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Voorstelling organisatie:  De Fietsersbond komt op voor en vertegenwoordigt alle fietsers in Vlaanderen 

en Brussel. Ze voeren acties, lobbyen en zetten druk op het beleid om de 

veiligheid voor fietsers te verhogen, om fietsen naar het werk aangenamer te 

maken en om het fiscaal interessanter te maken. Bike to Work is één van de 

initiatieven van de Fietsersbond om het gebruik van de fiets voor woon-

werkverplaatsingen te stimuleren met aandacht voor de combinatie met andere 

duurzame vervoersmiddelen. 

Kernwoorden:  Mobiliteit, Woon-werkverkeer, Data-analyse 

Probleemschets:  Bike to Work is steeds op zoek naar manieren om het fietsgebruik in het woon-

werkverkeer te stimuleren. Zo hebben ze een nieuwe, gebruiksvriendelijke 

website gelanceerd en zal er een app komen. Graag zouden ze meer inzicht 

verkrijgen op de impact van hun vernieuwingen, acties en diensten. Daarnaast 

wensen ze ook een profielschets van de intensieve en de minder intensieve 

gebruikers om beide categorieën in de toekomst beter te kunnen benaderen. 

Methodologie:  Ten eerste werden KPI’s opgesteld, die het succes van een bedrijf meten ten 

opzichte van een reeks vooropgestelde doelstellingen. Vervolgens werden deze 

KPI’s verder uitgediept via een data-analyse van de gebruikersgegevens. 

Daarnaast werden doelgroepen van gebruikers en sectoren geïdentificeerd. Tot 

slot volgen enkele aanbevelingen op basis van de bevindingen. 

Resultaten: Vooral werknemers ouder dan 50 jaar die op korte afstand van hun werk wonen 

en voordien reeds fietsten, vertonen de beste fietsprestaties op Bike to Work. 

Daarnaast vertonen enkele sectoren betere prestaties dan andere en worden de 

meeste accounts vertegenwoordigd door grote ondernemingen. Tot slot is er 

algemeen een stijgende trend in het aantal geregistreerde fietskilometers op 

Bike to Work.  

Aanbevelingen We raden Bike to Work aan hun focus te leggen op mensen met een kort 

woon-werktraject, werknemers jonger dan 30 jaar, mensen die voordien met de 

auto naar het werk gingen, kleine en middelgrote bedrijven, het aanstellen van 

gemotiveerde coördinatoren en op sectoren en regio’s met het meeste 

groeipotentieel.  
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1. Inleiding  

In België blijft de wagen veruit het populairste transportmiddel. Het autogebruik van 

de Belgen varieert aanzienlijk afhankelijk van de af te leggen afstand, maar uit recent 

onderzoek blijkt dat ook voor korte afstanden vaak de auto wordt genomen. Zo 

neemt één op de vier Belgen regelmatig de auto voor een afstand van minder dan vijf 

kilometer. Met betrekking tot het woon-werkverkeer verplaatst 56% van de Belgen 

zich met de auto. Dit overmatig autogebruik is een gevolg van een reeks 

beperkingen en uitdagingen zoals infrastructuurproblemen, ruimtelijke ordening, etc. 

Bovendien zijn er vele directe en indirecte maatschappelijke kosten verbonden aan 

overmatig autogebruik. De directe kosten hebben betrekking op de aankoop, 

verzekering, brandstof en onderhoud van de wagen. De indirecte kosten zijn het 

gevolg van bijvoorbeeld luchtverontreiniging, klimaatopwarming, congestie, lawaai, 

verkeersonveiligheid en ongevallen. De mobiliteit in België is met andere woorden 

verre van duurzaam, zowel op sociaal, economisch als ecologisch gebied. (FOD 

Mobiliteit)  

 

Bovenvermelde problematiek wordt in België gelukkig reeds erkend. Zowel 

particulieren als de overheid tonen de bereidheid om verbeteringen door te voeren. 

Zo bestaan er reeds een aantal organisaties, zoals onder andere de Fietsersbond, 

die zich toespitsen op de verbetering van een duurzaam mobiliteitssysteem door 

onder andere het fietsgebruik te stimuleren.  

 

Fietsen is namelijk één van de meest eenvoudige oplossingen voor deze 

problematiek. Niet alleen wordt tijdverlies omwille van congesties vermeden, ook 

parkeerproblemen treden niet meer op. Andere persoonlijke voordelen zijn een 

verbeterde gezondheid door dagelijkse beweging en het uitsparen van vele van de 

reeds vermelde directe en indirecte kosten.   

 

Het integratieproject loopt in opdracht van de Fietsersbond en is specifiek gericht op 

het ‘Bike to Work’ platform, één van de projecten van deze organisatie. We trachten 

op het einde van de rit de organisatie een duidelijke analyse aan te bieden en nuttige 

aanbevelingen te geven zodanig dat het fietsgebruik in het woon-werkverkeer verder 

bevorderd kan worden om zo een deel van de problematiek verder aan te pakken.  

 

We willen graag Dieter Snauwaert (Accountmanager) bedanken voor zijn tijd en hulp. 

Wij waarderen de mogelijkheid om samen te werken met de Fietsersbond bij het 

vinden van oplossingen naar een duurzamere mobiliteit. Wij spreken ook onze dank 

uit aan professor Springael voor het mee bepalen van de scope van het project en 

voor enkele inhoudelijke inzichten.  
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2. Beschrijving van het project 

Hieronder wordt het project verder gekaderd. Eerst wordt de organisatie toegelicht, 

waarna een situatieschets volgt. Vervolgens worden ook de doelstellingen en de 

scope van het project besproken. 

 

2.1 De organisatie: Fietsersbond vzw 

De Fietsersbond komt op voor en vertegenwoordigt alle fietsers in Vlaanderen en 

Brussel. Ze voeren acties, lobbyen en zetten druk op het beleid om de 

verkeersregels aan te passen op maat van fietsers, om meer en betere fietsroutes en 

fietspaden te voorzien en tot slot om fietsen naar het werk aan te moedigen en 

fiscaal interessanter te maken.  

 

In hun visie zien ze in 2030 comfortabele, veilige en coherente fietsroutes waardoor 

de fiets de meest vanzelfsprekende vervoersmodus voor korte afstanden zal zijn. 

Daarnaast zullen voor langere verplaatsingen ook het openbaar vervoer en/of 

deelmobiliteit gebruikt worden. Nodeloze afstanden voor woon-werkverkeer zullen 

door een meer nabije ruimtelijke ordening vermeden worden. Daarnaast hopen ze 

dat tegen 2030 de economische meerwaarde van het fietsgebruik of ‘bikenomics’ 

algemeen erkend zal worden. De term bikenomics heeft betrekking op investeringen 

in fietsbeleid die rendabel zijn voor de economie, de maatschappij en de gebruiker. 

Kortom, in de visie van de Fietsersbond zullen tegen 2030 dankzij een geïntegreerd 

fietsbeleid meer mensen fietsen en zal dit bijdragen aan het bereiken van klimaat-, 

milieu- en gezondheidsdoelstellingen.  

 

In hun missie beschrijft de Fietsersbond verder hoe ze deze visie trachten te 

verwezenlijken. Zo geloven ze in multimodaliteit waar de fiets de basisschakel van is. 

Er wordt dus gekozen voor een integrale aanpak die betrekking heeft op een geheel 

netwerk van duurzame mobiliteit. De fietser is daarbij hun uitgangspunt. Er wordt op 

alle overheidsniveaus en bij bedrijven gelobbyd. Ze promoten hierbij de fiets als 

hefboom om duurzame oplossingen te realiseren op vlak van mobiliteit, ruimtelijke 

ordening, economie,  klimaat, milieu en gezondheid. Diensten worden geleverd en 

onderzoek wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen. Op deze manier trekt de 

Fietsersbond met kennis van zaken de kop van het peloton en inspireren en 

motiveren ze verder alle stakeholders om mee deze visie te realiseren.  

