
•   Download de Fietsmodus-app en activeer hem voordat je op de fi ets stapt. 

•   Fiets naar je bestemming zonder je mobiel te gebruiken. 

•    Toch even je mobiel checken? Stap af en zet de app uit. 

Zet hem weer aan voordat je verder gaat rijden. 

•   Om een score te behalen moet je minimaal 1 kilometer fi etsen zonder je mobiel te gebruiken. 

•   Bekijk na je rit in de statusbar of je al kans maakt op een prijs.

FIETS OOK VEILIG, BLIJF OFFLINE
De smartphone speelt een grote rol in het leven van jongeren, ook als ze aan het verkeer deelnemen. 
Veel jongeren lezen en schrijven berichtjes tijdens het fi etsen. Ook kijken ze vaak fi lmpjes op de fi ets. Het 
is daarom niet zo vreemd dat smartphonegebruik een rol speelt bij één op de vijf fi etsongelukken waar 
een jongere bij betrokken is. ‘Smartphonevrij’ fi etsen is een stuk veiliger, om dat te stimuleren, is er de 
Fietsmodus-app. 

HOE WERKT FIETSMODUS?
Fietsmodus verleidt jongeren om tijdens het fi etsen hun smartphone niet te gebruiken. Met een beloning 
in het vooruitzicht laten we jongeren vrijwillig het veilige gedrag ervaren. Als ze dat een aantal dagen doen, 
neemt de kans toe dat ‘smartphonevrij’ fi etsen hun nieuwe gewoonte wordt. Volgens wetenschappelijk 
onderzoek werkt belonen van veilig gedrag beter bij jongeren dan het ontmoedigen van onveilig gedrag en ze 
confronteren met de gevaren.

Deelnemers die veel en minder fi etsen hebben een gelijke kans op prijzen, omdat Fietsmodus werkt met 
een maximale dagscore. Die kun je bereiken in één rit of in meerdere ritten op een dag. Bij 6 keer de 
maximale dagscore maak je al kans op een bioscoopkaartje en bij 10 keer op een speakerboxje. Je kunt de 
Fietsmodus-app dus altijd gebruiken. Voor meer informatie, kijk op www.fi etsmodus.nl.

EN MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN

FIETS OOK VEILIG
BLIJF OFFLINE



DE FIETSMODUS APP
De app is beschikbaar voor Android (versie 4.0.3 en hoger) en IOS (versie 8.0 en hoger). Om de app te kunnen 
gebruiken is een internetverbinding nodig. De app gebruikt GPS om te kunnen vaststellen welke afstand 
iemand in Fietsmodus heeft afgelegd. De app maakt minimaal gebruik van het GPS-signaal, waardoor het 
batterijgebruik zo laag mogelijk blijft. Nadat het aantal gescoorde punten is bepaald, worden alle GPS-gegevens 
direct verwijderd. Er wordt dus niet bijgehouden wie waar heeft gefietst.

WIST JE DAT…
 …  sinds de start van Fietsmodus al bijna 250.000 mensen de Fietsmodus-app minstens 
één keer hebben gebruikt?

 …  er dankzij Fietsmodus ruim 2,5 miljoen ‘smartphonevrije’ kilometers zijn gereden?
 …  bijna 3 op de 4 jongeren positief staan tegenover Fietsmodus en denken dat 
Fietsmodus leidt tot minder smartphonegebruik op de fiets?

 …  driekwart van de Fietsmodus-deelnemers tussen de 12 en 24 jaar is en de helft 
tussen 12 en 16 jaar oud is?

WIE ZITTEN ER ACHTER FIETSMODUS?
Fietsmodus is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij de uitvoering en 
communicatie wordt intensief samengewerkt met telecombedrijven, provincies, gemeenten en 
maatschappelijke organisaties. 

DOWNLOAD DE APP
Download nu Fietsmodus-app via Playstore of App Store.DOWNLOAD DE APP

APP STORE
GOOGLE PLAY
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