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Kader
Dat de fiets de laatste tijd zo wordt omarmd, is geen verrassing. In Overijssel weten we dat al een
behoorlijke tijd en zijn er vele initiatieven op te sommen die beogen het fietsgebruik te stimuleren. Het
stalen ros biedt als vervoersmiddel vele voordelen. De troeven van de fiets zijn samen te vatten in vijf
G’s: Groen, Gezond, Gemakkelijk, Goedkoop en Gezellig.
Stichting 365 Dagen fietsen in Overijssel heeft passie voor de fiets. ‘De fietser centraal’, zowel bewoner
als bezoeker. Door mee te denken over de toekomst van de fiets en de fietser in Overijssel en actieve
participatie aan nieuwe en bestaande fietsprojecten draagt de stichting (verder in dit document liefkozend ‘365 dagen fietsen’ genoemd) bij aan de positionering van Overijssel als provincie waar de fietser
centraal staat. De stichting heeft hierbij geen winstoogmerk en stelt het belang van de eindgebruiker,
de fietser, voorop.
Het speelveld waarbinnen 365 dagen fietsen acteert, is uiterst complex. ‘De fiets’ neemt een prominente rol in binnen een grote verscheidenheid aan domeinen of beleidsterreinen: vrije tijd, gezondheid,
economie, mobiliteit, zorg, vitaliteit, sport, evenementen, duurzaamheid, veiligheid, sociale kwaliteit...
Bovendien zijn de doelgroepen divers: Bewoner, bezoeker, werknemer, werkgever, oudere, jongere,
sportieve fietser, recreatieve fietser, enzovoort. De fiets(er) overstijgt ambtelijke en bestuurlijke portefeuilles en de partijen die direct betrokken zijn bij de planvorming en uitvoering zijn niet op twee
handen te tellen. Het gevolg is dat op allerlei thema’s (vele) organisaties het gebruik van de fiets pogen
te bevorderen, zonder weet te hebben van een ander zijn inspanningen. Kortom, de verbinding en de
regie ontbreken.
Vanuit de Fietskroon zijn drie pijlers centraal gesteld: De Fiets, de fietser en de infrastructuur & omgeving. Stichting 365 dagen fietsen richt zich primair op de fietser, waarbij de essentie van het model dat
de drie ‘piramides’ onderling met elkaar verbonden zijn, niet uit het oog wordt verloren.
Provincie Overijssel is de belangrijkste opdrachtgever van de stichting. Tot op heden zijn er (nog) geen
meerjarige overeenkomsten met andere stakeholders. Dit biedt als voordeel dat de stichting neutraal en
onafhankelijk kan opereren, maar maakt de financiële positie wel zeer kwetsbaar. In samenwerking met
MarketingOost (vanuit het Vrijetijdsprogramma ‘Gastvrij Overijssel’) worden budgetten en activiteiten
gebundeld. De samenwerking met Gastvrij Overijssel is een eerste voorbeeld. 365 dagen fietsen zoekt
naar meer en andere samenwerkingen.
365 werkt aan een duurzaam netwerk waarin ideeën partners vinden. Na realisatie van de ideeën zorgt
het netwerk van 365 voor een verdere verspreiding/uitnutting hiervan.
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Historie
In 1869 (in 2019 150 jaar geleden!) werd in Deventer de eerste rijwielfabriek van Nederland opgericht:
Burgers Rijwielen. Kort daarna volgde de oprichting van Immer Weiter, in 1871. Deze vélocipède-club
staat bekend als de eerste georganiseerde fietsclub van Nederland en mogelijk zelfs te wereld. Onze
claim dat Overijssel ‘de bakermat van de fiets’ is, is daarmee gerechtvaardigd en onderscheidt zich van
de vele andere provincies die zich dé fietsprovincie van Nederland noemen.
Met de herintroductie van Immer Weiter als Overijsselse Fietsambassadeursclub in 2016, wordt een
nieuw hoofdstuk geschreven. Onder aanvoering van Theo de Rooij wordt een imposante ledenlijst
gevormd van energieke (oud) topsporters, ondernemers en bestuurders. Allemaal mannen en vrouwen
met passie voor de fiets en liefde voor Overijssel.