 

Momenteel heeft de Fietsersbond verschillende projecten lopen die er naar streven 

het mogelijk te maken op een veilige, plezierige, gezonde en financieel voordelige 

manier naar elke bestemming te kunnen fietsen. In de hoop zo meer mensen te 

overtuigen steeds meer te kiezen voor het gebruiken van de fiets. Zo wordt op de 

eerste plaats met de hoogtechnologische ‘meetfiets’ de kwaliteit en het comfort van 

de fietspaden in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht. Dit helpt de overheid om 

de nodige infrastructuurverbeteringen beter te identificeren om zo de juiste 

investeringen te kunnen maken. Daarnaast ondersteunt het Bike to Work initiatief 
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ondernemingen bij hun fietsvriendelijk personeelsbeleid en bieden ze werknemers 

extra voordelen. Tot slot organiseert de Fietsersbond ook ieder jaar de ‘Nationale 

applausdag’, waarbij telkens op de eerste dag van de lente een applaus wordt 

gegeven aan fietsers tijdens de ochtendspits. Dit laatste initiatief dient om fietsers te 

bedanken en te motiveren en tegelijkertijd beleidsmakers en automobilisten te tonen 

dat fietsen een doenbaar en goed alternatief is.  

 

2.2 Situatieschets   

In het integratieproject wordt specifiek gefocust op het Bike to Work 

fietsmotivatieprogramma. Bike to Work is een initiatief van de Fietsersbond dat het 

gebruik van de fiets als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer stimuleert en dat 

bedrijven ondersteunt die hun werknemers daartoe trachten te motiveren. Naast de 

fiets wordt ook aandacht gegeven aan de combinatie met andere duurzame 

vervoersmiddelen. Bike to Work biedt hiertoe fiets gerelateerde informatie, een 

platform om de fietsprestaties te monitoren en verschillende motivatieprogramma’s 

aan. Het Bike to Work project werd opgestart in september 2009 en tracht 

zelfredzaam te zijn, gedragen door inkomsten van deelnemende werkgevers. 

 

Om hun service te kunnen blijven verbeteren en om een groeiend publiek te 

bereiken, is men voor Bike to Work steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo is 

er bijvoorbeeld in het voorjaar van 2020 een vernieuwde en gebruiksvriendelijkere 

website gelanceerd en zal er in april 2020 een app beschikbaar gesteld worden. In 

dit kader van verbeteringen stelt ons onderzoek zich door uit te zoeken bij welk 

publiek Bike to Work al goed scoort en waar nog groeimogelijkheden zijn. 

 

2.3 Doelstellingen 

De Fietsersbond heeft met Bike to Work als doelstelling om meer mensen te laten 

fietsen naar het werk en om zo een geheel duurzaam mobiliteitssysteem te creëren. 

Ons doel is om het management van de Fietsersbond door middel van key 

performance indicators of kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) in staat te stellen om 

haar prestaties te beoordelen en te observeren of de organisatie evolueert in de 

richting van haar doel. Bovendien moeten deze op te stellen KPI’s ook op het niveau 

van de deelnemende werkgevers toe te passen zijn, zodat deze zelf hun eigen 

fietsbeleid kunnen evalueren aan de hand van eigen gekozen objectieven. 

 

Daarnaast wensen we patronen te kunnen vinden in het fietsgedrag van de 

gebruikers door beschikbare databanken te analyseren. Profielen van verschillende 

categorieën pendelaars dienen opgesteld te worden om meer inzicht te krijgen in hun 

fietsgedrag. Ook op volgende vragen hopen we een antwoord te vinden. Welke 

bedrijven en sectoren scoren goed op fietsvlak en welke kunnen beter? Waar liggen 

de opportuniteiten voor Bike to Work? Welke sectoren en regio’s kunnen best 

geprospecteerd worden? Welke KPI’s kunnen we voorleggen aan werkgevers in 

specifieke sectoren? 
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Tot slot hopen we nuttige aanbevelingen te kunnen geven om de impact van Bike to 

Work op het fietsgebruik nog te vergroten en om het bestaande fietspotentieel ten 

volle te benutten.  

 

Hieronder wordt een korte opsomming van de doelstellingen van het project 

gegeven. Er dient opgemerkt te worden dat deze opsomming licht verschilt met deze 

van de projectfiche wegens het bijsturen van het project gedurende het verloop. 

 

 (Vernieuwde) KPI’s opstellen voor Bike to Work én voor de werkgevers die 

aan Bike to Work deelnemen. 

 Inzichten vinden over het fietsgedrag bij verschillende categorieën gebruikers 

en in verschillende sectoren. 

 Verschillende benchmarks om het fietsbeleid te monitoren kunnen voorstellen. 

 Nieuwe mogelijkheden om de impact van Bike to Work te vergroten 

exploreren. 

 

2.4 Scope 

De scope van het integratieproject is doorheen de tijd en door omstandigheden een 

aantal keer aanzienlijk gewijzigd. Oorspronkelijk was het de opzet om het effect van 

het belastingvrij maken van de fietsvergoeding op het fietsgebruik van werknemers te 

onderzoeken. Echter, dit project was reeds uitgevoerd in het verleden en de uitkomst 

ervan was daardoor al bekend bij de Fietsersbond. Vervolgens kwam er uit de 

startvergadering van het project voort dat zowel het meten van de huidige impact als 

het meten van de impact van het vernieuwde Bike to Work platform erg interessant 

kon zijn voor de onderneming. Door beperkingen in de tijd en voornamelijk door 

toedoen van het coronavirus werd het uitvoeren van een dergelijke impactstudie 

moeilijker en minder aangewezen. Een waarheidsgetrouwe impactmeting heeft 

immers vooral zin als deze op verschillende momenten in de tijd en niet onmiddellijk 

na de lancering plaatsvindt. Bovendien nam het aantal geregistreerde ritten na de 

lancering van de nieuwe website drastisch af door de lock-down maatregelen. Na 

overleg met beide begeleiders zijn we tot slot uitgekomen bij het uitvoeren van een 

data-analyse op de reeds beschikbare gegevens om zo het fietsgedrag bij bedrijven 

en in verschillende sectoren te onderzoeken, waarna op basis van deze bevindingen 

bruikbare aanbevelingen aan de Fietsersbond geboden dienen te worden. 

 

De data-analyse omvat ten eerste het beschrijven van de demografische gegevens 

van de gebruikers aan de hand van descriptieve statistiek. Vervolgens volgt een 

sectoranalyse van de aangesloten werkgevers, waarbij de fietsprestaties vergeleken 

worden overheen de verschillende sectoren en over hun bedrijfsgrootte. Tenslotte 

proberen we met behulp van enkele ANOVA testen in SPSS tijdens de data-analyse 

inzichten te krijgen in bepaalde patronen met betrekking tot het fietsgedrag.  
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Een korte opsomming van de scope van het project wordt hieronder gegeven. Er 

dient opgemerkt te worden dat ook hier deze opsomming licht verschilt met de 

projectfiche. Dit opnieuw wegens het bijsturen van het project gedurende het verloop. 

 

 Data-analyse van gebruikersaccounts Bike to Work: KPI’s, descriptieve 

statistiek, statistische testen en paarsgewijze vergelijkingen. 

 Niet langer: meting impact Bike to Work  

 Niet langer: meting van het effect van het vernieuwde platform. 
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3. Methodologie 

Tijdens de startvergadering met de Fietsersbond maakten we kennis met onze 

externe begeleider, Dieter Snauwaert, die ons gedurende het project heeft bijgestaan 

bij vragen en die ons voorzien heeft van de nodige feedback over de gemaakte 

vorderingen. Na een korte inleiding over de Fietsersbond en het Bike to Work 

platform, kwam de vraag van Dieter Snauwaert om de impact van Bike to Work op 

hun gebruikers te meten. Vervolgens hebben we samen met hem en de interne 

begeleider van de Universiteit Antwerpen, professor Springael, krijtlijnen uitgetekend 

van het onderzoek, waaruit de doelstelling en de scope van het project voortvloeiden 

zoals bovenstaand beschreven. Na de startvergadering hebben wij een projectfiche 

opgemaakt waarin de besproken zaken opgesomd werden en waarin de gemaakte 

afspraken duidelijk werden opgelijst. 

