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Biesieklette
35 jaar en verder...
Bij het schrijven van dit voorwoord voor het sociaal jaarverslag 2018 van Biesieklette realiseerde ik me weer eens goed 

dat de tijd vliegt. Die gedachte werd veroorzaakt door twee memorabele momenten van het afgelopen jaar: het 35-jarig 

jubileum van onze organisatie en mijn 25-jarig jubileum bij Biesieklette. Ik mocht in die periode 25 sociaal jaarverslagen 

maken, 175 bestuursvergaderingen bijwonen en evenzoveel notulen produceren, 300 maandsalarissen ontvangen en 6 

gemeenteraadsverkiezingen meemaken.

Biesieklette heeft in 35 jaar veel bereikt. We zijn doorgegroeid van start-up naar scale-up. Een mooie organisatie die vanaf het 

begin met haar core business haar tijd vooruit was, en die vandaag de dag nog steeds haar nut bewijst. 

Nederland staat bekend als fietsland. Dat is niet altijd zo geweest. Na het dieptepunt in de jaren ‘70 groeide het fietsgebruik 

geleidelijk tot eind jaren ‘80. Sinds de jaren ‘90 besteedt ook de overheid steeds meer aandacht aan de fiets en is het 

fietsbeleid ambitieus en integraal geworden. In de 21e eeuw is fietsen zelfs trendy en hip!

Biesieklette heeft hierin zeker een rol gespeeld als start-up in het professioneel beheren en exploiteren van bewaakte 

fietsenstallingen. De combinatie van goede stallingsmogelijkheden en het sociale aspect – de stallingen als werkplek waar 

mensen die (weer) aan de slag willen zich kunnen ontwikkelen en ervaring opdoen – maakt Biesieklette nog steeds uniek in 

haar soort.

Anno 2018 (of 2019?) is Biesieklette als scale-up een organisatie met zo’n 200 medewerkers en met 50 bewaakte stallingen en 

activiteiten in 12 gemeentes. Ook in de jaren van een florerende economie bewijst de aanpak van Biesieklette zijn succes. 

Zo zijn er in 2018 maar liefst 20 medewerkers uitgestroomd naar een nieuwe baan buiten onze organisatie. Daarnaast hebben 

veel medewerkers profijt bij de trajectbegeleiding die Biesieklette biedt, waarin hun persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

De acceptatie van auto’s in de openbare ruimte is minder geworden. Het aantal fietsen groeit met 3% per jaar. Het afgelopen 

jaar zijn er ruim 2 miljoen elektrische fietsen verkocht. Door de introductie van de e-bike zijn grotere afstanden met de fiets 

makkelijker te overbruggen, zowel recreatief als voor woon-werkverkeer. Fietsen is ook nog eens schoon en gezond. Het geeft 

op veel maatschappelijke vraagstukken een antwoord en zal, net als Biesieklette, ook in de toekomst een belangrijke rol blijven 

spelen. Vandaar: vijfendertig jaar en verder…

Dank aan alle zakelijke relaties, bestuur en medewerkers van Biesieklette voor hun inzet en vertrouwen in onze organisatie 

het afgelopen jaar. 

Ik wens u veel leesplezier!

Herman de Graaff

Algemeen directeur Biesieklette
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Bestuur
De directie van Biesieklette Holding BV heeft in deze verslag-

periode acht maal plenair met het bestuur van de stichting 

Biesieklette vergaderd.

In 2018 heeft het bestuur in april en november overleg gehad 

met de ondernemingsraad.

Onze bestuursleden in 2018:

Karin de Graaf  voorzitter

Ger van Oenen  penningmeester

Peter Creemers  bestuurder

Bert van Swol  bestuurder

Ondernemingsraad
2018 was voor de organisatie het jaar dat wij naast de 

alledaagse zaken van het managen van een bedrijf ook 

bijzondere trajecten hebben opgepakt. Zo is het proces voor 

een veranderend Biesieklette 2.0 in gang gezet en is in dit ka-

der een nieuwe organisatiestructuur neergezet. Nood zakelijk 

was de voorbereiding van de implementatie van 

een CAO-wijziging die begin 2019 is doorgevoerd. Vanuit 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft de directie de 

ondernemingsraad bij de implementatie hiervan vanaf het 

eerste uur nauw betrokken.

Tijdens de reguliere OR-vergaderingen met directie zijn ook 

operationele zaken aanbod gekomen. De Bikey is intussen 

een niet meer weg te denken handige tool geworden, waar 

de medewerkers en gebruikers nu veel gemak en plezier aan 

beleven. 

De technische aspecten op de stallingen, onderhoud, 

bereikbaarheidsdienst en boodschappenbezorging zijn 

belangrijke aandachtspunten. Naast deze zaken adviseert 

de OR de directie en bestuur ook in het kader van meer -

jaren perspectief als het gaat om de financiële zaken en 

 investeringsplannen.

Het voelt voor de OR, met een beperkt aantal leden, als  

een turbulent jaar waarbij een aantal zaken tegelijkertijd ter  

hand moest worden genomen. Helaas heeft een aantal 

oproepen en actieve werving voor nieuwe leden, met steun 

van de directie, nog niet geleid tot een groei van het leden-

bestand van de OR.

De OR bedankt alle medewerkers die ons het afgelopen jaar 

hebben weten te vinden met kritische vragen en adviezen.

De ondernemingsraad in 2018:

Ben van Kan   coach OR (a.i.)

Jelle Hendriks   OR lid

Trees Zandbergen   OR lid

Organisatie en personeelsbeleid  
Biesieklette 2.0

Organisatiestructuur
Het bestuur van Biesieklette heeft in 2018 het besluit 

 genomen om de managementtaken met vast personeel in te 

vullen en het bedrijfsbureau te versterken.

In de loop van het jaar is daar ook in belangrijke mate invul-

ling aan gegeven conform het functiegebouw Biesieklette 2.0.
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Investeringen

Verder zijn investeringen gedaan gericht op Biesieklette 2.0, 

waarbij Biesieklette een omslag maakt naar een organisatie 

met een moderne bedrijfsvoering die toekomstproof is. 

De investeringen betreffen onder andere de ontwikkeling en 

realisatie van compleet vernieuwde programmatuur voor 

het toegangs- en informatiesysteem (Bikey), een modern 

HR-systeem met een planning- en rapportagemodule en 

een ticketingsysteem voor de opvolging van meldingen/

suggesties. Naast de vernieuwde programmatuur en het 

nieuwe functiegebouw is een strategisch meerjaren 

marketingplan ontwikkeld. Dit zal in 2019 verder worden 

uitgewerkt en zijn beslag krijgen. 

35-jarig jubileum

In 2017 zijn er plannen gemaakt voor het komende jubileum-

jaar in 2018. Het 35-jarig jubileum is zoals vooraf was  gepland 

op bescheiden schaal gevierd. Het jubileum boekje ’35 jaar 

Biesieklette’ is goed ontvangen en heeft veel aandacht 

gekregen. Op de voorkant van dit jaarverslag ziet u een 

foto- impressie met wethouders uit verschillende gemeenten 

die het boekje in ontvangst nemen. Via deze weg willen wij 

iedereen nogmaals bedanken voor de medewerking hieraan.

Samenwerkingsgericht

Het is belangrijk om als organisatie ook vooruit te blijven kijken. 

Dat is nodig, omdat de maatschappelijke vraagstukken over 

stedelijke verdichting, mobiliteit en milieu groot zijn. 

Als organisatie hebben we daar een verantwoordelijkheid in, 

staan we hiervoor open en willen we hierin een rol spelen. 

Biesieklette zoekt samenwerking met ketenpartners ook actief 

op. In het hoofdstukje Plannen voor 2019 zijn de doelstellingen 

van de organisatie voor de korte termijn weergegeven. 

Organisatie en personeel

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid voor de medewerkers op de stallingen 

is de afgelopen jaren ongewijzigd gebleven. Voor de 

personele invulling van operationele medewerkers maken 

wij gebruik van mensen uit de Participatiewet of anderszins, 

met als doel de deelnemers te ontwikkelen en te begeleiden 

naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. Hiervoor krijgt men 

een gedegen trajectbegeleiding en een persoonlijk ontwikke-

lingsplan in de periode bij Biesieklette.