1871
2018

De OFC Immer Weiter vormt een verlengstuk van stichting 365 dagen fietsen. Niet geremd door politieke of economische motieven kan deze OFC een bijdrage leveren op het gebied van lobby, netwerken
en op inhoud. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de diverse ceremoniële handelingen, media momenten en de
aanwezigheid van de ambassadeurs tijdens diverse Fietsweken. Een niet te onderschatten netwerk dus,
waar stichting 365 dagen fietsen veel baat bij heeft.
De start van de stichting was, in sporttermen gesproken, een valse. Het heeft lang geduurd voordat
de stichting officieel was opgericht. De overgang van Sportservice Overijssel naar een eigen entiteit
en daarmee ook een eigen (financiële) verbintenis met provincie Overijssel heeft veel tijd en energie
gekost. In november 2017 ontving de stichting de beschikking over het jaar 2018.
De rol van de stichting is gedurende deze fase niet scherper geworden. Omdat het lange tijd duurde
voordat een beoogd bestuur kon worden samengesteld, bleef een niet wenselijke constructie in stand
waarbij bestuurder en programmaleider bestonden uit dezelfde persoon. Eind 2018 komen we tot de
constatering dat er op organisatorisch vlak behoefte is aan een sterkere basis, om ook in de komende
jaren van toegevoegde waarde te kunnen zijn en continuïteit te waarborgen. Met een helder geformuleerde opdracht en met een duidelijke visie, waarbij de fietser centraal staat.
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SWOT
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Van vervoer naar verbindmiddel
Op vele terreinen zijn er ontwikkelingen die het noodzakelijk maken een duidelijke koers uit te zetten:
De maatschappij verandert. Mede aangedreven door de enorme technologische ontwikkelingen
vervaagt de grens tussen werk en privé. Dat heeft impact op de wijze waarop de maatschappij
functioneert en communiceert. Tegelijk met deze enorme online evolutie ontstaat een (tegen)
beweging naar offline, echt contact en bewustwording. Gezondheid, zorg, vrije tijd, vitaliteit,
duurzaamheid en mobiliteit zijn meer dan ooit met elkaar verbonden.
De rol van de fiets verandert eveneens. Zowel qua uitvoering (MTB, e-bike, racefiets, speed-pedelec, bakfiets, etc.) als positie in de maatschappij. Van vervoersmiddel van de armen tot modebewuste eyecatcher. De fiets doet ertoe in Nederland! Van uitlaatklep in je vrije tijd tot ‘wondermiddel’ om naar werk of school te gaan en zo dichtslibbing van de stad tegen te gaan.
De provinciale en gemeentelijke overheden nemen een regierol aan, met bijbehorende financiële middelen. Economische waarde vergroten blijft echter speerpunt. Kans hierbij is dat het
zorgt voor het verminderen van de eilandenstructuur, waardoor het makkelijker wordt verbanden te zien en verbindingen te leggen tussen die domeinen die gezamenlijk voor een hogere
economische impact kunnen zorgen. Dit bewustzijn van geïntegreerde producten en diensten op
het gebied van de fiets is groeiende. Tevens wordt het nut van een langere termijn beleid/visie
steeds vaker (h)erkend.
De stichting opereert tot op heden nog te vaak vanuit een reactieve rol en is nog teveel gericht
op de uitvoering. Metaforisch gesproken vervult de stichting te vaak de wielrenner die plaats
neemt in ‘de bus’, rijdend vlak voor de bezemwagen. Mag op rustige momenten in de koers
brutaal demarreren, maar zodra het echte werk begint, verdwijnt hij naar de achtergrond. Uitdaging is vanuit een proactieve attitude te groeien naar een onafhankelijke verbinder, waardoor
de gewenste positie in het complexe speelveld wordt ingenomen. Als een ‘patron’, de alom
geaccepteerde leider van het peloton. Heeft de touwtjes in handen, stuurt aan en hoeft in dit
geval niet altijd zelf op het hoogste schavot van het podium te staan.
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IMPACT
In 2022 is Stichting 365 Dagen fietsen in Overijssel de vanzelfsprekende regisseur die ervoor zorgt dat
de fiets de beslissende schakel is in een vitale provincie. Dit leidt tot waarborging van de continuïteit
van het domein-overstijgend fietsbeleid in Overijssel en meerjaren overeenkomsten met de belangrijkste financiers.
Dit realiseren we door:
Ons netwerk van ambassadeurs, ondernemers en bestuurders
Onze expertise op het gebied van de fiets, fietser en omgeving
Onze onpartijdige rol als stichting zonder winstoogmerk
Het optimaal benutten van onze spin in ’t web functie
Voorwaarden voor succes zijn een heldere profilering van de stichting alsmede een scherpe strategie.
Hieraan gekoppeld wordt een concreet activiteitenplan, zodat onze rol, betekenis en toegevoegde
waard voor alle partners in het netwerk evident zijn.