 

De volgende stap voor ons was om een grondige analyse te maken van wat de 

Fietsersbond juist is en van hoe Bike to Work in elkaar zit. Hiervoor zijn we in de huid 

van de gebruikers van Bike to Work gekropen door zelf een account aan te maken 

en door zoveel mogelijk informatie op hun website te vergaren. Nadat we zelf een 

beter inzicht in Bike to Work hadden verkregen, is er tijdens een tweede gesprek met 

Dieter Snauwaert dieper ingegaan op de werking van Bike to Work. Wij hebben 

tijdens dit gesprek zelf eerst overlopen hoe wij het project zagen en we hebben ons 

projectmanagement toegelicht. Vervolgens heeft Dieter Snauwaert nog extra 

toelichtingen gegeven waar nodig. Enkele zaken die hieruit bevattelijker werden, 

waren de objectieven van Bike to Work, hun verschillende projecten, de geplande 

vernieuwingen aan de website en de introductie van een app. 

 

Om vervolgens ten eerste de impact van Bike to Work op bedrijfsniveau van de 

deelnemende werkgevers en ten tweede de voortgang van de doelstellingen van de 

Fietsersbond concreet meetbaar te maken, hadden we nood aan verschillende 

indicatoren met concrete objectieven. Zo werden er kritieke prestatie-indicatoren 

opgesteld, die het succes van een bedrijf meten ten opzichte van een reeks 

vooropgestelde doelstellingen of branchegenoten. Nadat we een lijst met mogelijke 

KPI’s opgesteld voorgelegd hadden aan Dieter Snauwaert, konden deze KPI’s dan 

tijdens de volgende fase, deze van de data-analyse, verder uitgediept worden en 

voorzien worden van benchmarks. 

 

Voor het uitvoeren van de data-analyse stelde de Fietsersbond ons data beschikbaar 

over het fietsgedrag van de gebruikers van Bike to Work in de vorm van enkele Excel 

sheets. Verder werden ook de dashboards van Google Analytics gebruikt om extra 

inzichten over de gebruikers te verwerven. Vooraleer met de data aan de slag te 

gaan, moesten we deze echter eerst preprocessen. Een eerste stap bestond eruit de 

relevante gegevens uit de verschillende Excel documenten samen te brengen in één 

werkdocument. Op basis van de Excel functie VLOOKUP() werden zo de gegevens 

over het aantal werkdagen, gefietste en niet gefietste dagen toegevoegd aan het 
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werkdocument. Dit om in staat te zijn de bike rate van de gebruikers te berekenen en 

ook de afstand van het woon-werktraject af te leiden. Dit laatste hebben we 

benaderd door de totale gefietste afstand per gebruiker te delen door tweemaal het 

aantal gefietste dagen. Om ook in staat te zijn een analyse uit te voeren op het 

niveau van de bedrijven en sectoren diende bijkomende informatie toegevoegd te 

worden aan het document. Hiertoe werd de Belfirst database geraadpleegd om de 

sector, de omzet en het aantal werknemers van de bedrijven op te zoeken. De 

bedrijven werden op basis van hun omzet en aantal werknemers ingedeeld in kleine, 

middelgrote en grote bedrijven op basis van de wettelijke voorschriften. Additioneel 

werd ook het bereik van de bedrijven berekend door het aantal aangesloten 

werknemers bij Bike to Work te delen door het totaal aantal werknemers. Vervolgens 

hebben we in het werkdocument een keuze gemaakt met betrekking tot de voor ons 

relevante variabele en dienden we verder nog een aantal handelingen door te voeren 

om foutieve of onrealistische waarden aan te passen of te verwijderen. Sommige 

kolommen werden bovendien ook behandeld om er de relevante informatie op een 

eenvoudige manier uit te halen (transportmodi, type fiets, regio, etc.) Onrealistische 

waarden in kolommen zoals bike rate, afstand woon-werktraject, leeftijd, etc. werden 

afhankelijk van de waarde en de betekenis herleid tot het minimum, maximum, 

modus, mediaan of gemiddelde van de mogelijke waarden om een realistische 

analyse te kunnen uitvoeren. Foutieve gegevens in kolommen die voor ons niet van 

toepassing waren werden eenvoudigweg verwijderd om het document tot een 

werkbare dataset te herleiden. 

 

We stelden op basis van de beschikbare gegevens beschrijvende statistieken van de 

gebruikers op en deden een sectoranalyse om na te gaan welke profielen reeds 

goed presteren en in welke categorieën er nog groeipotentieel aanwezig is. Tenslotte 

werden de resultaten van de data-analyse gelinkt aan de eerder opgestelde KPI’s, 

zodat we aan zowel de Fietsersbond als aan verschillende werkgevers concrete 

objectieven kunnen voorleggen. Aansluitend aan onze bevindingen vanuit de data-

analyse vormden we aanbevelingen voor de Fietsersbond. Hierin worden de 

problemen die wij zijn tegengekomen weergegeven, sectoren met nog extra te 

benutten potentieel belicht en indien mogelijk aanbevelingen gegeven om dit beide 

aan te pakken. 

 

Finaal volgt een schriftelijk rapport en een poster waarin het project beschreven 

wordt en waarin onze bevindingen weergeven worden. Dit alles wordt tegen 24 april 

2020 opgeleverd. 
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4. Resultaten 

In wat volgt worden de opgestelde KPI’s toegelicht, wordt vervolgens de 

beschrijvende statistiek besproken en volgen ook enkele statistische analyses.  

 

4.1 Kritieke prestatie indicatoren 

Kritieke Prestatie Indicatoren verwijzen naar een reeks kwantificeerbare metingen die 

worden gebruikt om de algemene prestaties van een bedrijf over een middellange tot 

lange termijn te meten. KPI's helpen specifiek om de strategische, financiële en 

operationele prestaties van een bedrijf te bepalen, vaak in vergelijking met die van 

andere bedrijven binnen dezelfde sector. 

 

Indien de Fietsersbond haar doelstelling wilt behalen om een duurzaam 

mobiliteitssysteem te creëren door meer mensen te laten fietsen naar hun werk, 

zullen ze hun awareness moeten verhogen, moeten ze meer gebruikers en meer 

werkgevers aantrekken en zullen ze hen moeten motiveren om vaker de fiets te 

nemen. Ook  het verhogen van de klantentevredenheid kan er bij helpen om de 

gebruikers te ondersteunen om de fiets te nemen naar het werk en om te blijven 

fietsen. 

 

Verder nemen tegenwoordig vele bedrijven de moeite om in te zetten op een eigen 

fietsbeleid en stellen zij een fietsactieplan op om werknemers te ondersteunen om 

meer te fietsen naar het werk. Dit brengt namelijk verschillende voordelen met zich 

mee. Zo komt het werknemers ten goede: ze bewegen meer, ze vermeiden fileleed 

en bovendien zouden ze zelfs minder ziek en productiever zijn. Verder zorgen 

fietsende werknemers ook voor een duurzaam imago en moet er minder parking 

voorzien worden. Om een effectieve transit naar een duurzamer mobiliteitsbeleid te 

waarborgen en om zich er van te garanderen dat de hiervoor gemaakte 

investeringen renderen, willen bedrijven er zich van vergewissen dat voldoende 

werknemers deelnemen en dat zij een degelijk aantal kilometers afleggen.  

 

Zowel de Fietsersbond als de werkgevers kunnen hun eigen fietsprestaties en de 

evolutie van de bovengenoemde doelstellingen evalueren aan de hand van KPI’s. Ze 

kunnen zelfbepaalde objectieven opstellen voor een lijst van indicatoren aan welke 

ze in de toekomst willen voldoen. Door middel van een data-analyse zullen wij 

bepaalde benchmarks voorleggen die kunnen helpen bepaalde KPI’s om te zetten in 

concrete objectieven die zullen afwijken voor verschillende sectoren en voor 

verschillende categorieën van gebruikers. 