Personeelsontwikkeling en arbeidsparticipatie

Biesieklette geeft veel ruimte aan medewerkers voor deel-

name aan trainingen en opleidingen voor verdere ontwik-

keling in de uitvoering van hun functie, voor het verruimen 

van de persoonlijke ontwikkeling en voor het vergroten van 

de kansen op de arbeidsmarkt. Alle medewerkers op de 

stallingen krijgen naast een gedegen inwerkperiode in de 

startfase ook een incompany-training ‘Werken bij Biesieklette’. 

Deze interne training wordt in eigen beheer verzorgd en door 

ervaren medewerkers gegeven.

Voor de ervaren stallingbeheerders kan hier een vervolg aan 

worden gegeven in een mentortraining. Medewerkers leren 

hierin om hun werkervaring over te brengen naar hun nieuwe 

collega’s. Hiermee borgt de organisatie deels de te leveren 

kwaliteit op de stallingen.

Afgelopen jaar zijn twee werk- en trajectcoaches opgeleid 

tot jobcoach. Beide medewerkers hebben deze opleiding 

aan het eind van het jaar succesvol afgerond. Hiermee kan 

Biesieklette gecertificeerd personeel inzetten bij het traject-

begeleiden en realiseren van uitstroom naar werk buiten de 

organisatie. 

BHV-training

Vijftien stallingbeheerders hebben met succes deelgenomen 

aan de BHV-training.

PostNL Pakketpunt Delft

Op de stalling Vesteplein Delft is eind 2017 het PostNL  

pakketpunt gevestigd. De medewerkers op de stalling 

 hebben naast de reguliere taken (in- en uitscannen van 

de Bikey en toezicht houden op de fietsen) ook te maken 

met bezoekers die hun pakket komen ophalen. Meerdere 

 medewerkers hebben hiervoor een training gevolgd en heb-

ben zich extra vaardigheden eigengemaakt.

Uitstroom

In 2018 zijn in totaal 22 stallingbeheerders uitgestroomd  

naar een reguliere baan binnen de arbeidsmarkt.  

Twee medewerkers zijn een eigen onderneming gestart. 

Traject- en uitstroombegeleiding

De kracht van onze formule ligt in het feit dat het maatwerk 

is. Hierbij wordt niet naar de beperkingen gekeken, maar naar 

de mogelijkheden die iemand heeft.

Werk is onmisbaar, want behalve een inkomen levert werk 

sociale contacten, waardering en erkenning op. Biesieklette 

werkt met een vast concept, waarbinnen een oplossings-

gerichte maatwerkaanpak mogelijk is. Ons eerste doel binnen 

het traject is de medewerkers werkervaring te laten opdoen. 

Medewerkers voeren werkzaamheden uit gedurende een 

afgebakende periode. De meest voorkomende duur is een 

jaar. Vooraf worden met de medewerkers afspraken gemaakt 

over hun taken en verantwoordelijkheden gedurende het 

hele traject. Er is dus een investering nodig van de deelnemer. 

Dit betekent dat samen met de medewerker verkend wordt 

of er problemen zijn in hun persoonlijke leefomgeving die het 

traject in de weg kunnen staan. Zoals schulden, verslaving of 

problemen op het gebied van huisvesting. Het vooraf in kaart 

brengen van factoren die uitval kunnen veroorzaken, kan 

(veel) onrust wegnemen. 

Om goed te beoordelen of een medewerker past bij de 

werkzaamheden op de stalling, starten we met een proef-

plaatsing. Veel van die plaatsingen monden uit in een langer 

verblijf op de stalling.
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Ziekteverzuim en verzuimbegeleiding

Biesieklette voert een stringent ziekteverzuimbeleid. In 2018  

is het ziekteverzuimpercentage met een 0,5% gedaald  

naar 9,5% ten opzichte van de gestelde norm van 10%.  

Het beleidsvoornemen is om het ziekteverzuim de komende 

jaren verder te reduceren naar een verantwoord lager niveau.  

In 2018 hebben wij een contract afgesloten met een nieuwe  

ARBO-dienst. Daarmee hebben wij een breder pakket aan 

dienstverlening tot onze beschikking voor de opvolging bij 

ziekmeldingen en begeleiding tijdens het traject. Tevens 

wordt er meer ondersteuning verleend aan de werkbegelei-

ders en personeelszaken.

Organisatiestructuur

In de loop van het jaar is met de implementatie van het nieu-

we functiegebouw Biesieklette 2.0 een volgende stap gezet. 

De motivatie hiervoor is dat de groei van de organisatie com-

plexiteit en meer werk met zich meebrengt. Dat vraagt om 

verdergaande professionalisering. Als uitgangspunten bij het 

nieuwe ontwerp zijn de borging van unieke functies en het 

behouden van een platte organisatie en integraal werkend 

managementteam als voorwaarden gesteld. Begin van het 

jaar is het voorstel goedgekeurd door het bestuur en de 

ondernemingsraad. 

Overigen
Automatisering en digitalisering 

Biesieklette is een organisatie waar de mens centraal 

staat. Tegelijk wordt het gebruik van automatisering en de 

toepassingen van moderne technologie zeker gestimuleerd. 

Moderne technologie wordt ingezet bij openbare stallingen, 

zoals het toegangs- en informatiesysteem Bikey. Inmiddels 

wordt de slimme sleutelhanger ook als toegangspas bij 

afsluitbare fietsenstallingen gebruikt. Ook bij het verhuur-

systeem van een plaats in een van de fietstrommels of 

de reservering van een strandrolstoel op Kijkduin en 

Scheveningen levert automatisering een belangrijke bijdrage 

aan efficiëntie en klantgerichtheid. 

Ondanks verdergaande automatisering zijn volautomatische 

onbemensde stallingen geen succes gebleken en zal in de 

visie van Biesieklette de overstap naar volledige automati-

sering hier nog ver weg zijn. Het gezicht zal blijven, iemand 

van vlees en bloed die observeert, de boel in de gaten houdt 

en je verwelkomt. Het stallen en bewaken van fietsen blijft 

mensenwerk.

Deelname CAO-regelingen Metaal en Techniek

Op 1 januari 2019 is deelname aan de CAO voor Motorvoer-

tuigen- en tweewielertechniek verplicht voor medewerkers 

die een arbeidsovereenkomst met Biesieklette hebben 

en werkzaam zijn op de werkplaatsen en de stallingen. 

Ook zullen deze medewerkers deel uitmaken van het 

bedrijfspensioenfonds Metaal en Techniek. In 2018 zijn 

hiervoor de voorbereidingen getroffen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming ingegaan. Biesiekette heeft hiervoor eind 2017 

en begin 2018 gepaste maatregelen genomen. Zo is er begin 

2018 een functionaris gegevensbescherming aangesteld.  

Ook is er een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie 

en de te nemen maatregelen om AVG-proof te zijn.

Finance & Control
Medewerker

Financial Accounting

ICT
Functioneel beheerder

Werk & Leerbedrijf
Bedrijfsleider 
/ Leermeester

Marketing & Sales

Winkel
Mentor Winkel

Medewerker Fietsenwinkel

Werkplaatsen
Mentor Werkplaatsen

Medewerker Werkplaatsen

Serviceteam
Coördinator Serviceteam
Medewerker Serviceteam

Secretariaat 
& Communicatie
Directiesecretaresse

Werkbegeleiding
Werk- en trajectcoach

HR & Planning
HR Officer / Planner / 
Admin. ondersteuner

Support
Manager Support, Lid MT

Mens
Manager Mens, Lid MT

Directie
Algemeen directeur, Lid MT

Operations
Manager Operations, Lid MT

Stalling
Mentor Stallingen
Stallingbeheerder

Stalling
Mentor Stallingen
Stallingbeheerder

Stalling
Mentor Stallingen
Stallingbeheerder

Stalling
Mentor Stallingen
Stallingbeheerder

Functiegebouw Biesieklette 2.0
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Successen 2018 en 
plannen 2019
Successen 2018 
 

•  35 jaar Biesieklette

• 22 medewerkers uitgestroomd naar een reguliere baan

•  Schoolstalling Europese school

•  Opening stalling Uiverlaan in Maassluis

•  Aanmoedigingsprijs Onbeperkt 070 gewonnen

•  Opening stalling Groenteweg in Den Haag

•  Opening buurtstalling Lammenschans in Leiden

•  Heropening stalling Oude Langendijk in Delft

•  VeloPlus verhuur bij stalling Strandweg-Haven

•  Tijdelijke stalling Katwijk aan Zee

•  5e editie FietsVerwendag

•  Ondertekening meerjarige overeenkomst  

gemeente Den Haag.

