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Wat komt er op je fietspad?
De campagne ‘Wat komt er op je fietspad?’ heeft tot doel nieuwe leden te werven voor 
de Fietsersbond. Het onderwerp van de campagne is ‘hinder’.
De campagneperiode is 8 weken en eindigt op 19 augustus. 

In dit document vind je informatie over het delen en zelf plaatsen van de campagne op 
sociale media: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en YouTube. Je vindt er teksten 
die je kan gebruiken en het beeldmateriaal.



Campagne Fietsersbond ledenwerving 
Wat komt er op je fietspad?
De campagnemiddelen die je kan gebruiken zijn:

• Campagne video van 30 seconden. Formaat is 1:1, dat betekent dat het een vierkant 
filmpje is, geschikt voor sociale media

• 8 Deelfilmpjes van 6 seconden, ook vierkant. Deze filmpjes hebben de volgende 
onderwerpen die hinderlijk zijn voor fietsers: onverwachte situaties, drukke 
kruispunten, hardlopers en ander verkeer, paaltjes, slecht wegdek, smalle fietspaden, 
wegopbreking, wegwerkzaamheden



Wat komt er op je fietspad?
Je kan op 2 manieren helpen:

1. Het bericht delen op je eigen sociale media
2. Zelf een bericht plaatsen

Hoe je dat doet staat in de volgende sheets beschreven.



1. Delen op  je eigen sociale media?

Het delen van berichten van de algemene 
Fietsersbond Facebookpagina, Instagram, 
Twitter, LinkedIn of YouTube.

Dit kan je doen wanneer je niet zelf het 
bericht maakt.

Ga naar de Fietsersbond pagina op 
Facebook/Instagram/Twitter/LinkedIn, 
zoek het campagne bericht op de tijdlijn 
en deel het op je eigen account.

Let op: dit is één van 
de berichten in de 
campagne. Er zijn 
verschillende 
berichten. Je kan ze 
allemaal delen.

Voorbeeld van het bericht



1. Delen op  je eigen sociale media?

Klik op ‘delen’ en gebruik dan de tekst 
hiernaast om bij je gedeelde bericht te 
zetten.

De link hebben we toegevoegd zodat 
mensen ook direct naar de ‘word lid 
pagina’ op de Fietsersbond site kunnen. 

Het is een zogenaamde ‘bit.ly’, een link die 
kort is. De originele URL is vrij lang.

Fietsen zonder hindernissen? Heel graag! 🚴
Daarom lanceren we de campagne ‘Wat 
komt er op je fietspad?’. Want we kunnen er 
samen voor zorgen dat fietspaden gemaakt 
zijn om op te fietsen.

Dankzij onze leden kunnen we ons inzetten 
voor betere fietspaden. Zo komen er steeds 
meer mooie meters fietspad bij. Lid worden? 
bit.ly/3w6IkXf

Kopieer en plak onderstaande tekst 
bij je gedeelde bericht

http://bit.ly/3w6IkXf


2. Zelf een bericht plaatsen

Kies het eerste bericht voor de 
campagnevideo. Hierin wordt de 
campagne goed uitgelegd. 

Je vindt de video in de WeTransfer met 
bestanden.

De campagnevideo 
begint met dit beeld.

Voorbeeld van de campagnevideo

Fietsen zonder hindernissen? Heel graag! 🚴 Daarom 
lanceren we de campagne ‘Wat komt er op je 
fietspad?’. Want we kunnen er samen voor zorgen dat 
fietspaden gemaakt zijn om op te fietsen.

Dankzij onze leden kunnen we ons inzetten voor 
betere fietspaden. Zo komen er steeds meer mooie 
meters fietspad bij. Lid worden? bit.ly/3w6IkXf

Kopieer en plak deze tekst bij bericht

https://fietsersbond.wetransfer.com/downloads/357a3982fc2589ad80791381d64c9ebe20210616152126/106464
http://bit.ly/3w6IkXf


2. Zelf een bericht plaatsen

Daarna kan je ook de 6 sec video’s 
plaatsen.
In de WeTransfer map vinden jullie van 
alle hinder momenten een korte video. In 
totaal 8 stuks.

Plaats elke week 1 bericht. Niet elke dag!

Op de volgende slide staan de teksten bij 
de berichten.

Voorbeeld van een 6 sec video

1.                     2.                     3.

4.                     5.                    6.