 

Voorbeelden van toepasbare KPI’s die in een latere fase geconcretiseerd zullen 

worden tot haalbare objectieven staan hieronder opgelijst: 

 

 Aantal geregistreerde bedrijven / aantal nieuwe, geregistreerde bedrijven 

 Aantal actieve gebruikers / aantal nieuwe actieve gebruikers 
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 Gereden kilometers / toegenomen aantal gereden kilometers 

 Bike percentage 

 Percentage van de werknemers dat Bike to Work gebruikt, zijnde het bereik 

 Aantal nieuwe personen die overgestapt zijn op de fiets (vorig vervoer auto en 

dergelijke) 

 De awareness van Bike to Work 

 Tevredenheid klanten (te meten door middel van enquêtes) 

 

4.2 Demografische gegevens 

De geanalyseerde dataset bevat informatie over 15819 gebruikersaccounts. Dit is 

een verzameling van de gegevens van alle gebruikers die de voorbije twee jaar 

minstens één rit hebben geregistreerd op het Bike to Work platform. In wat volgt 

gaan we deze data analyseren op basis van demografie en op bedrijfs- en 

sectorniveau. Verder volgt er ook nog een vergelijking tussen de gebruikersaccounts 

op niveau van regio, sector en leeftijdscategorie. Aan sommige delen van de 

beschrijvende statistiek wordt bovendien een statistische analyse gekoppeld. 

Van de 15819 accounts zijn er 8620 mannelijke gebruikers (54%) en 7199 

vrouwelijke gebruikers (46%), wat duidt op een relatief gelijke verdeling. Uit de data 

blijkt ook duidelijk dat Bike to Work een breed publiek heeft, zowel qua leeftijd als 

qua regio. Zo heeft Bike to Work gebruikers tussen de 18 en 74 jaar oud en zijn deze 

afkomstig uit 19 verschillende regio’s, waaronder de 10 Belgische provincies, het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook een beperkt aantal uit onze buurlanden 

en andere landen. Van de 15819 accounts zijn er verder 5924 aangesloten als ‘free 

user’, dit zijn accounts waarbij de gebruiker niet via de werkgever aangesloten is, 

maar uit eigen beweging gebruik maakt van Bike to Work. Daarnaast zijn 337 

gebruikers geregistreerd als coördinator van een bedrijf en zijn de resterende 8559 

accounts van werknemers wiens werkgever wel aangesloten is op het Bike to Work 

platform. Deze informatie wordt gevisualiseerd in figuren 1 en 2. 

  

Figuur 1: Geslacht van de gebruikers van Bike to Work                   Figuur 2: Type account 
 

8620 
(54%) 

7199 
(46%) 

Geslacht 

Man Vrouw

9558 
(60%) 

5924 
(38%) 

337 
(2%) 

Type account 

Employee Free user Coördinator



10 

 

Een eerste statistische analyse voeren we uit op de drie verschillende accounttypes. 

In deze analyse onderzoeken we of er een significant verschil in bike rate, wat een 

maat is voor welk percentage van de werkdagen er naar het werk gefietst wordt, is 

tussen de categorieën coördinator, employee en free user. 

 

ANOVA 

Bike rate   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 156713.154 2 78356.577 116.216 .000 

Within Groups 10663684.944 15816 674.234   

Total 10820398.098 15818    

 

 

De ANOVA test geeft aan dat er een significant verschil is tussen de gemiddelde bike 

rates van de verschillende types gebruikers (F = 116,216; p = 0,00 < 0,05). 

Aanvullend leiden we uit de Tamhane’s post hoc test (want geen gelijke variantie uit 

Levene) af dat de gebruikers als employee het significant beter doen dan de twee 

andere categorieën. Daarnaast doet ook de categorie free user het significant beter 

dan de categorie van de coördinators. Bijhorende figuur 3 duidt de verschillende 

gemiddelde bike rates per gebruikerscategorie. 

Vergelijking op basis van multiples 
Afhankelijke variabele: Bike rate   
Tamhane   

(I) Gebruiker (J) Gebruiker 

Verschil in 
gemiddeldes (I-
J) Std. Fout Sig. 

95% Betrouwbaarheidsinterval 
(BI) 
Ondergrens Bovengrens 

Employee Free user 5.7502
*
 .4207 .000 4.745 6.755 

Coördinator 12.6938
*
 1.2234 .000 9.759 15.628 

Free user Employee -5.7502
*
 .4207 .000 -6.755 -4.745 

Coördinator 6.9436
*
 1.2328 .000 3.987 9.900 

Coördinator Employee -12.6938
*
 1.2234 .000 -15.628 -9.759 

Free user -6.9436
*
 1.2328 .000 -9.900 -3.987 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Figuur 3: Gemiddelde bike rate per accounttype 
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We merken in de figuur inderdaad duidelijke verschillen tussen de categorieën op en 

ook de resultaten van Tamhane’s post hoc test komen in de figuur naar voren. De 

employees scoren significant beter dan de categorieën free user en coördinator. 

Deze resultaten zijn echter enerzijds verrassend in onze ogen. We hadden namelijk 

hogere bike rates verwacht van free users, aangezien deze categorie gebruikers de 

motivatie had om zich aan te sluiten zonder toedoen van een werkgever en dus 

verwacht werden een fietsmentaliteit te hebben. Een mogelijke reden voor dit 

fenomeen zou kunnen zijn dat free users na een tijd geen of weinig incentives meer 

hebben om hun fietsgegevens te blijven registreren via Bike to Work. Anderzijds 

hadden we ook van de coördinatoren meer verwacht omdat deze groep vaak 

enthousiaste werknemers kent die de rol van coördinator binnen een bedrijf op zich 

(moeten) nemen en dus verwacht worden een voorbeeldfunctie of trekkersrol te 

vervullen. 

 

Aansluitend geeft de dataset ons ook een inzicht in de transportmodi waar de 

gebruikers voornamelijk gebruik van maakten vooraleer (gedeeltelijk) over te stappen 

naar de fiets (figuur 4). We zien uitdrukkelijk de auto naar voren komen als meest 

gebruikte transportmiddel (92%). Daarnaast werd er ook reeds gebruik gemaakt van 

de fiets (6%), het openbaar vervoer (1%), de combinatie fiets-openbaar vervoer 

(1%), te voet (0,05%) en andere modi (0,26%). Hieruit blijkt opnieuw overduidelijk dat 

de auto nog steeds een erg belangrijke vervoersrol speelt en dat alternatieve 

transportwijzen momenteel nog sterk onderbenut worden.  

 

Figuur 4: Gebruikte transportmodi voor aanmaak Bike to Work account 

Ook op basis van deze eerder gebruikte transportmodi hebben we de verschillende 

bike rates eens vergeleken. Hieronder worden de resultaten van die test 

weergegeven. Om volledig te zijn, vermelden we nog dat de categorie ‘andere’ 
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gebruikers van de verschillende vervoersmodi (F = 66,934; p = 0,00 < 0,05). Ook uit 

Tamhane’s post hoc test komen opnieuw enkele relevante bevindingen tevoorschijn. 

Zo realiseren de reeds fietsers significant hogere bikepercentages in vergelijking met 

deze die voordien de auto namen of het openbaar vervoer gebruikten. Daarnaast zijn 

de bike rates van de mensen die het openbaar vervoer combineerden met de fiets 

ook bijvoorbeeld significant hoger dan de mensen die voordien de auto namen. 