Plannen 2019 
 

Fietsen

•  Semi-bemande openbare fietsenstalling Denneweg en 

Noordeinde in Den Haag

•  Stalling Kijkduin; verplaatsing van huidige locatie

•  Openbare stalling aan de Stokdijkkade in Naaldwijk,  

gemeente Westland

• Fietsenstalling Vlaardingen-Oost

•  Fietskluizen langs de Hoekse Lijn.

 

Mensen

•  Taakstelling; organisatiebreed een uitstroompercentage 

tussen 10-35% genereren

•  Opstellen flexpool stallingbeheerders.

 

En verder

•  Lidmaatschap MVO Westland

•  Marketingplan en deelprojecten uitwerken

•  Verlenging certificaat Sociale Onderneming.

Kijk naar wat je wél kan

George Loupatty beheerde de Biesieklette-schoolstalling bij het Gymnasium Haganum. Sinds 

januari 2019 werkt hij als conciërge bij basisschool Yunus Emre in Den Haag. “Toen ik stalling-

beheerder was, gaf de conciërge mij de mogelijkheid om ook andere taken binnen de school 

te vervullen. Daardoor werd ik enthousiast voor een baan als conciërge. Hij leerde mij tips en 

tricks, en intussen begeleidden Biesieklette en het Werkgeversservicepunt mij naar een baan. 

Wat ik vooral heb geleerd, is dat je zelf dingen moet aanpakken als je iets wil. Kijk niet naar 

wat je niet kan, maar kijk naar je mogelijkheden; gá ervoor! Via Biesieklette heb ik trainingen 

gevolgd: computercursussen, maar ook omgaan met emoties, doelen stellen en je grenzen 

durven aangeven. Dat heeft mij geholpen. Mijn baan bevalt prima. Ik werk als christen op een 

islamitische school. We werken met wederzijds respect met elkaar samen.”

 



7

Stallingen in 
Alphen aan den Rijn
Fietsen

Biesieklette beheert twee stallingen in het stadshart van 

Alphen aan den Rijn. Stalling De Vest (winkelcentrum  

De Aarhof) is vanwege de (nieuw)bouwactiviteiten van de 

Lage Zijde-kant van het winkelgebied tijdelijk verplaatst 

naar een locatie midden op het bouwterrein: ongeveer op 

de plek waar deze stalling ooit is begonnen. Compliment 

aan de stallingbeheerders, die onder niet altijd makkelijke 

omstandigheden gewoon hun werk blijven doen! 

Stalling Castellum zit aan de Hoge Zijde-kant van het  

winkelgebied. De pilot met vervroegde openingstijden,  

ingevoerd om de volle ambtenarenstalling te ontlasten, 

bleek een succes; Castellum is nu definitief doordeweek  

‘s morgens om 7 uur open in plaats van 8 uur. Twee dagen 

per week is hier ook een werkplaats geopend. Tot de werk-

zaamheden behoren kleine reparaties, dienstfietsen van 

de gemeente onderhouden en fietsen uit het fietsdepot 

gebruiksklaar maken voor de Fietscheque-regeling van de 

gemeente. 

In 2018 bezochten 117.000 bezoekers de stallingen in 

Alphen aan den Rijn. Dat zijn er 4.000 meer dan in 2017.

Mensen

Via Rijnvicus werken onze beheerders tijdelijk bij de 

 stallingen, waar we ze klaarstomen voor een vervolgstap 

naar de arbeidsmarkt. Deze werkervaringsplekken zijn 

tijdelijke arbeidsplaatsen die voornamelijk bedoeld zijn 

om werk ervaring op te doen. Kandidaten leren ook sociale 

vaardigheden aan die in elke arbeidsrelatie van pas kunnen 

komen. Verder  komen zij ook in een zogenoemd  werkritme. 

Ze leren om binnen een bepaald werk rooster te functione-

ren. Dat zorgt voor werkervaring en zo leert de kandidaat 

bovendien zich aan te passen aan een werksituatie. De 

werkervarings plaats bestaat uit de functie stallingbeheerder 

op de locaties Castellum en / of De Vest in Alphen aan den 

Rijn. De leer-/werktrajecten horen bij de functie(s) op de 

werkplaats. 

De kern van het werken op een werkervaringsplek is gericht 

op het opdoen van werkervaring. Daarnaast begeleiden 

de werk- en trajectcoaches de stallingbeheerders in het 

ontdekken van dromen en passies, en daar vooruitgang in 

zien. Partijen vinden het belangrijk dat gedurende het hele 

traject de beheerder blijft reflecteren op de vragen: wie ben 

ik, wat wil ik, wat kan ik en wat durf ik? De werk- en traject-

coach ondersteunt hierin door waar nodig een spiegel voor 

te houden. 

Toekomst

Alphen is een grote gemeente met veel winkelcentra; wij 

zien mogelijkheden om het aantal stallingen uit te breiden, 

als het ook de wens van de gemeente is om door te groeien. 

Eind 2019/begin 2020 verhuist de stalling De Vest naar een 

nieuwbouw waarin zich ook de bibliotheek, winkels en 

appartementen bevinden. Daarmee krijgen de stallingbe-

heerders een moderne, inpandige locatie die zou kunnen 

uitgroeien tot servicepunt met voorzieningen als openbaar 

toilet en fietsverhuur.

Werkplaats stalling Castellum Stalling Castellum



Stallingen in 
Delft
Fietsen

Halverwege 2018 is fietsenstalling Oude Langendijk weer 

in beheer gekomen bij Biesieklette. Sinds de zomer van 

2016 was de stalling onbemand en hielden vrijwilligers er 

toezicht. Het opnieuw bewaakt maken van de stalling leidt 

merkbaar tot meer bezoekers en minder fietsendiefstal. 

Aan het Vesteplein beheren wij een stalling met een succes-

volle werkplaats. In het voorjaar van 2019 gaat een nieuwe 

leermeester aan de slag; daarmee zal Biesieklette weer de 

accreditering voor werk-leerbedrijf krijgen. De stalling is 

gevestigd naast de bibliotheek, waarvan de ingang is ver-

plaatst naar de zijkant. Bezoekers kunnen nu niet meer via 

de korte route van de stalling naar de bieb, maar de ingang 

naar de stalling is wel toegankelijker geworden. 

Er zijn plannen voor herinrichting van het Bastiaansplein 

en het Vesteplein, met elementen die zwerffietsen moeten 

tegengaan. De bedoeling is dat fietsen niet op het plein, 

maar in de stalling worden geparkeerd. Daar zijn mogelijk-

heden om enkele etagerekken te plaatsen, waardoor meer 

stallingplekken ontstaan. 

In 2018 heeft Biesieklette drie maanden distributiewerk 

verricht voor Mobike, exploitant van de deelfiets. Helaas is dit 

bij een pilot gebleven, omdat wij als openbare stalling geen 

permanente bergingsplaats voor fietsen kunnen bieden. 

Het bezoekersaantal bij Biesieklette in Delft bedroeg in 2018 

70.000: een stijging (mede dankzij de terugkeer van stalling 

Oude Langendijk) van ca. 32.000 vergeleken met 2017. 

Mensen

Bij het Vesteplein werken vaste krachten via Werkgevers-

servicepunt Delft die een arbeidsovereenkomst hebben op 

basis van oude afspraken met de gemeente; zij mogen hier 

tot hun pensionering werken. De medewerkers houden 

stalling en werkplaats goed draaiend; sommigen hebben 

onvermoede talenten, zij kunnen wellicht doorgroeien  

naar monteur. 

 

Sinds 2017 is er bij stalling Vesteplein ook een succesvol uit-

giftepunt voor pakketdienst PostNL. De stallingbeheerders 

zijn via e-learning getraind in automatiseringsvaardigheden 

voor het aan- en afmelden van pakketjes. 

Bij stalling Oude Langendijk werken mensen via PerspeKtief 

in dagbesteding. Dat vraagt veel begeleiding. Door maat-

werk te bieden lukt het om enkele van deze medewerkers 

zelfstandig werk te laten verrichten.

Naast het Werkgeversservicepunt en PerspeKtief werkt  

Biesieklette ook samen met het UWV.

Toekomst

Na jaren van forse bezuinigingen heeft Delft grote ambities. 

Er is een actief fietsbeleid opgesteld en er is weer ruimte 

voor investeringen in mobiliteit en fietsen. Het oude cen-

trum wordt aangepakt, waarbij de gemeente mogelijkhe-

den onderzoekt voor meer stallingen in bepaalde stads-

delen (vooral aan de noordkant), bijvoorbeeld stallingen in 

winkelpanden. 

