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Voorwoord

Op de fiets voor een leefbare stad en provincie 
Een leefbare stad en provincie zijn ook een stad en provincie 

die goed bereikbaar zijn. Met de auto, met het openbaar 

vervoer en met de fiets. De laatste jaren stimuleren de 

provincie en de gemeente Groningen steeds meer het gebruik 

van de fiets. Fietsen is immers gezond en goed voor het 

milieu. We leggen fietspaden aan maar geven de fiets ook een 

belangrijke rol in andere infrastructuurprojecten. Rondom de 

stad leggen we bijvoorbeeld P+R’s aan, waar je je auto kunt 

parkeren en verder kunt met de bus of de fiets. 

Als in de stad de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg 

beginnen, is het belangrijk dat er alternatieven voor de 

auto beschikbaar zijn. Vanuit de samenwerkingsorganisatie 

Paul de Rook 

Wethouder Verkeer, Sport en Cultuur, 

gemeente Groningen

Fleur Gräper-van Koolwijk

Gedeputeerde Verkeer en Vervoer, 

provincie Groningen 

Groningen Bereikbaar gaan we ook actief met bedrijven en 

scholen in gesprek om te kijken hoe ze anders kunnen gaan 

reizen. Bijvoorbeeld door werknemers te stimuleren om 

op de fiets naar hun werk te komen. Om dat voor elkaar te 

krijgen, zijn meerdere factoren van belang. Allereerst een 

goede infrastructuur en stallingsmogelijkheden, maar ook 

oplossingen binnen het bedrijf, zoals douchegelegenheid. 

Veel dingen kunnen we als overheid faciliteren maar we 

hebben de expertise en de creativiteit vanuit het bedrijfsleven 

ook nodig. Daarom zijn we blij met een initiatief als de 

Mobiele Fietsservice. Bij dit project snijdt het mes aan 

meerdere kanten. Je stimuleert mensen om de fiets te 

pakken. Dat is goed voor het milieu en het zorgt voor minder 

opstoppingen in de stad. Bovendien help je jongeren aan het 

werk, die anders niet zo gemakkelijk aan een baan komen. 

We bevelen dit project van harte aan. Op de fiets voor een 

leefbare stad en provincie!
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Groningen: 
bereikbaarheid en fietsen

1
Binnenkort gaat de zuidelijke ringweg op de schop. Dit 

betekent dat de stad gedurende zeker vier jaar minder goed 

bereikbaar is. Ook uw organisatie krijgt hiermee te maken. 

Hoe bereikbaar bent u straks voor medewerkers, klanten en 

bezoekers?

De gemeente Groningen stuurt aan op het gebruik van andere 

vervoersmiddelen en veel bedrijven en hun medewerkers 

zijn inmiddels op zoek naar alternatieven voor de auto. De 

fiets is een belangrijk onderdeel van de oplossing. Steeds 

meer organisaties in Groningen stimuleren het fietsgebruik 

al onder hun medewerkers. Want de fiets is een betaalbare 

en gezonde oplossing. Het is ook een kwetsbare oplossing. 

Een lekke band, verlichting die stuk gaat in donkere dagen, 

een lege accu, een ketting die er af loopt: hoe meer een 

fiets gebruikt wordt, hoe groter de kans daarop is. Als uw 

medewerkers (meer) op de fiets naar het werk komen, willen 

zij én u daar geen last van hebben. Met FRED kunnen wij u, 

uw medewerkers én de bedrijven om u heen, hierin volledig 

ontzorgen.

Uw fietsvriend voor
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Wij zijn FRED

2
Laten we ons eerst aan u voorstellen. FRED is een initiatief 

van Stichting Goed Bezig in Groningen. FRED is een denker 

én een doener. Met FRED denken we na over de rol van de 

fiets in het mobiliteitsvraagstuk in en om de stad Groningen. 

En we denken mee met bedrijven en organisaties over hoe ze 

die rol kunnen invullen. Dat vertalen we in concrete actie en 

dienstverlening. Elke dag dragen we bij aan de mobiliteit van 

fietsers in Groningen. Met werkplaatsen en stallingen, met 

service, reparaties, onderhoud en advies. Ook voor bedrijven.