Figuur 5 stelt deze gemiddelde bike rates per categorie (transportmodi voordien) 

voor. Hieruit kunnen we verder nog afleiden dat gebruikers die reeds fietsten ook 

sterk scoren wat betreft de bike rate. Daarnaast scoort de wandelgroep nog hoger en 

bijgevolg het hoogst. Dit is mogelijk te verklaren doordat deze groep voordien het 

woon-werktraject te voet aflegde omwille van de beperkte afstand, maar dat deze 

wandelaars nu toch overgestapt zijn naar de fiets. Omdat de afstand echter beperkt 

blijft, zou het mogelijk zijn dat consequent de fiets nemen minder moeite vraagt voor 

deze groep. Ook is het belangrijk om in de verf te zetten dat gebruikers die voordien 

vooral op de auto beroep deden nu laatst komen in deze rangschikking. Deze 

gebruikers zouden aldus een extra stimulans kunnen gebruiken om met regelmaat 

de fiets te verkiezen als primair vervoersmiddel voor het woon-werktraject.  

 

Figuur 5: Bike rate per voorgaande transportmodus 

Voor het opstellen van figuur 6 werden de gebruikers van het Bike to Work platform 

opgedeeld in tien leeftijdscategorieën van eenzelfde grootte. We zien dat zowel de 

jongste groep gebruikers (0,65%) als de twee oudste groepen gebruikers (0,47% en 

0,01%) ondervertegenwoordigd zijn in de dataset. Dit mag echter niet verbazen 

aangezien vele jongeren pas na het volgen van hogere studies beginnen te werken 

en aangezien de gewettigde pensioenleeftijd in België voorlopig nog steeds 65 jaar 

is. Ook de categorieën die het dichtste bij deze jongste en oudste gebruikers 

aanleunen, kennen gevoelig minder gebruikers dan de middelste vijf categorieën 

waar het aantal gebruikers dichter bij elkaar ligt.  
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Figuur 6: Leeftijdsverdeling van de gebruikers 

Figuur 7 geeft de regio voor elk gebruikersaccount weer op basis van het thuisadres. 

Dit om een inzicht te krijgen hoe geografisch verspreid de gebruikers van Bike to 

Work juist zijn en hoever de reikwijdte van het platform momenteel reeds is. Zoals 

hierboven reeds aangehaald zijn er 19 verschillende regio’s te onderscheiden in de 

accounts waarvan de meeste binnen België terug te vinden zijn. Enkele accounts zijn 

echter ook te herleiden tot werknemers die over de grens wonen in buurlanden zoals 

Nederland, Frankrijk en Duitsland. Wat meteen in het oog springt bij het kijken naar 

deze figuur zijn de sterke cijfers van de Vlaamse provincies Antwerpen, Oost-

Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Samen zijn deze vier provincies 

goed voor 86% van alle gebruikersaccounts. In iets mindere mate zien we ook het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7%) en Limburg (4%) naar voren komen. Uit deze 

figuur kunnen we afleiden dat Bike to Work voornamelijk Vlaamse en Brusselse 

gebruikers aantrekt en dat achterliggend veel van deze gebruikers woonachtig zijn 

rond de provinciehoofdsteden en de hoofdstad Brussel.  
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Figuur 7: Regio op basis van woonplaats gebruikers 
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4.3 Bedrijfs- en sectorgegevens  

Na het toevoegen van bedrijfs- en sectorgegevens aan de data kunnen we naast 

demografische gegevens ook de aangesloten ondernemingen beschrijven. Zo zijn er 

in totaal 249 verschillende bedrijven terug te vinden in de database, die tot 16 

verschillende sectoren (NACE secties op basis van letter) en 7 verschillende 

geografische regio’s behoren. Verder werden de bedrijven op basis van de informatie 

uit de databank Belfirst met betrekking tot het aantal werknemers (2018) en de omzet 

(2018) ingedeeld in drie categorieën, namelijk kleine, middelgrote en grote 

ondernemingen. Uit deze opsplitsing blijkt dat er 47 kleine, 57 grote en 92 grote 

bedrijven aangesloten zijn bij Bike to Work. Deze waren goed voor respectievelijk 

765 (9%), 1248 (14%) en 6761 (77%) accounts. Hieruit blijkt dat grote bedrijven 

instaan voor een zeer groot aandeel van de bestaande Bike to Work accounts. Voor 

de volledigheid is het verder belangrijk om te vermelden dat de benodigde gegevens 

voor 1121 accounts en 53 bijhorende bedrijven niet terug te vinden waren. Deze 

bedrijfs- en sectorgegevens worden weergegeven in figuren 8, 9 en 10. 

 

Figuur 8: Bedrijfsgrootte op basis van omzet en aantal voltijdse 
equivalenten 

Figuur 9 beschrijft tot welke van de 16 sectoren de 249 bedrijven behoren die aan 

bod komen in de data en hoeveel accounts terug te brengen zijn tot een bedrijf dat 

werkzaam is in een bepaalde sector. De sectorverdeling is gebaseerd op de secties 

uit de NACE-code die aangeduid worden met een letter. In onderstaande tabel is een 

overzicht terug te vinden van de verschillende letters en de bijhorende sectoren.  

 
Tabel 1: Overzicht van NACE-sectoren 

NACE-sectie Sector 

C Industrie 

D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde 

lucht 

E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 

F Bouwnijverheid 

G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen 
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H Vervoer en opslag 

I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 

J Informatie en communicatie 

K Financiële activiteiten en verzekeringen 

L Exploitatie van en handel in onroerend goed 

M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 

N Administratieve en ondersteunende diensten 

O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 

P Onderwijs 

Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 

S Overige diensten 

 

We zien dat sector O de sector is die het grootste aantal bedrijven (48) en ook veruit 

de meeste accounts (2127) bevat. Qua aantal accounts scoren ook sectoren C 

(1787), K (1447), M (1029) en Q (1019) hoog. Sectoren C (29), M (25) en Q (30) 

scoren ook wat betreft het aantal bedrijven per sector hoog en worden hier 

bijgevoegd door sectoren G (30) en J (24). Hoewel bedrijven uit 16 verschillende 

sectoren vertegenwoordigd zijn in de data zien we toch dat voorgenoemde zeven 

sectoren de meeste bedrijven (82%) en een groot aantal accounts (58% van totaal) 

voor hun rekening nemen.   

 

Figuur 9: Sectorverdeling van bedrijven aangesloten bij BtW 
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals-Brabant terugkomen. Uit de figuur is 

duidelijk af te leiden dat de meeste bedrijven gesitueerd zijn in het Antwerpse of het 

Brusselse. Daarnaast telt Bike to Work ook een aanzienlijk aantal bedrijven in Oost-

Vlaanderen. Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen scoren zeer gelijkaardig qua 

aantal bedrijven, al kennen de bedrijven in West-Vlaanderen gevoelig meer accounts 

per bedrijf. Limburg en zeker Waals-Brabant hinken verderop. 

 

Figuur 10: Representatie van de bedrijven per regio 

 
4.4 Analyse van gemiddeldes: bereik, bike rate en woon-werkafstand 
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binnen een bedrijf deelneemt aan het Bike to Work programma. Aan deze gegevens 

koppelen we meteen ook een statistische analyse in het geval van de sectoren en 

regio om te zien of er een significant verschil in bike rate op te speuren valt.  
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Gem. bike rate 24.72% 25.98% 22.31% 22.62% 24.08% 26.67% 30.89% 33.13% 30.25% 30.24% 
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Bovenstaande tabel geeft de resultaten weer voor de verschillende 

leeftijdscategorieën. Wat betreft de woon-werkafstand zien we, niet erg verrassend, 

dat deze erg laag is voor de groep 72+. Opmerkelijker is dat ook de jongste categorie 

een beperkte afstand tot het werk aflegt. Verder stijgt de gemiddelde woon-

werkafstand stelselmatig voor de middelste leeftijdscategorieën alvorens terug 

lichtjes te dalen. Deze verschillen blijven echter eerder beperkt rond het globale 

gemiddelde van 10,65 kilometer. Voor de gemiddelde bike rate is het wat moeilijker 

om een trend te achterhalen aangezien deze nogal wat schommelt tussen de 

verschillende categorieën. Opmerkelijk is wel dat de oudere gebruikers hoger scoren 

inzake consequenter met de fiets naar het werk gaan dan de jongere gebruikers. 