8

Stalling Oude Langendijk Stalling Vesteplein
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“  Een goede goeiemorgen 
geeft je het gevoel dat  
je welkom bent”

Als je iets voor elkaar wil krijgen in het sociaal domein, moet 

je goed weten wie de spelers zijn, stelt de wethouder. “Dan 

kun je op elkaar aansluiten en kijken waar iemand het beste 

tot zijn recht komt. De één werkt het liefst alleen, de ander 

in een team, sommigen zijn liever binnen aan de slag, ande-

ren buiten. Het is echt maatwerk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 

een project als Lekker Bezig, waarin partijen samenwerken 

om mensen te plaatsen die geen indicatie hebben, maar die 

toch niet makkelijk op eigen kracht aan werk komen.”

Nieuwe ervaringen opdoen

Zulk maatwerk biedt ook Biesieklette, met een laagdrempe-

lige opstap naar een volgende (reguliere) baan. Beheerders 

komen in een werkritme, leren in de stallingen om weer 

met plezier aan de slag te gaan en doen nieuwe ervarin-

gen op die ze meenemen als ze een volgende stap op de 

arbeidsmarkt zetten. Zo is de Biesieklette-stalling annex 

werkplaats aan het Vesteplein sinds 2018 ook uitgiftepunt 

voor PostNL. De stallingbeheerders hebben zich de bijbe-

horende automatiseringsvaardigheden voor het aan- en 

afmelden van pakketjes eigengemaakt via een eenvoudige 

e-learningmodule. Dat heeft hun gevoel van eigenwaarde 

flink versterkt. En in de stalling is er meer aanloop, doordat 

ook mensen binnenkomen die geen fiets, maar een pakket-

je komen halen of brengen. 

Klantenbinding

De andere Biesieklette-stalling in Delft, aan de Oude 

Langendijk, kwam in de zomer van 2018 na twee jaar terug 

in beheer bij Biesieklette. Twee van de beheerders zijn 

afkomstig van PerspeKtief, een organisatie die de stalling als 

burgerinitiatief tijdelijk overnam na de sluiting in 2016. De 

beheerders zijn zeer enthousiast en begroeten bezoekers 

alsof het hun eigen winkel is. “Betere klantenbinding kun je 

niet hebben”, vindt Stephan Brandligt. “Een goede goeie-

morgen of glimlach zorgt ervoor dat je je welkom voelt en 

dat je graag terugkomt. Dan accepteer je het ook als dingen 

soms misschien nét iets anders gaan dan je gewend bent...”

Extra begeleiding

Bijna iedereen die kan werken, heeft nu wel werk, is de 

ervaring van de wethouder. “Het vraagt extra inspanning en 

begeleiding om ook de overgebleven doelgroep te kunnen 

plaatsen. In 2018 zijn daarom in Delft twee  initiatieven 

gestart. Verschillende partijen werken samen aan IPS: 

individuele plaatsing en steun, om mensen met een 

psychiatrische  achtergrond aan het werk te krijgen. En het 

Sociaal Uitzendbureau is van start gegaan, dat mensen met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag helpt. 

Deze pilots zetten we bij succes door in 2019. Daarnaast staat 

dit jaar in het teken van processen beter en efficiënter maken. 

Bijvoorbeeld in stadsbeheer. Afgelopen jaren hebben we 

fors moeten bezuinigen; dat zie je terug in het onderhoud. 

Ook willen we sneller en beter reageren op opmerkingen of 

klachten. De basis moet op orde zijn. Dan kom je ook weer 

toe aan innovaties, waarbij we graag samenwerking zoeken 

met vernieuwende partijen als Biesieklette!”

Het belang van Biesieklette als één van de weinige professionele fietsbeheerders in Delft is groot. Daarnaast 

is Biesieklette één van de partijen die samenwerken op sociaal vlak. “Die samenwerking is ontzettend belang-

rijk om tot maatwerk en innovaties te komen”, vindt wethouder Stephan Brandligt (Duurzaamheid, Werk & 

inkomen en Financiën). 

Wethouder 
Stephan Brandligt 
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Stallingen in 
Den Haag
Fietsen

In Den Haag beheert Biesieklette 20 openbare stallingen.

Er is een goede balans tussen fietsparkeermogelijkheden 

creëren en handhaven in de openbare ruimte. 

Op het Plein stond in 2018 een pop-upstalling, om te  

onderzoeken of hier behoefte is aan een definitieve stalling. 

De stalling trok veel bezoekers en wordt tijdelijk voortgezet 

in afwachting van het besluit van de gemeente. 

Een andere pop-upstalling, aan het Stellenboschplein, 

verhuisde naar de definitieve locatie op de Groenteweg en 

is begin 2019 geopend door wethouder Robert van Asten in 

aanwezigheid van de lokale pers. Om de nieuwe stalling nog 

meer bekendheid te geven, heeft een ploeg fietscoaches 

(die vanuit de gemeente preventief handhaven) een maand 

lang mensen geënthousiasmeerd om hun fiets in de stalling 

te parkeren. 

Als onderdeel van project De Kust Gezond wordt de 

Noord-boulevard in Scheveningen heringericht. De bewaak-

te fietsenstalling was in 2018 tijdelijk gehuisvest aan het 

Zwarte Pad; een prachtlocatie waar je direct het strand op 

kan (helaas te steil voor strandrolstoelen). Afgelopen zomer 

heeft deze stalling vaak vol gestaan; hij voorziet zeker in de 

behoefte als bewaakte stalling. Als de herinrichting klaar is, 

zal de stalling terugkeren naar de oorspronkelijke locatie bij 

het Carlton Beach Hotel.

In stalling Grote Markt (Laan 9) is ook een goed ingerichte 

werkplaats gevestigd. Onder de zeven medewerkers waren 

in 2018 (en zijn in 2019) enkele stagiairs uit Pijnacker- 

Nootdorp die hier ervaring opdoen. In de werkplaats wor-

den reguliere reparaties uitgevoerd, gerecyclede fietsen 

opgeknapt voor de Fietscheque (waarmee mensen met een 

bijstandsuitkering via de gemeente een fiets kunnen krijgen) 

en fietsen klaargemaakt voor allerlei partijen. 

 

In totaal maakten in 2018 1.058.000 bezoekers gebruik van 

de Haagse fietsenstallingen; vergeleken met 2017 1.032.000.

Naast openbare stallingen beheert Biesieklette ook 10 

fietsen stallingen bij scholen. Begin 2018 is een stalling bij 

de  Europese school geopend. Tot de zomervakantie was 

dat een gecombineerde basis- en middelbare school. In 

 september is de middelbare school verhuisd naar de locatie 

van het voormalige Aloysiuscollege. Half maart 2019 zal ook 

onze beheerdersruimte daarheen verplaatst worden. Daar-

mee is de cirkel rond; In 2016 stopte de Biesieklette-stalling 

toen het Alyosiuscollege dichtging, en nu is onze stalling van 

de Europese middelbare school hier gevestigd. 

Op verschillende locaties zijn het afgelopen jaar fiets t-

rommels opgeleverd. In totaal telt Den Haag er nu 119. 

Naast de fietstrommels beheert Biesieklette in Den 

Haag ook nog 6 buurtstallingen. Daarmee is het plan 

afgerond. Biesieklette heeft veel repeterende handelingen 

in het proces van aanvraag tot sleuteloverhandiging 

geautomatiseerd.

Mensen

In onze Haagse stallingen zijn in 2018 tien medewerkers  

succesvol uitgestroomd.

Een unieke regeling in Den Haag is Sociaal Traject in  

Perspectief (STiP), waarbij duizend langdurig werklozen  

drie jaar een gesubsidieerde baan krijgen bij organisaties, 

stichtingen en verenigingen die een maatschappelijke  

bijdrage leveren. Waaronder Biesieklette. Het gaat heel  

goed met deze stallingbeheerders. De Werk- en trajectcoach 

bezoekt samen met zijn contactpersoon bij de gemeente 

regelmatig de stallingen waar ‘stippers’ onder intensieve 

begeleiding werken aan hun ontwikkeling.  

Ondertekening meerjarige overeenkomst gemeente Den Haag Uitreiking aanmoedigingsprijs Onbeperkt 070



Stalling in 
Katwijk

11Veranderingen zijn voor deze medewerkers vaak moeilijk, 

maar ze zetten grote stappen vooruit, staan klanten goed 

te woord en hebben plezier in hun werk. Drie van de negen 

zijn er in 2018 uitgestroomd. 

