
 TOOLKIT IK FIETS

Wat leuk dat jullie aan de slag gaan met Ik fiets! Natuurlijk vinden we het ook leuk als jullie dat zelf 
via jullie eigen kanalen uitdragen. Daarmee bereiken we meer inwoners in de provincie Utrecht met 
onze campagne en zetten we ons samen in om meer mensen op de fiets te krijgen. Om jullie hierbij te 
helpen hebben we een handzame toolkit samengesteld met een aantal online- en offlinemiddelen: 

Inhoud toolbox
1. Social media posts
2. Tekst + visual voor nieuwsberichten (voor website en/of nieuwsbrief)

Aanvullende mogelijkheden:
3. Outdoor reclame 
4. Inzet promotieteam voor lokale activiteit  
5. Beachflags 
6. Ik fiets kleding

1. Social media posts
 A. Algemeen over de campagne
 Facebook post       Instagram post

 

[Tekstsuggestie:]
Op de fiets in de provincie Utrecht. Zo blijf je fit, vrolijk en ontspannen. Wil je (meer) fietsen? Ook 
binnen […] zijn er verschillende fietsacties. Bekijk het aanbod op www.ikfiets.nl!

 B. App
 Facebook post       Instagram post

  

[Tekstsuggestie:]
Fiets jij ook mee? Ik fiets is een handige, gratis app die jou helpt (vaker) op de fiets te stappen in de 
provincie Utrecht. Met Ik fiets kun je door vaker de fiets te pakken punten verdienen en zo sparen voor 



mooie aanbiedingen en kortingen. Ga dus snel naar https://www.ikfiets.nl/aanbod/app/ en download 
de app! #ikfiets 

 D. Speed pedelec
 Facebook post       Instagram post

 

[Tekstsuggestie:]
Altijd al een speed pedelec willen ervaren? Grijp jouw kans! Je haalt de speed pedelec op bij […] 
en mag er een week op fietsen. Kijk voor meer informatie op https://www.ikfiets.nl/aanbod/speed-
pedelecs/!

 E. E-bakfiets
 Facebook post       Instagram post
 

 

[Tekstsuggestie:]
Vaker de fiets pakken samen met je kinderen? Dat kan! Probeer nu een week lang gratis de e-bakfiets. 
Bij [naam kdv of bso] wordt de probeeractie aangeboden. Reserveren en meer informatie is te vinden 
op https://www.ikfiets.nl/aanbod/e-bakfiets/!

2.  Nieuwsbericht
 A. Nieuwsbericht algemeen: Doe mee met Ik fiets!

   



[Tekst bij nieuwsbericht:]
Ken jij Ik fiets al? Ik fiets is een activerende campagne om inwoners van de provincie Utrecht 
(vaker) op de fiets te laten stappen. Voor de korte, routinematige ritten. Naar het werk, naar de 
sportvereniging, het winkelcentrum of school. Fietsen is ontspannend, plezierig, je blijft fit en 
hebt altijd een parkeerplaats. Iedereen doet mee, iedereen kan op de fiets en nu dus ook in onze 
gemeente!

Breed probeeraanbod
Altijd al de fietsbeleving van een speed pedelec willen ervaren? Of de gezelligheid van een e-bakfiets 
willen meemaken? Met dit brede probeeraanbod probeert de Ik fiets campagne verschillende 
doelgroepen te motiveren om vaker de fiets te pakken en te blijven fietsen. <<eventueel aanvullen 
met eigen motivatie waarom jullie aan de slag gaan met Ik fiets>> Op meer dan twintig locaties in de 
provincie Utrecht worden probeeracties voor, speed pedelecs en e-bakfietsen aangeboden! <<ruimte 
om lokale fietsenhandelaren te benoemen>>. 

Ik fiets app
Om het fietsen nog wat leuker te maken, kan je ook de Ik fiets app downloaden. Je fietsritten worden 
geregistreerd én beloond. Door fietskilometers te maken kun je namelijk punten verdienen in de app. 
Deze punten kunnen vervolgens in de Ik fiets winkel verzilverd worden. En weet je wat het leuke is? Je 
kunt je punten bij verschillende ondernemers in […] inleveren. <<ruimte om lokale ondernemers onder 
de aandacht brengen>>  

Dus waar wacht je nog op... Reserveer snel een e-bike, speed pedelec of e-bakfiets en download de 
app in de Apple Store of Google Play Store! [Naam eigen organisatie] fietst mee, jij ook? 

 B. Nieuwsbericht over app 
 Tip: gebruik hier de Facebook visual voor de app 

[Tekst bij nieuwsbericht:]
Fiets mee en je wordt beloond! 