Over het algemeen zijn deze resultaten in onze ogen eerder aan de lage kant en 

zeker voor verbetering vatbaar.  

 

In het algemeen leek het ons ook interessant om eens te kijken of er een verband 

bestaat tussen de afstand van het woon-werktraject en het fietsgedrag van de 

gebruikers. Hiertoe voerden we opnieuw een statistische analyse uit. Om de analyse 

overzichtelijker te maken deelden we de woon-werkafstand in zeven verschillende 

afstandscategorieën in. De relevante output van de ANOVA test wordt hieronder 

gegeven.  

 
Beschrijvende statistiek 
Bike rate  

 N Gem. Std. Deviatie Std. Fout 
95% BI voor gemiddelde 

Minimum Maximum Ondergrens Bovengrens 

0 tot 10 km 9079 29.3123 26.92601 .28259 28.7584 29.8662 .00 100.00 

11 tot 20 km 3244 25.3975 25.10606 .44080 24.5333 26.2618 .00 100.00 

21 tot 30 km 1227 22.6535 23.68334 .67612 21.3270 23.9799 .00 100.00 

31 tot 40 km 375 19.4074 21.50466 1.11050 17.2238 21.5910 .00 99.21 

41 tot 50 km 139 14.6058 18.02206 1.52861 11.5832 17.6283 .00 85.60 

51 tot 60 km 57 11.1537 17.21747 2.28051 6.5853 15.7221 .00 90.26 

60+ km 52 18.5998 24.03343 3.33284 11.9089 25.2908 .27 78.79 

Total 14173 27.3211 26.18460 .21995 26.8900 27.7523 .00 100.00 

 
Uit de descriptieve tabel zien we dat het aantal personen per categorie gevoelig 

afneemt naarmate de categorie betrekking heeft op een langer woon-werktraject. De 

meeste gebruikers van Bike to Work (9079 accounts) wonen dus binnen een straal 

van 10 kilometer van de werkplaats. Er zijn slechts een gering aantal gebruikers 

(623) die een serieus stevig traject, meer dan 30 kilometer en bij benadering langer 

dan één uur onderweg, af moeten leggen naar het werk. Verder valt ook op dat deze 

eerste categorie de hoogste bike rate heeft en dat deze daarna stelselmatig afneemt. 

Afstand en bike rate gaan dus nagenoeg hand in hand. Enkel de extreemste groep, 

die meer dan 60 kilometer af moeten leggen naar het werk, doorbreekt deze trend. 

De hogere bike rate van deze categorie kunnen we in dat geval voornamelijk 

toeschrijven aan het enthousiasme van de gebruikers.  
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ANOVA 

Bike rate   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 139545.417 6 23257.570 34.401 .000 

Within Groups 9577252.520 14166 676.073   

Total 9716797.937 14172    

 
De ANOVA test toont aan dat minstens één van de gemiddeldes significant 

verschillend is van de andere (F = 34,401; p = 0,00 < 0,05). De Tamhane’s post hoc 

test toont vervolgens aan dat deze significante verschillen hoofdzakelijk optreden 

tussen categorie één en de daaropvolgende categorieën. Figuur 11 geeft de 

gemiddelde bike rates per categorie van de woon-werktrajecten weer.  

 

Figuur 11: Bike rate voor de woon-werktrajecten 

Over dan naar de vergelijking per regio die wordt weergegeven in tabel 3. De tabel is 

weergegeven met afkortingen omwille van de bladschikking. De afkortingen staan 

voor de 10 Belgische provincies, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en 

Nederland. 

 
Tabel 3: Gemiddelde woon-werkafstand en bike rate per regio 

Regio  Antw. BHG He. Li. Lu. Lux. Na. O-VL. Vl-Br. W-Br. W-Vl. Ned. 

Gem. afstand 

traject  10.83 8.15 14.77 12.70 9.17 21.33 9.81 11.29 11.47 13.35 9.32 16.03 

 

We bemerken in de tabel meteen dat Luxemburg er sterk bovenuit steekt qua woon-

werkafstand en dat ook gebruikers die over de grens in Nederland wonen gevoelig 

meer afstand afleggen. Verder zitten de andere Vlaamse provincies gegroepeerd 

rond het algemene gemiddelde van 10,65 kilometer. Gebruikers afkomstig uit het 
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten zo blijkt over het algemeen een kleinere 

afstand naar het werk overbruggen. Hieronder volgt een gedetailleerde vergelijking 

op basis van een ANOVA test waarin nagegaan wordt of er significante verschillen 

zijn tussen de bike rates in verschillende regio’s.  

 
Beschrijvende statistieken 

Bike rate   

 N Gem. 

Std. 

Deviatie Std. Fout 

95% Betrouwbaarheidsinterval 

(BI) voor gemiddelde 

Minimum Maximum Ondergrens Bovengrens 

Antwerpen 4597 24.237 25.8413 .3818 23.488 24.985 .0 100.0 

Brussel 1049 21.367 25.2262 .7800 19.837 22.898 .0 100.0 

Henegouwen 71 19.901 24.6243 2.9432 14.030 25.773 .0 94.0 

Limburg 625 22.574 25.7563 1.0303 20.551 24.597 .0 100.0 

Luik 60 20.649 25.1853 3.2514 14.143 27.155 .0 78.2 

Luxemburg 3 19.497 29.9947 17.3174 -55.014 94.008 1.9 54.1 

Namen 40 17.789 22.2637 3.5650 10.572 25.007 .0 82.9 

Oost-Vlaanderen 3971 26.004 26.6388 .4233 25.174 26.834 .0 100.0 

Vlaams-Brabant 2828 22.874 24.7261 .4663 21.960 23.789 .0 100.0 

Waals-Brabant 177 17.162 21.7275 1.6378 13.930 20.394 .0 96.6 

West-Vlaanderen 2308 27.994 28.0917 .5852 26.847 29.142 .0 100.0 

Nederland 44 17.283 21.4337 3.2313 10.766 23.799 .0 83.4 

Totaal 15819 24.583 26.1613 .2087 24.174 24.992 .0 100.0 

 

 

Figuur 12: Gemiddelde bike rate per regio 

Uit de tabel met de beschrijvende statistieken en figuur 12 leiden we af dat West-

Vlaanderen het hoogste gemiddelde bikepercentage heeft, gevolgd door Oost-

Vlaanderen en vervolgens Antwerpen. De gebruikers in Waals-Brabant, Namen en 

Nederland scoren minder goed. 
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ANOVA 

Bike rate   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 73288.648 11 6662.604 9.795 .000 

Within Groups 10752348.189 15807 680.227   

Total 10825636.837 15818    

 

De ANOVA test geeft aan dat de gemiddelde bike rates tussen de regio’s significant 

verschillen (F = 9,795; p = 0,00 < 0,05). We kunnen dus zeggen dat het fietsgedrag 

van gebruikers uit verschillende regio’s statistisch significant verschillend is. 

 

Aansluitend bespreken we dezelfde gegevens nog per sector met een toevoeging 

qua bereik van bedrijven. Resultaten worden weergegeven in tabel 4. 

 
Tabel 4: Gemiddeld bereik en woon-werkafstand per sector 

Sector  C D E F G H I J K L M N O P Q S 

Gemiddeld bereik  19% 5% 16% 13% 19% 3% 2% 26% 24% 28% 31% 25% 16% 10% 13% 24% 

Gem. afstand 

traject 11.90 13.92 13.76 9.53 13.95 13.11 11.89 12.80 11.40 9.86 10.89 10.12 8.35 11.25 8.93 8.42 

 

Wat meteen opvalt, is dat bedrijven er over het algemeen niet zo goed in slagen om 

een groot deel van hun werknemers mee te trekken in het Bike to Work verhaal, 

aangezien het gemiddeld bereik over alle bedrijven slechts 20,22% bedraagt. 

