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Team Fiets!



Source: Dutch Cycling Vision

… it is fast
… it is 

sustainable … it is healthy
… it offers 
freedom



… it offers space
… it offers 
security … it is cheap … society 

benefits

Source: Dutch Cycling Vision



Fietsdata IenW

Met de aanpak Fietsdata vanuit IenW willen we:

• Het fietsgebruik in Nederland verder stimuleren, via datagedreven beleid en diensten.

• Zorgen dat er meer fietsdata beschikbaar komt, waarmee het fietsbeleid verder wordt geprofessionaliseerd en 
de fiets als volwaardige modaliteit naast auto, ov en lopen wordt gepositioneerd.

• Helderheid geven over de rol van IenW, per dataveld en overall. Dit geldt ook voor de interne afstemming. 

• De governance organiseren om tot uitvoering te komen van het Beleidsplan Fietsdata, samen met partners.
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Op welke fiets-data-items zetten we in?
- In afstemming met het LDKO-Fiets selectie van 9 data-items

- De eerstkomende jaren inzetten op 3 items vanuit I&W
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Data-item

Verplaatsingsdata (floating bike data)

Puntdata

Assetdata (infrastructuur)

Verkeersveiligheidsdata (ongevallen)

Fietsparkeren

Deelfietsen

De fietser

De fiets (fietsbezit)

Belevingsdata

Actieve rol IenW -
Fietsteam

Initiatief binnen de overheid 
elders belegd, IenW

(Fietsteam) blijft aangehaakt

Behoeften van de 
markt zijn leidend



Hoe zijn we tot deze keuzes gekomen?

1. Aansluiten bij de doelstellingen van IenW.
• Nationale doelstellingen waar fietsen aan bijdraagt (mede te bepalen in het Nationaal 

Toekomstbeeld Fiets): b.v. gezondheid, duurzaamheid, bereikbaarheid.
• Bij de keuze voor inzet op data-items heeft het de voorkeur te kiezen voor data-items die 

meerdere doelen en toepassingen dienen (zoals evalueren meerdere doelen).

2. Focus aanbrengen in het fietsdatabeleid.
• Focus de eerste jaren op een beperkt aantal items.
• Wees realistisch wat je op korte termijn vanuit Kernteam Fiets kan organiseren, soms is initiatief 

beter belegd elders binnen de Rijksoverheid of bij de markt.
• Zoek de verbinding met M&E, en benut waar mogelijk lopende overleggen.

3. De basis op orde brengen voor landelijke evaluatie en toepassing.
• Voor de drie data-items waar het Kernteam Fiets een actieve rol aanneemt: bouw aan 

standaarden en eenduidigheid, zodat je regio’s kunt vergelijken en op vergelijkbare wijze 
initiatieven kunt uitrollen en evalueren. Dit kan door standaarden voor inwinning, opslag en 
uitwisseling.

• Stel duidelijke kwaliteitseisen aan de data.

2021-06-03

7



2021-06-03

8

Aanjagen 
data-

gedreven 
fietsdiensten

Toepassing fietsdata door IenW

Aansturen 
operation-

ele
processen

Monitoren 
beleids-

doel
stellingen

data

Interne 
afstemming 

beleid

Ontw. 
diensten o.b.v. 
databehoefte

Diensten 
tbv beleid

Diensten 
tbv fietsers

Koppel-
kansen

Rijksbijdrage 
projecten / 
subsidies

Verkeers-
management

Diensten 
tbv

inwinning

Beheer fietsdata
Cloud-diensten, deeldatabeheer diensten

Processen 
tbv inwinning

Inwinning fietsdata
Wegbeheerders, beheerders 

deelsystemen, dienstverleners
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Landelijke DATA 
Ketens

Fietsbeleid

Ministerie van IenW

Team Smart

Beleidsplan Fietsdata
Aanjagen & Verbinden

Team Fiets

Team 
Veiligheid

Gemeenten 
Provincies

Vervoerregio’s 

OGB 
(Wegbeheerders)

Kopgroep 
gebruikers

DATA TOP 15 
Fiets

(trekker PNB)

WegkapiteinRegionale 
datateams

NDW

Marktpartijen
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Waar moeten deze acties worden belegd?

OVS

Kennisinstellingen

Regisseur 
fietsdata 

aanstellen

Duidelijkheid 
geven over je rol 

als IenW

Regie pakken op:
- Puntdata
- Verplaatsings

data
- Assetdata
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Welke “lijnen” 
lopen er parallel?



Roadmap 2021 - 2025

• Aanstellen systeemverantwoordelijke voor Fietsdata

• Nader uitwerken organisatie van de governance

• Opstellen van monitoringsplan fiets
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Dank voor jullie 
aandacht!

3 June 2021

Arlette van Gilst

Manager Cycling & Walking

Mirjam Borsboom

Policy Advisor International Affairs

mirjam.borsboom@minienw.nl
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