Met de Ik fiets app op je smartphone, word je beloond voor je fietskilometers. Fiets je regelmatig of wil 
je meer gaan fietsen? Download de app, meet automatisch je fietsritten en verdien punten voor elke 
kilometer. Deze punten verzilver je in de app winkel voor leuke aanbiedingen en prijzen. Ook kun je 
meedoen aan leuke uitdagingen om bonuspunten mee te verdienen. Fietsen was nog nooit zo leuk. 
Hoe kan je de Ik fiets app downloaden? Dat hebben we voor je op een rijtje gezet: 
• Ga op je mobiel naar de Apple Store of de Google Play Store 
• Zoek op ‘ik fiets’ en download de Ik fiets app 
• Maak een account aan via de knop ‘Registeren’ en vul jouw gegevens in 
• Het ingevulde e-mailadres en wachtwoord vormen jouw inloggegevens 
• Je bent nu klaar om meer te fietsen en hiervoor beloond te worden. Veel fietsplezier! 

Kijk voor meer informatie op www.ikfiets.nl/aanbod/app/.  

 D. Nieuwsbericht over de speed pedelec probeeractie
 Tip: gebruik hier de Facebook visual voor de speed pedelec 

[Tekst bij nieuwsbericht:]
Ervaar de speed pedelec! 

Op zoek naar een goed alternatief voor de auto voor de langere woon-werkafstand? Maak kennis met 
de speed pedelec! Een speed pedelec is een snelle elektrische fiets die tot wel 45 km/u gaat. Je hebt 
hiervoor een rijbewijs B nodig, bent verplicht een helm te dragen en fietst binnen de bebouwde kom 



op de rijbaan. Dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk, zeker voor de langere reisafstand. Kun jij vaker de 
auto laten staan als je met deze snelle fiets naar je werk kunt reizen? Dat weet je pas, als je het eens 
ervaart. En dat kan nu, met een gratis probeerweek. 

Wat houdt een speed pedelec probeerweek precies in? Dat hebben we voor je op een rijtje gezet: 
• Meld je aan via deze link en vul het formulier compleet in 
• Kies de week die jou het beste schikt en waarin er nog speed pedelecs beschikbaar zijn 
• Haal de speed pedelec aan het begin van de probeerweek bij de uitgiftelocatie op, die krijgt bericht 

van jouw komst 
• Voor jouw veiligheid krijg je een passende helm te leen bij de speed pedelec 
• Vragen? Neem contact op met de helpdesk voor hulp bij het gebruik van de e-bike 
• Geen zorgen! Je bent de hele week verzekerd bij pech onderweg, diefstal en beschadiging aan de 

speed pedelec 
• Lever aan het einde van de week de speed pedelec (en de helm) weer in 
• Natuurlijk doen we je daarna een mooi vervolgaanbod… 
• Kijk voor meer informatie op www.ikfiets.nl/aanbod/speed-pedelecs/.  

 E. Nieuwsbericht over de E-bakfiets probeeractie
 Tip: gebruik hier de Facebook visual voor de e-bakfiets 

[Tekst bij nieuwsbericht:]
Met z’n allen op de e-bakfiets! 

Een gezin met jonge kinderen en een drukke baan, hoe doe je dat in de ochtend- en avondspits? Toch 
maar weer die auto in? Waarom probeer je de e-bakfiets niet? Lekker stukje buitenlucht, zoevend met 
de kinderschare in de bak door het verkeer. Ik fiets biedt de mogelijkheid om dit samen met je gezin 
een week lang gratis te ervaren. Via [naam kdv of bso] wordt de e-bakfiets probeeractie aangeboden. 

Wat houdt een e-bakfiets probeerweek precies in? Dat hebben we voor je op een rijtje gezet: 
• Meld je aan via deze link en vul het formulier compleet in 
• Kies de week die jou het beste schikt en waarin er nog e-bakfietsen beschikbaar zijn 
• Haal de e-bakfiets aan het begin van de probeerweek bij de kinderopvang op, die krijgt bericht 

van jouw komst. Het is per uitgiftelocatie afhankelijk welke dag je de e-bakfiets kunt ophalen, deze 
informatie staat in het reserveringssysteem 

• Vragen? Neem contact op met de helpdesk voor hulp bij het gebruik van de e-bakfiets 
• Geen zorgen! Je bent de hele week verzekerd bij pech onderweg, diefstal en beschadiging aan de 

e-bakfiets 
• Lever aan het einde van de proefperiode de e-bakfiets weer in 
Kijk voor meer informatie op www.ikfiets.nl/aanbod/e-bakfiets/.


