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Cijfers
Impact: 8,3
Inspirerend: 8
Beoordeling van de jury
Fietsmaatjes Teylingen heeft als doel om mensen die nog graag willen fietsen maar
dit, al dan niet tijdelijk, niet (meer) zelfstandig kunnen, fietstochten in de regio van
één tot drie uur aan te bieden samen met een fietsmaatje. Dit zijn fietstochten op
een duofiets of rolstoelfiets met elektrische trapondersteuning. Samen kunnen de
vrijwilliger en de “gast” genieten van het fietsen, de buitenlucht, de eigen omgeving
en van het contact met elkaar.
Criterium impact:
Bij Fietsmaatjes gaan een vrijwilliger en een gast samen op pad met de duofiets. De
jury vindt het prijzenswaardig hoe meerdere uitdagingen worden aangepakt.
Het is duidelijk dat dit voor alle stakeholders (gasten, vrijwilligers, zorgverlening) een
positieve impact heeft: eenzaamheid wordt bestreden, vitaliteit wordt gestimuleerd
en het is een vorm van respijtzorg.
De gasten, inwoners van Teylingen, kunnen letterlijk naar buiten om samen iets te
doen. “Fietsmaatjes maakt onmogelijk geachte activiteiten mogelijk”.
Fietsmaatjes kent momenteel zo’n 250 gasten in Teylingen en 150 vrijwilligers. Zij
hebben de beschikking over 11 duofietsen. De jury is onder de indruk van de
professionaliteit: “de organisatie staat als een huis”.
Niet alleen de gasten van Fietsmaatjes profiteren van deze activiteit. Het project
geeft zowel de gast als de vrijwilliger plezier en ontspanning. Het sociale contact is
een belangrijk onderdeel. Daarmee heeft Fietsmaatjes een enorme impact.
Criterium inspirerend:
Kennelijk is de activiteit zo inspirerend dat er een grote aantrekkingskracht vanuit
gaat op vrijwilligers (van jong tot oud). Het enthousiasme en de drive van de
vrijwilligers is groot. Het geeft hen veel energie om met hun gast te gaan fietsen in de
regio en uiteraard ook gezellig een kopje koffie te gaan drinken. In de meeste
gevallen ontstaat er zo een hechte band.
Daarnaast is er veel goodwill in de regio. De gemeenschap leeft mee en veel
dorpsgenoten steunen op welke wijze dan ook de Fietsmaatjes.
Het concept vindt ook navolging buiten de gemeentegrenzen en zelfs over de
landsgrenzen heen. Het feit dat dit concept in meerdere gemeenten is
overgenomen en er nu zelfs vanuit Vlaanderen interesse is, toont aan hoe
inspirerend dit is. Erg mooi om te zien hoe er een combinatie wordt gemaakt van
actief bezig zijn en sociale contacten opdoen.