FRED is dus een all-in dienstverlener in fietsbereikbaarheid en 

-mobiliteit. Het handige van FRED is dat hij zelf ook hartstikke 

mobiel is.

Fietsservice next level
Bedrijven en hun medewerkers bedienen we met onze 

fietsservice next level. Bij grotere bedrijven doen we dat 

‘in huis’. We bieden ook een mobiele service, waarmee 

we onze fietsdienstverlening op iedere locatie op afroep/

afspraak kunnen leveren. Op die manier zorgen we ervoor 

dat medewerkers alleen maar hoeven te fietsen van A naar 

B en zich niet druk hoeven te maken over mankementen 

en onderhoud. Kortom, we ontzorgen werknemers en 

werkgevers en dragen zo bij aan de bereikbaarheid en de 

continuïteit van stad en bedrijf.

We werken op dit moment al met Bikkels & Bikes (de 

voorloper van FRED) voor: DUO, Belastingdienst, Douane,  

De Haan Advocaten, IKEA, The Student Hotel, Alfa-college en 

Mamamini.

Win-win-win
Doordat wij werken met professionele en ervaren 

fietsenmakers is onze klant altijd verzekerd van goede 

kwaliteit. Onze professionals leiden ook jongeren en 

volwassenen op die werkzoekend zijn en gemotiveerd zijn 

om iets te bereiken. Via FRED krijgen zij een kans om zich 

verder te ontwikkelen en straks de stap naar de arbeidsmarkt 

te kunnen zetten. Hierin werken we samen met gemeenten 

en re-integratiebedrijven. Zo zorgen we niet alleen voor de 

fietsmobiliteit van onze opdrachtgevers en hun medewerkers, 

maar ook voor de persoonlijke mobiliteit van onze jongens. 

Zo geeft FRED nét even een extra dimensie aan onze 

fietsdienstverlening.

Uw fietsvriend voor
onderweg
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Dit doet FRED
Met goed uitgeruste busjes en onze ‘zelfde-dag-klaar-mentali-

teit’ zijn we elke werkdag op pad. We repareren, onderhouden 

en bieden leenfietsen. Al naar gelang de aard van de werk-

zaamheden bieden we service ter plekke of nemen we de  

fiets of e-bike mee om hem te repareren in een van onze werk-

plaatsen. Als de reparatie onverhoopt meer tijd vraagt,  

bijvoorbeeld omdat er onderdelen besteld moeten worden, 

geven we een leenfiets mee.

Met een app kan uw medewerker heel gemakkelijk aangeven 

waar de fiets staat en wat er moet gebeuren. Uiteraard zetten 

we de fiets terug op de plek die voor uw medewerker het 

handigst is.

Zo doet u mee
Het principe van FRED is heel eenvoudig. Iedere organisatie die 

meedoet, betaalt een jaarlijkse bijdrage om gebruik te maken 

van de service van FRED. Hiervoor:

• richten we een basisnetwerk in

•  verlenen we mobiele fietsservice voor uw medewerkers: 

reparatie en onderhoudsbeurten op locatie of via de  

ophaalservice

• werken we volgens het ‘zelfde-dag-gereed-principe’

• stellen we leenfietsen beschikbaar.

Om dit basisnetwerk in stand te kunnen houden en betaalbare 

dienstverlening te kunnen leveren de komende jaren, gaan we 

uit van een afspraak voor de duur van minimaal drie jaar.

De fietsdienstverlening 
van FRED

De kosten voor reparatie (arbeidsloon en onderdelen) komen 

voor rekening van de medewerker. Hierbij hanteren wij scherpe 

tarieven, zodat onze dienstverlening betaalbaar blijft. Onze 

bestaande klanten zijn dit van ons gewend en met FRED zetten 

we deze lijn door.

In huis kan ook!
Voor grotere bedrijven kan het interessant zijn om FRED in huis 

te halen. Hier hebben wij ervaring mee. Daarover leest u meer  

in het interview met Piet Koehorst van DUO op pagina 9.

Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Andere wensen of ideeën?
Neem dan contact met ons op. Wij maken FRED graag voor u 

op maat.