Toekomst

In 2018 heeft gemeente Den Haag een driejarig contract 

afgesloten met Biesieklette. Daarmee wordt de samenwer-

king die we al 35 jaar hebben weer met drie jaar verlengd. 

En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! 

De gemeente heeft grote ambities. Dat blijkt onder andere 

uit nieuwe projecten, zoals SOOF: semi openbare onbeman-

de fietsenstallingen. In voormalige winkelpanden aan popu-

laire winkelstraten met weinig bergingsruimte, bijvoorbeeld 

de Denneweg en het Noordeinde, gaan we dit experiment 

aan met stallingen waar een deel van de dag toezicht is. 

Den Haag wil ook meer stallingen realiseren om overlast 

van rondslingerende fietsen te beperken. Helaas heeft de 

gemeente geen extra schoolstallingen opgenomen in haar 

beleidsplannen. Biesieklette heeft de ervaring dat je bij  

jongeren moet beginnen met bewaakte fietsenstallingen;  

zij zijn de toekomstige bezoekers van openbare stallingen. 

 

Fietsen

In de lange, warme zomer van 2018 konden fietsers in  

Katwijk vanaf 1 augustus hun kostbare bezit veilig parkeren 

in een tijdelijke openbare stalling in het winkelcentrum en 

vlakbij de boulevard. De stalling is in heel korte tijd neergezet 

in een modern, leegstaand winkelpand aan het Emmaplein. 

Een enorm succes; in de drie maanden dat de stalling open 

was, wisten 2.800 bezoekers de stalling te vinden. En ’s nachts 

stalden ook hotelgasten er massaal hun elektrische fiets. 

Mensen 

De stallingbeheerders, afkomstig uit Katwijk en de Bollen-

streek, vormden een hecht team dat is geënthousiasmeerd 

om hier tijdelijk aan de slag te gaan. Stuk voor stuk hebben 

de stallingbeheerders een mooie ontwikkeling doorgemaakt 

op weg naar een reguliere baan. 

De wethouders van verkeer en van werk & inkomen bezoch-

ten de stalling, spraken met de stallingbeheerders en waren 

onder de indruk van wat ze zagen en hoorden. 

Toekomst

Voor herhaling vatbaar? Biesieklette is er klaar voor! 

Leuk weetje: de pop-upstalling was de eerste motie van  

Hart Voor Katwijk die in het nieuwe college van gemeente  

Katwijk werd goedgekeurd. 

Een stuk flexibeler geworden

Maurice Kühn begon als beheerder in de Haagse stalling Stadhuis. Dat combineerde hij 

na een tijdje met een paar dagen op het kantoor van Biesieklette, waar hij uiteindelijk 

fulltime ging werken bij het secretariaat en later ook bij de planningsafdeling. “Ik heb 

veel geleerd. Vooral over mezelf! In het begin vond ik het moeilijk om met mensen een 

gesprek aan te gaan. Dat gaat me nu veel makkelijker af. Ik ben een stuk opener en 

flexibeler geworden, en daar ben ik erg blij mee. Mijn werk- en trajectcoaches hebben mij 

goed begeleid, en ook met een groepje collega’s wisselden we ervaringen uit. Vorig jaar 

geleden ben ik uitgestroomd naar mijn huidige baan: verkeersplanner bij het ministerie 

van Justitie en Veiligheid. Prima naar mijn zin. Weer iets met planning, inderdaad, maar 

nu regel ik (onder andere) vervoer voor asielzoekers!”
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Stallingen in Lansingerland 
en Pijnacker-Nootdorp
Lansingerland

Fietsen

Biesieklette beheert in Lansingerland een drukbezochte 

stalling bij RandstadRail-station Berkel Westpolder richting 

Rotterdam. Er is plaats om 550 fietsen gratis, overdekt en be-

waakt te stallen. Voor elektrische fietsen zijn er oplaadpunten, 

en ook voor scooters en bakfietsen biedt de stalling ruimte. 

Het bezoekersaantal bedroeg ruim 70.000 in 2018. Dat zijn er 

ruim 20.000 meer dan in 2017. Het aantal fietsendiefstallen is 

drastisch verminderd sinds de stalling er is. 

In 2018 is bij de stalling Berkel Westpolder de allereerste 

Biesieklette Fietsenverhuur van start gegaan.

Mensen

Ook op het gebied van begeleiding van mensen is de stalling 

een succes. Hier werken mensen die moeilijk zelf aan het 

werk komen drie jaar lang met behoud van uitkering. Zij 

krijgen intensieve begeleiding en coaching, doen (weer) een 

dagritme op en ontwikkelen vaardigheden die ze nodig heb-

ben bij een volgende werkgever. Er zitten zeker uitstroom-

kandidaten bij. Sommige stallingbeheerders hebben het zo 

naar hun zin dat ze niet weg willen. Onze werk- en traject-

coach heeft hen er toch van bewust weten te maken dat hun 

werk in de stalling een leerzame opstap is naar een reguliere 

baan buiten Biesieklette. 

Toekomst

Gemeente Lansingerland gaat in 2019 de markt op met be-

heer en exploitatie van de fietsenstalling en zal in september 

een aanbesteding uitzetten waaraan Biesieklette deelneemt. 

Daarin worden ook de plannen meegenomen voor een twee-

de stalling, bij RandstadRail-station Rodenrijs. 

Pijnacker-Nootdorp

Fietsen

Bij de RandstadRail-stations Pijnacker-Centrum, Nootdorp en 

Pijnacker-Zuid bevinden zich drie drukbezochte Biesieklette- 

fietsenstallingen. In 2018 brachten ruim 138.000 mensen hier 

hun fiets onder; 13.000 minder in vergelijking met 2017.

Behalve deze openbare stallingen is ook de schoolstalling bij 

het Stanislascollege in beheer bij Biesieklette. En we leveren 

gerecyclede fietsen aan mensen met een bijstandsuitkering 

via de Fietscheque.

Mensen

Het project Groepstraining & Jobhunting, gestart in 2014, is 

nog steeds heel succesvol. De stallingbeheerders hebben 

baat bij de begeleiding die ze krijgen in het traject, waar 

 onder andere communicatie- en sollicitatietrainingen deel 

van uitmaken. Zij werken met behoud van hun uitkering 

tijdelijk in onze stallingen. Vier van hen zijn in 2018 uitge-

stroomd naar een reguliere baan. 

Drie medewerkers uit Pijnacker-Nootdorp liepen het afge-

lopen jaar stage bij de Biesieklette-werkplaats in Den Haag 

(Grote Markt) om ervaring op te doen als rijwielhersteller. 

In de werkplaats worden reguliere reparaties uitgevoerd, 

gerecyclede fietsen opgeknapt voor de Fietscheque (waar-

mee mensen met een bijstandsuitkering via de gemeente 

een fiets kunnen krijgen) en fietsen klaargemaakt voor allerlei 

partijen. 

Toekomst

We gaan door met Groepstraining & Jobhunting, zodat nog 

meer stallingbeheerders een volgende stap kunnen zetten 

op de arbeidsmarkt. 

 

De ontwikkelingen bij bedrijvenpark Heron zou veranderin-

gen rond station Nootdorp met zich kunnen meebrengen, 

waardoor daar een servicepunt voor het ondernemingsrijke 

gebied kan ontstaan. Binnen no time een andere baan

John Schouten werkte een half jaar bij de Biesieklette-stalling in  

Lansingerland: Berkel Westpolder. “’s Morgens vroeg en eind van de  

middag kwamen veel forensen hier hun fiets brengen en halen.  

Buiten de spitsuren was het vrij rustig in de stalling. Een relaxte tijd. 

Ik had het best naar mijn zin. Ik heb een sollicitatietraining gevolgd 

en had binnen no time een andere baan. Eerst ben ik korte tijd huis-

meester in een hotel geweest. Sinds een half jaar werk ik als verhuizer 

voor de zakelijke markt. Heel wat anders dan bij Biesieklette, maar ook 

dit bevalt goed. We hebben veel overheden en bedrijven als klant.” 
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“  Wij vinden het  
belangrijk dat niemand 
buiten de boot valt”

In 2017 startte de gemeente het werkgelegenheidsproject 

TROTS: Traject Openbare ruimte en TaalScholing, waarin 

mensen die nog geen werknemersvaardigheden hebben of 

die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, helpen 

met het schoonhouden van de openbare ruimte. “Voor 

sommige deelnemers is dit een voortraject voor werken in 

de stallingen bij Biesieklette, waar ze te maken krijgen met 

klanten”, vertelt Leo Suijker, teamleider Participatie – Sociaal 

domein. “De volgende stap, van de stalling naar een reguliere 

baan, is niet voor iedereen haalbaar. Maar de stallingen zijn 

wél voor iedereen een mooie plek om werkritme op te doen 

en te participeren.” 