Vervolgens zien we dat slechts 6 sectoren boven dat gemiddelde scoren, terwijl de 

andere 10 daar (ver) onder vallen. De gemiddelde woon-werkafstand schommelt 

voor deze vergelijking over het algemeen minder dan in de vorige twee gevallen. Ook 

hier volgt een gedetailleerde vergelijking met betrekking tot de bike rate waarbij 

gekeken wordt of er significante verschillen op te merken zijn. Ditmaal tussen de 

verschillende sectoren. 

 
Beschrijvende statistieken 

Bike rate   

 N Gem. Std. Deviatie Std. Error 

95% BI voor gemiddelde 

Minimum Maximum Ondergrens Bovengrens 

C 1787 29.8697 29.25944 .69293 28.5106 31.2287 .00 100.00 

D 19 15.6721 21.94221 5.03389 5.0963 26.2479 .00 83.39 

E 261 21.2040 21.53675 1.33823 18.5688 23.8393 .00 88.38 

F 81 17.2693 19.93925 2.21547 12.8603 21.6782 .00 88.10 

G 867 26.4935 26.90163 .91574 24.6962 28.2908 .00 99.42 

H 70 24.7381 22.46500 2.68508 19.3816 30.0947 .00 95.00 

I 17 12.5576 25.28915 6.13352 -.4448 25.5601 .00 86.77 

J 853 22.0247 27.00602 .92575 20.2076 23.8417 .00 100.00 

K 1447 23.8857 24.37687 .64239 22.6256 25.1458 .00 142.81 

L 11 55.0655 29.67264 8.94664 35.1311 74.9998 .00 90.07 

M 1029 27.1991 26.96890 .84278 25.5453 28.8529 .00 99.52 
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N 176 16.3911 23.66306 1.78367 12.8709 19.9114 .00 96.59 

O 2127 27.1924 26.14471 .56783 26.0789 28.3060 .00 100.00 

P 73 26.6699 26.05320 3.04930 20.5912 32.7485 .00 123.21 

Q 1019 30.6529 29.29210 .91807 28.8514 32.4545 .00 100.00 

S 58 23.7121 22.90952 3.00817 17.6883 29.7358 .00 95.50 

Total 9895 26.5549 27.00832 .27195 26.0218 27.0880 .00 142.81 

 

 

Figuur 13: Gemiddelde bike rate per sector 

Sector L vertoont kent de hoogste gemiddelde bike rate. Een kanttekening is hier 

echter van groot belang. De gemiddelde bike rate van sector L is namelijk het 

resultaat van één bedrijf met slechts 11 accounts. Het resultaat kan bijgevolg wat 

misleidend zijn en is niet volledig representatief in vergelijking met andere sectoren 

die meer datapunten bevatten. Naast sector L doen ook sectoren C, G, M, O, P en Q 

het niet slecht in vergelijking met de andere sectoren en het algemene gemiddelde 

van 23,78%. Sectoren D, F, I en N daarentegen scoren ondermaats.   

 
ANOVA 

Bike rate   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 113506.024 15 7567.068 10.524 .000 

Within Groups 7103336.886 9879 719.034   

Total 7216842.910 9894    

 

Uit de ANOVA F-toets volgt opnieuw dat de gemiddelde bike rates per sector 

significante verschillen vertonen (F = 10.524; p = 0,00 < 0,05). We leiden hieruit af 

dat er naast significante verschillen tussen regio’s dus ook significante verschillen 

tussen de sectoren bestaan met betrekking tot de bike rate. 
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5. Aanbevelingen 

Uit de data-analyse komen er bepaalde karakteristieken naar voren die de intensieve 

gebruikers van het Bike to Work platform omschrijven. Hieruit kunnen we leren wie 

reeds het doelpubliek vormt en waar er nog extra ruimte voor verbetering is. 

Hieronder volgen enkele aanbevelingen op basis van de karakteristieken van de 

gebruikers. 

 

Zo blijkt dat voornamelijk werknemers die geen al te lang woon-werktraject af te 

leggen hebben consequent(er) naar het werk fietsen. Daarom zien wij op dit gebied 

als doelpubliek voor Bike to Work hoofdzakelijk zij die op minder dan 20 kilometer 

van hun werk wonen. Al kunnen ook nog steeds andere mensen die verder dan de 

doelgroep wonen, aangespoord worden om meer de fiets te gebruiken, zeker als zij 

eventueel een elektrische fiets zouden aanschaffen of door de combinatie met het 

openbaar vervoer te overwegen.  

 

Een volgende karakteristiek over het fietsgedrag van de gebruikers is hun leeftijd. 

82% van de accountgebruikers zijn tussen 30 en 60 jaar oud en het valt op dat 50-

plussers gemiddeld de hoogste bike rates hebben. Hieromtrent raden wij aan om 

verder in te zetten op het motiveren van werknemers jonger dan 30 jaar, aangezien 

deze nog ondervertegenwoordigd zijn en omdat met hen een lange-termijnrelatie kan 

opgebouwd worden, waardoor zij lifelong customers worden.  

 

Ook bemerken we uit de analyse dat de gebruikers die het minst de fiets gebruiken 

om te pendelen, zij zijn die voordat ze zich aansloten bij Bike to Work voornamelijk 

andere transportmodi dan de fiets gebruikten. Het is dus aanbevolen voor Bike to 

Work om deze verschillende groepen ook op een andere manier te benaderen. De 

wandelaars en degene die reeds fietsten zijn geen focusgroep voor Bike to Work, zij 

lijken reeds te beschikken over een ‘fietsmentaliteit’. Bike to Work moet zich dus 

vooral op de andere categorieën focussen om het fietsgebruik te doen toenemen. Zo 

is er in de groep van mensen die voordien met de auto naar het werk gingen veel 

verbetering mogelijk. Het is belangrijk om hen de alternatieven en de voordelen die 

de fiets biedt aan te tonen en om hen een extra zetje te geven door middel van de 

motivatieprogramma’s. 

 

Verder zijn de meeste gebruikers (60%) aangesloten via hun werkgever en 

bovendien vertonen zij gemiddeld hogere bike rates dan de free users en de 

coördinatoren. Het valt hier op dat de coördinatoren momenteel het minst aantal 

kilometers fietsen. Bike to Work zou volgens ons ervoor moeten zorgen dat de 

aangesloten bedrijven een coördinator aanstellen die het fietsgebruik aanmoedigt, 

die fietsteams opstelt en die zelf het goede voorbeeld geeft, aangezien dit het 

fietsgedrag bij de overige werknemers kan bevorderen. Daarnaast zou Bike to Work 

moeten proberen om ook de free users extra te motiveren om te blijven fietsen en om 

daarnaast hun ritten te registreren. De lancering van de nieuwe, gebruiksvriendelijke 
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app is een goed begin om dit te verwezenlijken. Een extra stap zou eventueel 

kunnen zijn om extra incentives aan de bike coins te koppelen. Ook is het aan te 

raden om de bedrijven van de free users eens te contacteren in de hoop hen te 

overtuigen toch aan te sluiten bij Bike to Work. Het valt namelijk te verwachten dat de 

werknemers intensiever gaan fietsen als de werkgever betrokken is en bovendien 

zouden nog andere werknemers uit hetzelfde bedrijf overtuigd kunnen worden om te 

fietsen. 

 

De data-analyse leert ons ook enkele patronen kennen over het fietsgedrag in de 

sectoren en bij de verschillende bedrijven. Ten eerste kan dit cijfermateriaal de 

bedrijven in staat stellen om te weten te komen wat voor hen realistische 

fietsprestaties zijn door zichzelf te vergelijken met sectorgemiddeldes en met 

benchmarks van soortgelijke bedrijven. Hiervan vertrekkend kan het 

bedrijfsmanagement objectieven opstellen voor verschillende KPI’s. Ten tweede 

kunnen zij op basis van deze patronen nog enkele aanbevelingen doen in verband 

met de verschillende bedrijven en sectoren. 