Geen winstoogmerk

FRED heeft geen winstoogmerk. Mochten we 

aan het eind van een boekjaar geld overhouden, 

dan storten we dat in een mobiliteitsfonds. 

Ook stellen we dan het jaarbedrag dat de 

deelnemende organisaties betalen naar 

beneden bij.

3
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Samenwerken met FRED levert de  
volgende voordelen op:

Uw fietsende medewerker ontzorgd
FRED is dé mobiele fietsvriend van Groningen: hij repareert 

en onderhoudt op locatie en houdt zo uw medewerkers op de 

fiets. Uw medewerkers kunnen daardoor met een gerust hart 

voor de fiets kiezen.

Goed werkgeverschap
Tegelijkertijd ontzorgen we u als werkgever. Want we 

nemen een deel van de uitvoering van goed werkgeverschap 

op ons. Veel bedrijven en organisaties hebben al een 

stimuleringsprogramma met betrekking tot gezonder werken 

en gezond leven. Immers, een gezonde en fitte medewerker 

is van groot belang. Deze human capital-gedachte kan extra 

kracht worden bijgezet door het fietsgebruik te stimuleren en 

te zorgen dat dit ook qua randvoorwaarden goed is ingevuld. 

Wellicht met een speciaal fiets-van-de-zaak-project, maar ook 

met het aanbieden van fietsservice en -onderhoud.

Continuïteit van uw bedrijfsvoering
Doordat FRED uw medewerker op de fiets houdt, raakt 

uw bedrijfsvoering niet verstoord door tijd en aandacht 

die wegvloeit naar zorgen over en ingewikkeld geregel bij 

mankementen. Het feit dat deze service er is, zal ook de 

bereidheid om op de fiets te komen vergroten.

Waarom samenwerken 
met FRED?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Samenwerken met FRED is een mooie en gemakkelijke 

invulling van de wens om MVO te werken. U draagt op deze 

manier bij aan het bieden van kansen en perspectief voor 

een grote groep jongeren. FRED werkt transparant, u heeft 

daardoor altijd inzicht in de resultaten en uw bijdrage.

Bijdrage aan bereikbaarheid
Een bereikbare stad Groningen is belangrijk en de fiets 

en fietsdienstverlening spelen daarin een steeds grotere 

rol. FRED zorgt voor de praktische service, maar adviseert 

ook in gebruik en toepassing van de fiets als alternatief 

vervoersmiddel.

Professionele fietsdienstverlening
FRED staat garant voor professionele dienstverlening en een 

zakelijke afhandeling.

Meedenken
Wij zijn gewend om regelmatig te sparren en evalueren 

met onze opdrachtgevers. Zo kunnen we voortdurend onze 

dienstverlening aanscherpen, verbeteren en aanpassen aan 

de wensen en ervaringen van het moment.

WIST U DAT…

er kwalitatief uitstekende en heel  

betaalbare tweedehands e-bikes te koop zijn? 

Heel interessant als u een fietsenproject  

heeft voor uw medewerkers.

FRED heeft ze op voorraad.

Zoekt u of uw medewerker iets specifieks? 

Dankzij ons fantastische netwerk aan 

toeleveranciers vinden wij altijd wat u zoekt!

4
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Meedoen kan al snel. Als een deel van uw medewerkers op de 

fiets naar het werk komt of overweegt dit te gaan doen, zijn 

er al mogelijkheden.

FRED werkt in dit gebied:

Wanneer is FRED interessant 
voor uw organisatie?

5
Zuidhorn

Haren

Hoogkerk

GRONINGEN

A28

N372

N355

A7

Leek

N361

N46

P+R Zernike

P+R Kardinge

Het Witte Lam
P+R Reitdiep

P+R Meerstad

Eemspoort

P+R Hoogkerk

P+R Europapark

Europapark

P+R Haren

A7

Cascade
Driebond

Bedrijventerrein

P+R

Onze mobiele 

fietsservice richt zich op:

Uw fietsvriend voor
onderweg
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Geluid uit 
de praktijk
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft 
een sterke visie op het belang van de fiets voor 
haar medewerkers. Dat blijft niet bij woorden. 
Het bedrijf zorgt voor de fietser met een 
aantrekkelijk totaalconcept, dat een nieuwe 
standaard zet in mobiliteit en landelijke aandacht 
krijgt. Omdat het werkt! De initiatiefnemers 

van FRED spelen daar met Bikkels & Bikes 
een belangrijke rol in. Piet Koehorst, manager 
Services van DUO en verantwoordelijk voor 
bereikbaarheid, vertelt over dat concept en 
over zijn visie op de fiets als oplossing voor de 
problemen die door de aanpak van de zuidelijke 
ringweg op ons af komen.     >>

6

Uw fietsvriend voor
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Piet Koehorst, manager Services DUO

verantwoordelijk voor bereikbaarheid, technisch voorzitter van het 

Europaparkoverleg en technisch voorzitter Spoorzone-overleg 

(DUO is ook een grote werkgever in het Cascade-gebouw)

“Natuurlijk krijgen we overlast. 

Daar moeten we ook niet 

teveel over zeuren. Wat we wel 

kunnen doen, is het voor onze 

fietsers samen goed regelen.”
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Hoe kunnen we dat doen?
In zo’n enorm project als Aanpak Ring Zuid kun je gewoonweg 

niet alles voorzien en voorkomen. Hoe goed alle partijen 

ook met elkaar in gesprek zijn. Wat we wél kunnen, is zelf de 

randvoorwaarden voor onze medewerkers zo goed mogelijk 

regelen.

Hoe zorgt DUO voor zijn fietsende medewerker?
Wij hebben de mazzel dat we alle faciliteiten in het pand 

hebben. Wat hier vanaf het begin succesvol was, is dat we 

de fietser laten zien dat we hem serieus nemen. Met een 

goede stalling en maatwerk. Dat combineren we met het 

aanbieden van service en reparaties door Bikkels & Bikes 

in het Servicepunt. Dan bied je een surplus, meer dan een 

normale stalling. Dat wordt enorm gewaardeerd en zo is de 

drempel om op de fiets te stappen een stuk lager. We hebben 

inmiddels een grote groep trouwe fietsers en die wordt elke 

week groter.   >>

Met welke problemen krijgen DUO en andere 
bedrijven straks te maken?
Ik denk dat de fysieke bereikbaarheid echt onder druk komt 

te staan. De bedrijven rond het Europapark zijn dat zich 

goed bewust. We zijn er samen al bijna 2 jaar mee bezig. 

We hebben allemaal dezelfde vertaalslagproblematiek. In 

hoeverre gaat het je raken?

Bij sommige bedrijven kunnen mensen thuis werken, maar 

dat is niet altijd gewenst en kan ook niet overal. Denk aan een 

ziekenhuis of school.

Welke plek neemt de fiets in als oplossing?
Groningen wil een Fietsstad zijn en als werkgevers willen we 

ook graag dat onze medewerkers op de fiets komen. Dat 

heeft allerlei voordelen, niet alleen op de weg. Ze worden er 

ook gezonder van. Als we dat met z’n allen willen, moeten we 

het met z’n allen ook goed regelen voor de fietser.

Uw fietsvriend voor
onderweg

“Ontzorg je fietser! 
Daar krijg je veel 

voor terug.”
Piet Koehorst, DUO
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Wat zou u andere bedrijven aanraden?
Anticipeer! Neem je fietsende medewerkers serieus en zorg 

voor ze. Ik realiseer me heel goed dat niet iedereen dit soort 

dienstverlening in huis kan regelen. Wij hebben het geluk dat 

we zo groot zijn. Maar als je je collectief committeert, kun 

je als bedrijven samen wel een oplossing mogelijk maken en 

daar het maximale voor je medewerkers en je organisatie 

uit halen. Fietsenrekken neerzetten is het makkelijkst. De 

organisatie er omheen goed regelen, daar gaat het om. Ook 

dat hoeft niet moeilijk te zijn. Het zit ‘m in kleine dingen. Ik 

ben daar heilig van overtuigd.

Ik vind het FRED-concept dan ook een prima idee. Het is 

als het ware een mobiele variant van de formule die wij 

aanbieden.