Zelfvertrouwen

Biesieklette ondersteunt de stallingbeheerders op verschil-

lende manieren en levert maatwerk, in overleg met het 

sociaaldomeinteam van de gemeente. Bij de één ligt de 

nadruk bijvoorbeeld op taalvaardigheden, bij een ander op 

maatschappelijk socialiseren. Sommige beheerders kunnen 

bij Biesieklette deelnemen aan het project Groepstraining 

en Jobhunting, waarbij ze communicatie- en sollicitatietrai-

ningen volgen. Dankzij de inzet van videoanalyses krijgen de 

beheerders meer zelfvertrouwen en weten ze zich goed te 

presenteren als ze bij een werkgever op gesprek gaan. 

Samenwerking in de regio

Pijnacker-Nootdorp was traditioneel een tuinbouwgemeente. 

“Tegenwoordig zijn we vooral een forensengemeente. Dat zie 

je ook aan de fietsenstallingen bij de RandstadRail-stations: 

die staan bijna altijd vol”, constateert Hanneke van de Gevel. 

De gemeente kent een vrij lage bijstandsdichtheid. Status-

houders vormen een relatief groot deel van de mensen in de 

bijstand. “Een paar jaar geleden hebben we enkele huizen 

aangekocht en konden we veel statushouders opnemen. 

Gemiddeld zien we hen na drie jaar uitstromen naar werk, 

maar het lukt niet iedereen om zelf aan werk te komen. In 

2018 hebben we voor een groep statushouders een match 

gemaakt met zorgpartner Pieter van Foreest, waar een 

vacatureprobleem speelde; inmiddels is een leerlijn Zorg 

 ontwikkeld. En in mei 2019 start een traject voor status-

houders bij DSW, de sociale werkvoorziening in Zoetermeer. 

Mooi voorbeeld van regionale samenwerking binnen het 

Werkgeversservicepunt.” 

Integrale aanpak

In 2018 is het hele sociaal domein (ongeveer 70 medewer-

kers) ondergebracht in één team met vier kernteams waarin 

zorgprofessionals samenwerken, zoals psychologen, maat-

schappelijk werkers en ggz. “Daarin zijn we redelijk uniek in 

Nederland. Groot voordeel: de lijnen zijn kort en we werken 

integraal en preventief. Daardoor kom je makkelijker bij 

de vraag achter de vraag; is er sprake van verslaving, zijn er 

schulden? Door de gedrevenheid van alle medewerkers, laag-

drempelige inloopspreekuren op locaties én doordat we een 

middelgrote gemeente zijn, kennen we onze inwoners goed”, 

is de ervaring van de wethouder. “Wij vinden het belangrijk 

dat niemand buiten de boot valt. Biesieklette speelt daar een 

mooie rol in. Daarnaast is het natuurlijk prettig dat je je fiets  

veilig kan stallen! De samenwerking bevalt prima.  

Misschien een idee om stallingbezoekers tegen een kleine 

vergoeding een kop koffie aan te bieden…?”

De drie Biesieklette-stallingen in Pijnacker-Nootdorp zijn een combinatie van dagbesteding en opstap naar de  

arbeidsmarkt. Stallingbeheerders die een vaste plek hebben, waarborgen de continuïteit en werken collega’s in. 

En tijdelijke beheerders doen hier werkritme en ervaring op die ze in hun volgende baan goed kunnen gebruiken. 

“Iedereen moet kunnen meedoen aan de maatschappij”, vindt wethouder Hanneke van de Gevel (van onder meer 

Sociaal domein en Werkgelegenheid). “De stallingen leveren daar een zinvolle bijdrage aan.”

Wethouder 
Hanneke van de Gevel
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Stallingen in  
Maassluis en Schiedam
Maassluis

Fietsen

Na enkele bouwtechnische tegenslagen is onze stalling 

aan de Uiverlaan eind 2018 van start gegaan. De stalling 

bestond al langer, maar is na de verbouwing van het 

winkelcentrum Koningshoek heropend en in beheer 

gekomen bij Biesieklette. 

Mensen

Via Stroomopwaarts werken er vijf stallingbeheerders 

bij onze stalling in Maassluis. De samenwerking tussen 

 Biesieklette en Stroomopwaarts loopt goed. Ook in 

 Schiedam werken we samen met Stroomopwaarts. 

Toekomst

De gemeente is van plan om aan de andere kant van 

het winkelcentrum, in de Beethovenlaan, een tweede 

fietsenstalling te openen. 

Schiedam

Fietsen

De stalling aan het Broersveld, die eind 2017 tijdelijk in een 

winkelpand werd geopend, verhuisde in maart 2018 naar 

de definitieve locatie een paar panden verderop, met meer 

voorzieningen (zoals openbare toiletten). Voor winkelend 

publiek en bewoners biedt de stalling een prachtige oplos-

sing om hun fiets veilig en droog te kunnen stallen. 

Omwonenden kunnen voor enkele euro’s per maand hun 

fiets permanent stallen, waarbij ze met hun bewonerspas 

tijdens de openingstijden in de stalling terechtkunnen. 

In januari 2018 ging bij metrostation Vijfsluizen de tweede 

Biesieklette-stalling in Schiedam van start. 

Beide stallingen voorzien duidelijk in een behoefte. In 2018, 

het eerste volle jaar dat de stallingen open waren, stalden al 

80.000 bezoekers er hun fiets. Een veelbelovende start!

Mensen

De tien stallingbeheerders van de stallingen in Schiedam zijn 

(net als de stallingbeheerders bij onze stalling in Maassluis) 

via Stroomopwaarts bij Biesieklette gekomen. Er zijn doel-

stellingen afgesproken over de uitstroom van medewerkers. 

In 2018 hebben 6 beheerders met hun Biesieklette-ervaring 

op zak de stap kunnen zetten naar een reguliere baan.

Toekomst

In Schiedam liggen veel kansen voor fietsparkeervoorzie-

ningen. De vraag naar stallingsmogelijkheden is groot. In het 

Uitvoeringsprogramma Fietsen (2016-2020) dat de gemeente 

heeft opgesteld, worden fietsenstallingen dan ook genoemd 

als een van de prioriteiten, net als diefstalpreventie (Schiedam 

wil in 2020 50% minder fietsendiefstal dan in 2011) en het 

stimuleren van fietsgebruik. 

De gemeente betrekt Biesieklette bij de plannen voor 

een derde stalling bij het station. Ook over het beheer van 

fietstrommels en buurtstallingen zijn gesprekken gaande.

Goed begeleid 

Perdeepkoemar (Sonny) Kalloe neemt via gemeente Den Haag deel 

aan het succesvolle Sociaal Traject in Perspectief (STiP)-programma. 

Twee jaar werkte hij in dat kader bij Biesieklette, in alle Haagse  

stallingen. “Leuk werk, vooral door het contact met klanten. Mijn werk- 

en trajectcoaches hebben me goed begeleid. Ik kijk terug op een 

prettige tijd. In december 2018 liep mijn contract af. Nu werk ik bij  

Op is Op, waar we gebruikte kantoormeubelen en fietsen opknappen 

en weer verkopen. Met mijn accountmanager van de gemeente ben 

ik al bezig om te kijken wat ik hierna kan doen. Het liefst zou ik in een 

team werken, bijvoorbeeld als conciërge op een grote school, of in 

een schoonmaakteam. In mijn vrije tijd geef ik vier uur per week les 

in het basis- en voortgezet onderwijs, onder andere rekenen en taal. 

Mooi om dit naast mijn werk te kunnen doen.” 

Stalling Broersveld
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“  Fiets kan vaak een  
volwaardig alternatief zijn”

Bij veel maatregelen en ontwikkelingen speelt de fiets als 

alternatief een rol. Zoals in het actieplan lucht en geluid, of in 

de ambitie van de metropoolregio om in 2025 30% minder 

CO2 uit te stoten. En Schiedam werkt met de regio aan een 

netwerk van doorgaande fietsroutes. Dat maakt het aantrek-

kelijker om afstanden tot zo’n 15 kilometer met de fiets af te 

leggen. “We zijn een compacte stad met beperkte ruimte. 