 

Het valt op dat er significant meer bedrijven en gebruikers uit de sectoren ‘Openbaar 

bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen’, ‘Financiële activiteiten en 

verzekeringen’ en ‘Industrie’ komen. Daarom raden wij Bike to Work aan om zeker in 

deze sectoren nog nieuwe klanten te prospecteren. Verder zou Bike to Work ook 

eens kunnen gaan onderzoeken wat de onderliggende redenen zijn waarom 

bepaalde sectoren ondervertegenwoordigd zijn.   

 

Verder zien we dat een groot deel van de reeds aangesloten bedrijven eerder grote 

ondernemingen zijn, die vele accounts vertegenwoordigen. Inzetten op kleine en 

middelgrote bedrijven lijkt ons daarom interessant. Het is natuurlijk interessant dat 

grote bedrijven veel gebruikers aanbrengen voor Bike to Work, maar dit houdt ook 

risico’s in. Bike to Work wordt op die manier namelijk een beetje afhankelijk van deze 

grote bedrijven, aangezien dat als meerdere van zo’n grote bedrijven hun Bike to 

Work lidmaatschap zouden opzeggen het aantal gebruikers fors zou dalen. 

Bovendien zien wij een goede match met de ietwat kleinschaligere bedrijven en Bike 

to Work in het opzicht dat de eerste vaak de expertise mist die Bike to Work kan 

leveren.  

 

Tenslotte willen wij Bike to Work nog aanraden om volop in te zetten op een verdere 

groei van het platform. Er valt reeds een stijgende trend op te merken in het aantal 

gefietste kilometers dat geregistreerd wordt op Bike to Work en wij zien bij vele 

bedrijven en in verschillende sectoren nog groeipotentieel. Op basis van de 

historische trend van het totaal gefietste kilometers kunnen doelstellingen voor de 

toekomst worden opgesteld. Figuur 14 geeft aan dat het realistisch is voor Bike to 

Work om doelstellingen te leggen tussen de 645 en 1065 gefietste kilometers per 

aangesloten gebruiker in 2030. De range wordt bepaald door het verder trekken van 

twee trendlijnen, gebaseerd op respectievelijk de gegevens van 2009 tot en met 
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2019 en 2014 tot en met 2019. In de nabije toekomst verwachten we een snellere 

groei dan de stagnerende trend van de voorbije zes jaar wegens de lancering van de 

nieuwe app en website. Hierdoor wordt aangeraden dat Bike to Work zich 

hoofdzakelijk moet focussen op de bovenste waardes van de gestelde doelen 

(bovenste range). 

 

Figuur 14: Range voor toekomstig doel van het totaal afgelegde kilometers per gebruiker 
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6. Conclusie 

Bike to Work heeft in het verleden het fietsgebruik reeds ten goede gebracht. Toch is 

er nog een verre weg te gaan en zien wij voor de Fietsersbond en het Bike to Work 

programma een rol in de toekomst omdat er nog veel ruimte is om uit te breiden en 

nieuwe groepen gebruikers aan te trekken. De nieuwe website en de lancering van 

de app zullen de gebruiksvriendelijkheid sterk doen verbeteren. Hierdoor kunnen we 

besluiten dat Bike to Work op de goede weg is. Ze streven naar groei en verbetering 

gebruikmakend van innovatie. Echter om een geheel duurzaam mobiliteitssysteem te 

bekomen is een verandering van de mindset noodzakelijk. Op basis van de 

vooropgestelde KPI's en verkregen inzichten door de data-analyse werden 

aanbevelingen gegeven die Bike to Work in staat moet stellen deze mindset en het 

fietsgebruik in de toekomt mee te helpen verbeteren.  
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B3: Logboek 

Datum Activiteit 

27/09/19 Infosessie 

30/09/19 Doorgeven voorkeur project via BB 

4/09/19 Toewijzing project: nummer 26, fietsersbond VZW (Bike to Work) 

23/10/19 Startvergadering: Eerste concretisering van het project. Niet focussen op 
impact belastingvrije fietsvergoeding maar wel op impact van lancering 
nieuwe platform (Website + App).  

25/10/19 Akkoordverklaring inleveren 

31/10/19 Project fiche inleveren  

18/11/19 Voortgangsmeeting: Presenteren van de methodologie en vereiste 
informatie aan Bike to Work. Overleg wat wel of niet mogelijk is. Aan de 
hand van deze informatie verder concretiseren van het project. 

19/12/19 Indienen MoM aan interne begeleider 

6/03/20 Refreshmeeting: Afspraken maken, deadlines optellen, reeds beschikbare 
informatie analyseren, benodigde informatie verzamelen 

13/03/20 Skype meeting fietsersbond: Overlopen KPI's en dataset, gevolgen van 
coronacrisis overleggen. Scope van project opnieuw bijstellen en 
bespreken verder verloop. 

1/04/20 Skype meeting fietsersbond en interne begeleider: Opnieuw scope project 
bijstellen. Impact meten wordt moeilijk wegens uitstellen lancering App en 
beperkt fietsgebruik in woon-werk verkeer door coronacrisis. 
Aanbevelingen geven voor toekomstig onderzoek gebruik makend van  
data analyse (oude platform, nieuwe platform, Google Analytics) 

12/04/20 Skype meeting binnen de groep: brainstorming data-analyse 

24/04/20 Inleveren eindrapport 
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B4: Abstract 

Organisatie: FIETSERSBOND 

Projectnaam:  Bike to Work platform 

Projectnummer:  26 

Teamleden:  Viktor De Witte, Sjoerd Geens, Michiel Lis 

Begeleider organisatie: Dieter Snauwaert 

Contactgegevens: Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel 

Tel: 02/502 68 51; Gsm: 0497/12 28 93 

Interne begeleider UA: Professor Johan Springael  

Voorstelling organisatie:  De Fietsersbond komt op voor en vertegenwoordigt alle fietsers in Vlaanderen 

en Brussel. Ze voeren acties, lobbyen en zetten druk op het beleid om de 

veiligheid voor fietsers te verhogen, om fietsen naar het werk aangenamer te 

maken en om het fiscaal interessanter te maken. Bike to Work is één van de 

initiatieven van de Fietsersbond om het gebruik van de fiets voor woon-

werkverplaatsingen te stimuleren met aandacht voor de combinatie met andere 

duurzame vervoersmiddelen. 

Kernwoorden:  Mobiliteit, Woon-werkverkeer, Data-analyse 

Probleemschets:  Bike to Work is steeds op zoek naar manieren om het fietsgebruik in het woon-

werkverkeer te stimuleren. Zo hebben ze een nieuwe, gebruiksvriendelijke 

website gelanceerd en zal er een app komen. Graag zouden ze meer inzicht 

verkrijgen op de impact van hun vernieuwingen, acties en diensten. Daarnaast 

wensen ze ook een profielschets van de intensieve en de minder intensieve 

gebruikers om beide categorieën in de toekomst beter te kunnen benaderen. 

Methodologie:  Ten eerste werden KPI’s opgesteld, die het succes van een bedrijf meten ten 

opzichte van een reeks vooropgestelde doelstellingen. Vervolgens werden deze 

KPI’s verder uitgediept via een data-analyse van de gebruikersgegevens. 

Daarnaast werden doelgroepen van gebruikers en sectoren geïdentificeerd. Tot 

slot volgen enkele aanbevelingen op basis van de bevindingen. 

Resultaten: Vooral werknemers ouder dan 50 jaar die op korte afstand van hun werk wonen 

en voordien reeds fietsten, vertonen de beste fietsprestaties op Bike to Work. 

Daarnaast vertonen enkele sectoren betere prestaties dan andere en worden de 

meeste accounts vertegenwoordigd door grote ondernemingen. Tot slot is er 

algemeen een stijgende trend in het aantal geregistreerde fietskilometers op 

Bike to Work.  

Aanbevelingen We raden Bike to Work aan hun focus te leggen op mensen met een kort 

woon-werktraject, werknemers jonger dan 30 jaar, mensen die voordien met de 

auto naar het werk gingen, kleine en middelgrote bedrijven, het aanstellen van 

gemotiveerde coördinatoren en op sectoren en regio’s met het meeste 

groeipotentieel.  
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