Missie en Visie
Uitgangspunt bij de totstandkoming van de missie en visie is de ‘golden circle’ van Simon Sinek. Het
‘why’ staat hierbij centraal, het vormt (als het goed is) de basis van het bestaan van een organisatie.
Voor 365 dagen fietsen geldt
Why: ‘Fietsen vitaliseert’
How: ‘Het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie van de fietser’
What: ‘Het aanjagen, verbinden en regisseren van fietsinitiatieven en -beleid.
WHY: Fietsen vitaliseert
Wij hebben passie voor de fiets en geloven oprecht dat de fiets als verbindend element een antwoord
is op vele maatschappelijke ontwikkelingen. De fiets draagt bij aan vitale bewoners, vitale organisaties,
een vitale economie, een vitale binnenstad, een duurzame samenleving... De fiets centraal in Overijssel!
HOW: Aanwakkeren van de intrinsieke motivatie van de fietser
Wij geloven in de kracht die van de fiets uitgaat. We versterken ons peloton van intrinsiek gemotiveerde
fietsers – in het dagelijks leven topsporter, ondernemer, bestuurder – die de fiets als beslissende schakel zien in een vitale provincie.

THE GOLDEN CIRCLE

WHAT: Aanjagen, verbinden en regisseren van fietsinitiatieven en -beleid
Vanuit onze rol als spin in ’t web vormen wij een verbindende schakel tussen die partijen die initiatieven rondom ‘fietsen’ ontwikkelen. Dankzij onze neutrale en deskundige positie zijn we in staat om
zonder eigenbelang aan te jagen, te verbinden en voeren we vanuit een bescheiden positie regie op
fietsinitiatieven en -beleid.
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Missie
Stichting 365 Dagen fietsen in Overijssel is (in 2022)
Als onafhankelijke spin in ’t web dé logische aanjager, verbinder en regisseur op het gebied van
fietsstimulering.
Matchmaker tussen overheden onderling en verbindende schakel tussen ondernemers, onderwijs
en overheden (3 O’s) en de overige spelers in het speelveld.
Adviseur en expert die vanuit een proactieve attitude betrokken is bij de (lange-termijn) visie op
fietsen in Overijssel.

Visie
Stichting 365 Dagen fietsen in Overijssel:
Heeft de overtuiging dat fietsen (bewegen) dé beslissende schakel is die bijdraagt aan een gezonde en vitale provincie
Gelooft dat de gevolgen van toenemende mobiliteit enorme impact heeft op mens en milieu
Ziet een gestage groei in aantal fietsers (bewoner en bezoeker), wat vraagt om een lange-termijn visie op de fiets, fietser en de infrastructuur (Fietskroon)
Ziet dat door technologische ontwikkelingen een nieuwe zienswijze op de infrastructuur en de
beleving van routes en omgeving noodzakelijk is. Dit is een continu proces.
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Werk in uitvoering
Speerpunten 2019
Ontwikkelen heldere strategie en positionering
In samenwerking met experts in het werkveld (o.a. G-J Hospers) ontwikkelen we een heldere strategie
en een herkenbare positionering. Dit moet bijdragen aan de sterke positie als spin in ‘t web binnen
het speelveld. Een goed georganiseerde ‘netwerkregisseur’ kan met relatief beperkte middelen die rol
oppakken en op basis van programma’s met bijbehorende financiering ook uitvoering op het gebied van
de fietser op zich nemen.
Visie op 2020-2024
Om in de toekomst van betekenis te blijven, is het van belang dat in 2019 wordt gewerkt aan een
vierjarenplan met daarin een beschrijving van de ambities, de uit te zetten koers en de activiteiten in de
toekomst. Afstemming met key-partners in het werkveld is hierbij cruciaal (provincie Overijssel, Gastvrij
Overijssel, Routebureaus etc.), aangezien in 2019 wordt gewerkt aan het nieuwe coalitieprogramma.
Zichtbaarheid in het eerste kwartaal van 2019 binnen het politieke spectrum is zeer gewenst.
Professionaliseren organisatie
Met het installeren van het bestuur wordt een belangrijke eerste stap gezet richting een professionele
organisatie. Om flexibel en ‘licht’ te blijven, kiest de stichting voor het inlenen van expertise en ervaring
middels detachering c.q. het inhuren van zp’ers. Naast een programmaleider wordt een projectcoördinator waar en wanneer nodig betrokken voor meer stabiliteit en als verlengstuk van het bestuur.
Van uitvoering naar regie
Verbonden aan de strategie en positionering is de ambitie van de stichting meer ingezet te worden op
regie en in eerste instantie minder op uitvoering. Vanuit een coachende rol verbindingen tot stand brengen, in plaats van zelf ‘het zware werk’ te doen c.q. de portemonnee te trekken. Dit vraagt, naast een
heldere missie en visie, om een concreet activiteitenplan voor 2019 en de jaren die daarop volgen.
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