De afstanden zijn op de fiets vaak goed te doen. Dat besef 

groeit steeds meer”, is de ervaring van de wethouder. “Voor 

de afstand tussen je uitstaphalte en je eindbestemming, de 

‘laatste mijl’, zijn bijvoorbeeld elektrische fietsen een fantas-

tische oplossing. Die zien we steeds meer, en niet alleen voor 

ouderen!” 

Veel bezoekers

Bij winkelcentrum De Passage opende eind 2017 een tijdelij-

ke Biesieklette-stalling die in maart 2018 zijn definitieve plek 

vond in een winkelpand iets verderop. Deze vervangt de vroe-

gere bewaakte stalling aan de Koemarkt. Stalling Broersveld 

verwelkomde vorig jaar al 25.000 bezoekers. Buurtbewoners 

die zelf geen schuur of berging hebben, kunnen hier ook met 

een bewonerspas voor € 3,75 per maand hun kostbare fiets 

laten overnachten. Bij metrostation Vijfsluizen (langs metro-

lijn Rotterdam-Spijkenisse) stalden vorig jaar 75.000 mensen 

hun fiets. De fietsendiefstal is hier drastisch verminderd. 

Leerzame opstap

Niet alleen in bezoekersaantallen zijn beide stallingen een 

succes; ook wat betreft werkgelegenheid zijn er in 2018 

mooie resultaten geboekt. Biesieklette werkt hierin nauw 

samen met Stroomopwaarts. In totaal werken er acht beheer-

ders bij de stallingen Broersveld en Vijfsluizen. In 2018 zijn vier 

van hen uitgestroomd naar een reguliere baan, en de eerste 

twee maanden van 2019 sloten ook weer twee beheerders 

een arbeidsovereenkomst buiten Biesieklette. Het werk in de 

stallingen vormt voor hen een leerzame opstap om (weer) de 

arbeidsmarkt op te gaan. 

Stijgende stallingsvraag

De samenwerking met Biesieklette bevalt prima, vertelt 

beleidsmedewerker Antonio Baglieto. “De organisatie is toe-

gankelijk; afspraken zijn snel gemaakt. Prettig dat Biesieklette 

niet alleen veel kennis heeft over werkgelegenheid, maar ook 

over stallingen, zowel in het stadscentrum als in woonwijken. 

Want ik merk dat daar steeds meer vraag is naar bewaakte 

stallingsmogelijkheden: in een openbare of buurtstalling, 

fietstrommel of fietskluis.” 

Plannen

Afgelopen jaar heeft de gemeente een paar honderd extra 

fietsparkeerplekken gecreëerd, in stallingen en op straat. Er 

wordt ook strenger gehandhaafd op foutgeparkeerde fietsen: 

die krijgen een sticker en worden na een tijdje verwijderd. “Bij 

NS-station Schiedam Centrum is een sterk groeiende vraag 

naar fietsparkeerplekken. Een bewaakte stalling, misschien 

gecombineerd met een werkplaats voor spoedreparaties, is in 

voorbereiding; daarover zijn we ook in gesprek met Biesie-

klette”, vertelt Jeroen Ooijevaar. “En als stalling Broersveld een 

blijvend succes is, zouden we nog een stalling aan de andere 

kant van het centrum kunnen overwegen.”

Gemeente Schiedam wil ernaartoe dat inwoners vaker de fiets pakken in plaats van de auto. “Om te zorgen 

dat de fiets écht een volwaardig alternatief wordt, is een integrale benadering nodig”, vindt wethouder Jeroen 

Ooijevaar (Infrastructuur en Openbare ruimte). “Plekken waar je je fiets veilig kan stallen zijn daar een belang-

rijk onderdeel van.”

Wethouder 
Jeroen Ooijevaar



Stallingen in 
Rijswijk
Fietsen

De fietsenstalling aan het Bogaardplein (Prinses

Beatrixlaan) trok in 2018 181.000 bezoekers (in 2017 162.000). 

De stijging van het aantal bezoekers is voor een deel te 

danken aan het gratis parkeren. Na sluiting van de stalling 

aan de Prins Johan Friso-promenade in 2017 is stalling 

 Bogaardplein uitgebreid naar 650 plekken. Momenteel zijn 

er nieuwe plannen in voorbereiding voor de herinrichting 

van het Bogaardplein. De fietsenstalling zal met de her-

inrichting wellicht iets anders worden vormgegeven, maar 

de capaciteit zal hetzelfde blijven.

Mensen

De aanlevering van stallingbeheerders voor de stalling 

is stabiel. Wel staan we aan de vooravond van een 

verandering; er komt een andere regeling in plaats van de 

participatiebanen (waarbij medewerkers met behoud van 

uitkering bij ons werken).

Toekomst

Er zijn plannen om een fietsenstalling te realiseren bij station 

Sir Winston Churchilllaan. Biesieklette heeft op verzoek van  

 

de gemeente de mogelijkheden verkend voor het bewaakt 

maken en uitbreiden van de stationsstalling.

Bij het station zijn veel klachten over fietsendiefstal;

een bewaakte stalling zou daar een goede oplossing

voor zijn. Als mensen weten dat hun fiets veilig – en

gratis! – gestald kan worden, pakken ze eerder de fiets.
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Stallingen in 
andere gemeenten
Biesieklette beheert niet alleen openbare stallingen, maar 

ook fietsenstallingen van (meestal middelbare) scholen.  

In 2018 waren dat vijftien schoolstallingen in verschillende  

gemeenten. 

Het is een succesvol concept. Bewaakte stallingen bij scho-

len zorgen voor aanzienlijk minder schade aan en diefstal 

van fietsen, scooters en brommers. De leerlingen stallen hun 

vervoermiddel ordelijk en in een veilige omgeving. Dat levert 

een positieve bijdrage aan de uitstraling van de scholen en 

het straatbeeld daaromheen. 

De stallingen worden gerealiseerd in samenwerking tussen 

gemeente, school en Biesieklette. Stallingbeheerders wer-

ken nauw samen met het schoolteam. En scholieren die 

de stalling kennen uit hun schooltijd, zijn de toekomstige 

gebruikers van openbare stallingen!

In Den Haag en Pijnacker-Nootdorp beheerde Biesieklette 

in 2018 zowel openbare stallingen als fietsenstallingen van 

scholen (zie ook de pagina’s Stallingen per gemeente over 

Den Haag en Pijnacker-Nootdorp).

In Leiden, Oegstgeest en Zoetermeer beheerde Biesieklet-

te vorig jaar uitsluitend fietsenstallingen van scholen. De 

schoolstallingen in Leiden bij het Da Vinci College en MBO 

Rijnland (voormalig ROC Leiden) zijn sinds 2014 in beheer bij 

Biesieklette. In 2018 openden we in Leiden bovendien een 

onbemande bewaakte (afsluitbare) stalling bij station Leiden 

Lammenschans. Sinds 2017 beheren we de schoolstalling 

van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest. In Zoetermeer  

werken onze beheerders in drie schoolstallingen;  

Alfrink College, Oranje Nassau College (Clauslaan) en  

Oranje Nassau College (Parkdreef).

Stalling Bogaardplein



Stallingen in 
andere gemeenten
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Andere diensten en 
activiteiten
Strandrolstoelen

Biesieklette verzorgt van oudsher, in opdracht van de 

 gemeente Den Haag, dienst OCW, het beheer en de exploi-

tatie van de strandrolstoelen op Scheveningen en Kijkduin. 

Door de (tijdelijke) sluiting van de stalling Noord Boulevard 

heeft in 2018 de verhuur plaatsgevonden vanuit twee in 

plaats van drie stallingen; Scheveningen Strandweg-Haven 

en Kijkduin Deltaplein. In totaal zijn er in 2018 432 verhuur-

momenten geweest. Voor de huur van de strandrolstoelen 

is uit het hele land, maar ook uit Duitsland en Frankrijk, 

belangstelling geweest, waarbij de Cadweazle (elektrische 

rolstoel) erg populair is. Ruim 95% van de reserveringen zijn 

via de Biesieklette App binnengekomen.

FietsVerwendag

De vijfde FietsVerwendag werd zaterdag 29 september 

2018 georganiseerd bij stalling Buitenhof. Deze zonnige dag 

viel in de Fietsweek, die in het teken stond van ‘Fiets Veilig’. 

