer; ondernemer-klant 

• Vitale, gezonde werknemers: ziekteverzuim omlaag - vitaal naar 

pensioen! 



Fietsen en gedragsverandering 



Beloning: materieel 



Acties 

• Fiscale fietsvoordelen 

• Fietslease kortingsacties 

• Aantrekkelijke aanschafprijs 

• Doelgerichte acties: ‘Stad onbereikbaar? Neem de 

fiets en blijf fietsen’ 

• Onderlinge competitie 



Intrinsieke motivatie 

• Fietsen + intrinsiek gemotiveerde gedragsverandering:  

> Woon-werk verkeer op de fiets:  

> Competitie-belonen-‘to belong to’ 

    Fietsbakermat: Overijssels trots  

> ‘Maatschappelijk verantwoord fietsen’: 

> Sportief fietsen: sponsoring  



Doelen + verbinden + belonen 

• Gezonde geest in gezond lichaam: het enige echte 

kapitaal! 

• Openheid, delen van ideeën en oplossingen 

• Ondernemer-collega-klant-werknemer  

• Jaarlijks event bv. Mystery Mountain 

• Lidmaatschap club, positieve motivatie 



MKB: ‘beheersbare grootte’     
Ondernemers, kartrekkers 

• Grootte tot 250 werknemers 

• Betrokken leiding, directie of management 

• Familiebedrijven 

• Platte overlegstructuren, korte lijnen 

• Duidelijke normen en waarden 



Ambassadeurs-kartrekkers 

• Bedrijven Tochten Twente 

• Ter Steege Groep: Hans ter Steege  



Ter Steege Groep 105 jaar 

• Hans ter Steege: 4e Generatie 

• Ter Steege Groep: Bouw-Vastgoed-Handel-Industrie 

• Optimale grootte en beheersbaarheid 

werkmaatschappijen 

• 600 Betrokken en vitale medewerkers 

• ‘Clients do not come first. Employees come first’ 

• Integrale benadering, top down 



Feiten TS in Beweging 

• Ziekteverzuim <3%; ‘bench’ is >4% 

• Jaarlijks fiets- en loopclinics; voeding-lifestyle 

• Ter Steege relatiesportevenementen (fiets-MTB) 

• Stimuleren woon-werk verkeer op de fiets 

• Sportkleding, abonnementen sportclubs 

• Sportkeuringen 

• Ter Steege in Beweging: 50% participatie 

• Elke werkmaatschappij TS in Bewegingscoach 

• € 100 per werknemer te besteden aan ‘sport’ 

w.v. € 5 voor een ‘goed doel’ koppelen aan ‘110’ 

• Blijvend resultaat! 



‘Blijvend succesvolle veranderingsprogramma’s leiden to 

verhoogde vitaliteit en prestaties. Deze worden 

(uit)gedragen door intrinsiek gemotiveerde mensen, te 

beginnen met de leiding. Cohesie, betrokkenheid, 

enthousiasmeren en samen leuke dingen doen’  

Ambassadeurs voor  



 

Ter steege in beweging 2016 in 2 minuten 
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