7.                     8. 

https://fietsersbond.wetransfer.com/downloads/357a3982fc2589ad80791381d64c9ebe20210616152126/106464


Teksten bij de 8 korte video’s (1-4)
1. Onverwachte gebeurtenissen

Als je op je fiets zit waar heb jij dan het meeste last van?
Veel fietsers hebben last van onverwachte dingen als een openslaande autodeur. De Fietsersbond wil samen met 
gemeenten kijken hoe je fietsen veiliger en comfortabeler kan maken. Fietsen zonder hindernissen? Word lid! 
bit.ly/3w6IkXf

2. Paaltjes
Als je op je fiets zit waar heb jij dan het meeste last van?
Veel fietsers hebben last van paaltjes op het fietspad. De Fietsersbond wil samen met gemeenten kijken of 
onnodige paaltjes van fietspaden kunnen verdwijnen. Fietsen zonder hindernissen? Word lid! bit.ly/3w6IkXf

3. Smalle fietspaden
Als je op je fiets zit waar heb jij dan het meeste last van?
Veel fietsers hebben last van smalle fietspaden. De Fietsersbond wil samen met gemeenten kijken of fietspaden 
verbreed kunnen worden. Fietsen zonder hindernissen? Word lid! bit.ly/3w6IkXf

4. Drukke kruispunten
Als je op je fiets zit waar heb jij dan het meeste last van?
Veel fietsers hebben last van drukke kruispunten. De Fietsersbond wil samen met gemeenten kijken hoe 
kruispunten veiliger ingericht kunnen worden. Fietsen zonder hindernissen? Word lid! bit.ly/3w6IkXf

http://bit.ly/3w6IkXf
http://bit.ly/3w6IkXf
http://bit.ly/3w6IkXf
http://bit.ly/3w6IkXf


Teksten bij de 8 korte video’s (5-8)
5. Wegwerkzaamheden
Als je op je fiets zit waar heb jij dan het meeste last van?
Veel fietsers hebben last van wegwerkzaamheden waardoor je niet lekker door kan fietsen. De Fietsersbond wil 
samen met gemeenten kijken welke alternatieve routes voor fietsers er zijn als de weg tijdelijk is afgesloten. Fietsen 
zonder hindernissen? Word lid! bit.ly/3w6IkXf

6. Slecht wegdek
Als je op je fiets zit waar heb jij dan het meeste last van?
Veel fietsers hebben last van slecht wegdek op fietspaden. De Fietsersbond wil samen met gemeenten kijken hoe het 
onderhoud van fietspaden beter kan. Fietsen zonder hindernissen? Word lid! bit.ly/3w6IkXf

7. Wegopbrekingen
Als je op je fiets zit waar heb jij dan het meeste last van?
Veel fietsers hebben last van drukke kruispunten. De Fietsersbond wil samen met gemeenten kijken hoe kruispunten 
veiliger ingericht kunnen worden. Fietsen zonder hindernissen? Word lid! bit.ly/3w6IkXf

8. Te weinig ruimte
Als je op je fiets zit waar heb jij dan het meeste last van?
Veel fietsers hebben er last van dat er te weinig ruimte is om lekker te kunnen fietsen. De Fietsersbond wil samen 
met gemeenten kijken hoe verschillende verkeersdeelnemers veilig samen de ruimte kunnen delen. Fietsen zonder 
hindernissen? Word lid! bit.ly/3w6IkXf

http://bit.ly/3w6IkXf
http://bit.ly/3w6IkXf
http://bit.ly/3w6IkXf
http://bit.ly/3w6IkXf


Zet een aantal hashtags in de tekst van 
je bericht

Voorbeelden van hastags
Instagram
#fietsersbond
#fietspad
#bakfiets
#racefiets
#stadsfiets
#ebike
#lekkerfietsen
#fietsgeluk
#fietsvrijheid
#geenhinder

Hashtags brengt je in contact met ons 
publiek: fietsers.

Mensen zoeken op hashtags. Het is dus 
belangrijk bekende hashtags te gebruiken.

Op Instagram kan je veel hashtags onder je 
bericht plaatsen.

Op Twitter, Facebook en LinkedIn liever 
maar een paar.

Twitter, Facebook, LinkedIn
#fietsersbond
#fietspad
#fietsgeluk
#fietsvrijheid



Wat komt er op je fietspad?
Het is spannend om zo’n fondsenwervende campagne te beginnen. Het vraagt een 
behoorlijke investering. De ervaring leert dat die zich vaak niet direct terug betaalt. 
Vandaar dat de campagne 5 jaar loopt, ieder jaar kiezen we een ander onderwerp. Dit is 
pas het begin, we gaan er veel van leren. Jullie hulp daarbij is van groot belang! Deel het 
filmpje daarom vooral met zoveel mogelijk mensen. Laat zien waar we voor staan. Meer 
leden is in potentie ook meer vrijwilligers.

Heb je naar aanleiding van deze toolkit vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen 
met ons, wij helpen je graag verder:
Patricia Rijkse, p.rijkse@fietsersbond.nl

Douwtje de Vries, d.devries@fietsersbond.nl

mailto:p.rijkse@fietsersbond.nl
mailto:d.devries@fietsersbond.nl


Bedankt en 
succes!