Biesieklette-bestuursvoorzitter Karin de Graaf overhandige-

de wethouder Robert van Asten het jubileumboekje ‘35 jaar 

Biesieklette’ en een Biesieklette-fietsbel. Een reparatieteam 

voerde fiets-APK’s en spoedreparaties uit. Bezoekers konden 

in een vrachtwagen van Veilig Verkeer Nederland ervaren 

wat een vrachtwagenchauffeur (niet) ziet, en fietsend met 

een virtualrealitybril op de gevaren ervaren van mobiel 

bellen of appen tijdens het fietsen. Daarnaast was er een 

fietsgraveeractie, werden er fietsgadgets verkocht en waren 

er tenten met informatieve en creatieve activiteiten. Een 

geslaagde dag, waarop de saamhorigheid in de organisatie 

en met partners verder is vergroot en fietsers met hun fiets 

in het zonnetje zijn gezet. Na dit lustrum geeft de gemeente 

nu prioriteit aan andere promotieactiviteiten, vooral in het 

kader van gedragsbeïnvloeding. 

Handhaving

In gemeente Den Haag in de Grote Marktstraat en 

omgeving mogen fietsen niet buiten een rek of vak staan. 

Fout geparkeerde fietsen krijgen eerst een label met een 

waarschuwing. Daarna worden ze verwijderd en naar het 

mini-depot in stalling Kranestraat gebracht. De eigenaar kan 

de fiets daar dezelfde dag zonder betaling ophalen. Niet-

opgehaalde fietsen worden naar Fietsdepot Haaglanden 

gebracht.

Pop-upstallingen bij evemenenten

Biesieklette heeft in 2018 bij verschillende (middel)grote 

evenementen pop-upstallingen beheerd, o.a. Veteranendag, 

Life I Live, Tong Tong fair. 

Van augustus tot en met december 2018 heeft Biesieklette 

bij alle thuiswedstrijden van Feyenoord een pop-upstalling 

bij De Kuip beheerd, waar zowel fietsen als brommers/ 

scooters en motoren gestald konden worden. 

Verlichtingsactie

In januari is in samenwerking met de Fietsersbond en 

de politie bij RandstalRail station Berkel-Westpolder een 

succesvolle verlichtingsactie gehouden. Fietsers die geen 

fietsverlichting hadden, kregen van de bedrijfsleider/

leermeester Werkplaatsen gratis fietslampjes. En van de 

politie kregen ze dit keer alleen een waarschuwing.

Elektrische strandrolstoel ‘Cadweazle’Uitreiking jubileumboekje door Karin de Graaf aan  

wethouder Robert van Asten
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Stallingen in 
cijfers

2014 2015 2016 2017 2018
Stallingen fiets brommer motor fiets brommer motor fiets brommer motor fiets brommer motor *

Alphen aan den Rijn

Castellum  43.170  1.730  -  39.941  1.303  -  38.788  1.170  - 43.392 1.864 112 46.621

De Vest  64.482  2.689  -  62.405  2.993  -  63.053  2.708  - 66.823 2.255 4 70.293

Delft

Oude Langendijk - - - - - - - - - - - - 15.008

Vesteplein  63.076  1.141 5  37.354  1.301  20  37.195  1.124 12 36.870 754 6 54.909

Den Haag

Buitenhof  114.264  5.967  149  135.106  5.552  125  179.461  5.163  92 220.677 4.400 129 200.002

Driehoekjes  23.882  358  18  36.046  701  36  53.634  710  32 54.781 291 32  25.671

Groenteweg - - - - - - - - - - - - 8.620

Grote markt  70.596  3.446  141  74.815  4.807  196  79.577  5.401  485 91.280 4.251 211 113.061 

Hobbemaplein  30.294  5.139  31  28.427  4.572  41  58.196  4.434  11 65.062 2.668 13 55.322

Hoflandplein  38.076  4.911  23  26.502  3.395  22  19.206  944  3 23.172 54 -  -

Kijkduin  10.795  730  3  20.835  767  5  34.305  721  10 18.139 182 15 25.588

Kranestraat  -  -  -  575  10  -  8.383  326  33 12.369 136 4 15.160

Leyweg  13.447  1.225  13  10.053  856  7  15.700  720  10 20.411 581 5 31.618

Nobelstraat  -  -  -  -  -  -  -  -  - 53.012 - - 80.222 

Palaceplein  4.418  741  10  9.050  905  44  12.607  778  17 9.302 733 23 14.737

Plein  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20.509 25 1 32.214 

Raamstraat  -  -  -  1.539  -  26.522  15  - 35.323 - - 62.676

Spuiplein  63.428  1.801  20  73.435  1.684  49  75.687  1.528  14 73.244 1.013 24  61.680

Stadhuis  -  -  -  15.905  -  118.628  - 171.031 - - 203.040

Strandweg Haven  585  29  -8  1.968  71  16  1.920  65  12 3.217 49 4  5.187

Strandweg Keizerstraat  5.332  648  -  12.523  679  -  15.963  824  - 9.732 354 91 14.383

Strandweg Noord-Boulevard  10.235  1.144  889  20.667  1.576  1.010  28.292  1.506  1.058 15.724 1.039 485  -

Voldersgracht  117.710  4.966  58  122.790  5.286  56  124.957  4.527  100 127.085 2.249 47 105.738

Zwarte Pad  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - 3.486 

Katwijk

Emmaplein  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - 2.812

Lansingerland

Station Berkel Westpolder  -  -  -  -  -  -  32.229  2.802  - 48.317 2.361 1 70.499

Maassluis

Uiverlaan  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - 4.856

Pijnacker-Nootdorp

Station Nootdorp  11.508  808  -  29.781  2.156  -  32.987  2.696  - 36.073 3.130 7 37.243

Station Pijnacker Centrum  41.463  554  -  44.644  686  -  44.241  1.116  - 46.342 876 - 39.614 

Station Pijnacker Zuid  16.471  434  -  52.345  2.048  -  58.363  2.614  - 62.761 2.672 - 62.000

Rijswijk

Prins Johan Friso Promenade  7.886  1.289  12  5.873  1.012  3  25.056  3.097  35 25.760 2.215 38 -

Bogaardplein  37.615  3.826  32  30.513  2.921  24  103.134  9.012  62 153.482 8.455 266  181.637

Schiedam

Broersveld  -  -  -  -  -  -  -  -  - 357 - - 21.004

Vijfsluizen - - - - - - - - - - - -  59.607

Zoetermeer

Centrum West  212.253  5.534  -  248.223  5.888  -  263.584  5.130  - 275.804 3.040 3 -

Driemanspolder  73.389  2.100  -  92.057  2.338  -  105.544  2.271  - 106.231 2.175 2  -

Noordwaarts  96.539  7.406  -  86.506  6.358  -  90.565  6.301  - 97.671 3.895 4 -

Rokkeveen  61.370  2.413  -  63.659  2.551  -  67.344  2.703  - 62.897 1.906 34 - 

Zuidwaarts  137.540  4.624  -  130.807  4.560  -  124.664  4.488  - 63.055 1.077 2 -

Totaal 1.434.613 67.788 1.423  1.555.490 68.177 1.750 2.022.535 80.149 2.757 2.149.905 54.700 1.563 1.724.508

* Totaal aantal bezoekers per stalling, vanaf 2018 niet meer gespecificeerd in fiets, brommer, motor.
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Financieel jaarverslag

Verkorte balans per 31 december 2018

ACTIVA 
Immateriële vaste activa € 136.919 

Materiële vaste activa € 311.973 

Financiele vaste activa 

Totaal vaste activa € 448.892

Kortlopende vorderingen en overlopende activa € 965.709 

Liquide middelen € 73.690 

Totaal activa € 1.488.291 

PASSIVA 

Groepsvermogen
Geplaatst kapitaal € 18.000 

Agioreserve € 905.477 

Overige reserves €  -342.700 

Totaal groepsvermogen € 580.777 

Voorzieningen € - 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva € 907.514 

Totaal passiva € 1.488.291 

Verkorte resultatenrekening over 2018
 
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Contractinkomsten € 3.956.293 

Stallingsopbrengsten € 67.314 

Overige bedrijfsopbrengsten € 907.773 

Totale bedrijfsopbrengst € 4.931.380
 

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten € 4.086.706 

Afschrijvingen € 131.302 

Overige bedrijfskosten € 995.553 

Som der bedrijfslasten € 5.213.561 
 

Bedrijfsresultaat € -282.181 
 
Financiële baten en lasten € 17.195 

 
Resultaat voor belasting € -299.376 
 
Vennootschapsbelasting € - 

 
Resultaat na belasting € -299.376
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