Wat is de kracht van de formule?
De eenvoud! Dat is echt de kracht van de oplossing.  

’s Morgens je fiets aanbieden, ’s middags is ‘ie weer klaar. 

Kleine reparaties, onderhoudsbeurten, zo ontzorg je de 

fietser en hou je hem op de fiets. De dienstverlening is 

klantvriendelijk en duidelijk, de kwaliteit is goed. En nog nooit 

heeft iemand hier het gevoel gehad dat hij teveel betaald 

heeft. Die combinatie maakt de service echt ‘anders’.

Waarom werkt u samen met  
Bikkels & Bikes / FRED?
Zij koppelen vakmanschap aan een maatschappelijke bijdrage. 

Wij vinden het belangrijk om maatschappelijk verantwoord 

te ondernemen. We slaan zo twee vliegen in een klap. We 

ontzorgen onze medewerkers en helpen tegelijkertijd mee 

om jongeren een kans te geven.

Heeft u nog een tip?
Twintig jaar geleden leerde ik bij de post een belangrijke 

les. We hadden 1000 mensen in dienst, veel van hen 

waren bezorgers, fietsers. Het ziekteverzuim was hoog. 

Op een gegeven moment zei een directeur: “Laten we de 

fietsenstalling overkappen. Dan kunnen ze de post droog  

in- en uitpakken.” Daar kwam veel commentaar op.  

Want: “Wat kost dat wel niet?” Maar het ziekteverzuim 

ging omlaag, de bestellers waren tevreden en de oplossing 

verspreidde zich als een olievlek over stallingen door heel 

Nederland. Deze les heb ik altijd onthouden: zorg voor je 

mensen, zie het niet alleen als kostenpost, maar kijk  

vooral naar wat je ervoor terugkrijgt.        •
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Met FRED op weg 
naar 2021
Met FRED zetten we in op een goed bereikbare stad 

Groningen en hebben we een voorlopige focus op eind 

2021. Dan zijn de grootste werkzaamheden achter de rug 

en hebben we een nieuwe situatie qua bereikbaarheid en 

mobiliteit in Groningen. Vanzelfsprekend zal de fiets meer 

dan ooit zijn plek verdiend hebben in het mobiliteitsvraagstuk 

en zal de fietsdienstverlening bij veel bedrijven en 

organisaties een vast onderdeel van de bedrijfsvoering zijn. 

Ook dan kunt u op FRED blijven rekenen.

In 2021 hebben we bovendien tientallen jongeren en 

volwassenen dankzij FRED aan een baan geholpen. Ook 

op dat front hebben we een mooie bijdrage aan mobiliteit 

kunnen leveren. Samen met u.

7
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Fietsservice wérkt 
in de praktijk
Dat fietsservice werkt in de praktijk blijkt uit onze huidige lijst 

met opdrachtgevers bij Bikkels & Bikes. Allemaal bedrijven en 

organisaties die het belang van bereikbaarheid, mobiliteit én 

maatschappelijk verantwoord ondernemen inzien.8
En vraag ook maar eens aan de medewerkers van DUO en de 

Belastingdienst of het voor hen werkt. Van hen kregen we 

een pluim voor onze dienstverlening in het Servicepunt van 

hun rijwielstalling.

Uw fietsvriend voor
onderweg

Opdrachtgevers
Wij werken onder meer voor DUO, Belastingdienst, Douane en voor deze organisaties:
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Contact en afspraak

U bent vast nieuwsgierig geworden naar wat FRED voor uw 

organisatie kan doen! We gaan graag met u in gesprek over uw 

specifieke situatie. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Erwin Grose of  

Agnes Nanninga:

E  erwin@stichtinggoedbezig.nl  of 
 agnes@stichtinggoedbezig.nl 

T  050 - 737 00 53 

9
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FRED is een initiatief van 
Stichting Goed Bezig in Groningen.

Colofon   
De gebruikte foto’s zijn van:
Alex Wiersma  (pagina 3)
Jeroen van Kooten  (pagina 9)
Reyer Boxem  (pagina 14)
Mariëlle Gebben  (pagina 2, 5, 6, 13 en 15)
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