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AANLEIDING EN DOEL  
VAN DE IMPACTMETING  

 

In augustus 2016 is Stichting Roetz Fair Factory opgericht met als doel om 

werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alsmede 

het bevorderen van recycling en het minimaliseren van de milieu impact van 

fietsenproductie. Gehuisvest in de fabriek van Roetz-Bikes BV in Amsterdam-Noord wordt 

werkgelegenheid, opleiding en begeleiding geboden voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt om zich in een professionele omgeving te ontwikkelen tot fietstechnicus. 

Ook de fietsen hebben een verhaal. Ze zijn namelijk gemaakt uit fietsschroot: fietsen die 

op de afvalberg belanden maar met nog prima bruikbare onderdelen. 

Naast de Stichting Roetz Fair Factory, die een algemeen nut beoogt, bestaat Roetz-Bikes 

B.V. Het werk dat Roetz-Bikes BV genereert, faciliteert de stichting en daarmee de 

werkgelegenheid en opleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plus de 

recycling van fietsen. De stichting werkt daartoe samen met plaatsingsorganisaties zoals 

UWV, gemeente Amsterdam Werk, Participatie en Inkomen, Reakt, Parnassia, Actief Talent 

en ROC. De Stichting Roetz Fair Factory wordt gefinancierd door Roetz-Bikes B.V. alsmede 

door fondsen (o.a. Anton Jurgens Fonds), gemeentelijke subsidies, 

dagbestedingsvoorzieningen en particuliere giften. Hieronder het organogram ter 

verduidelijking (gestippelde functies zijn vacant).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

In deze impactrapportage wordt omwille van de leesbaarheid Stichting Roetz Fair Factory 

in de meeste gevallen afgekort met ‘Roetz’.  

Als sociale én circulaire onderneming wil Roetz graag haar maatschappelijke impact 

meten over haar eerste boekjaar, dat liep t/m december 2017. Het doel hiervan is niet 

alleen om de community van klanten en medewerkers van Roetz te laten zien wat zij 

samen hebben bereikt, maar ook om partners, gemeenten, fondsen en andere externe 

stakeholders te kunnen aantonen welke impact Roetz precies maakt. Mede omdat de 

stichting publieke gelden ontvangt, ziet zij het bieden van transparantie in de besteding 

en effecten ervan als vanzelfsprekendheid.  

Roetz wil bovendien laten zien dat commerciële bedrijfsvoering en een maatschappelijk 

hart hand in hand kunnen gaan. Het structureel inbedden van impactmeting helpt dit in 

kaart te brengen en is bedoeld om anderen te stimuleren om ook inclusief en circulair te 

ondernemen.   

 

OVER ROETZ 
MENSEN EN MATERIALEN EEN TWEEDE KANS  

 

Stichting Roetz Fair Factory is een stichting uit Amsterdam die als doel heeft om 

werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hun 

kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren en de milieu-impact van fietsenproductie te 

minimaliseren door recycling van fietsen. Het doel is dus tweeledig - inclusief en circulair - 

en deze gaan hand in hand.   

Jaarlijks assembleren de deelnemers van Roetz zo’n 1000 design fietsen. Daarnaast werkt 

Roetz mee aan een grootschalig recycleprogramma voor 15.000 OV-fietsen, waarbij 

momenteel zo’n 1.000-1.500 fietsen per jaar worden geremanufactured. Dit faciliteert de 

dagbesteding en opleiding van tientallen unieke deelnemers die in de werkplaats worden 

opgeleid en begeleid tot fietstechnicus.  
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VISIE 

Elk jaar belanden in Nederland minstens één miljoen fietsen op de afvalberg, terwijl 

belangrijke onderdelen zoals het frame nog prima in orde zijn. En daarnaast is er een 

groep mensen in onze samenleving met bruikbare talenten, maar die moeite hebben een 

plek te vinden op de arbeidsmarkt. Roetz gelooft in een circulaire en inclusieve 

samenleving, waarbij deze mensen en deze materialen tweede kansen krijgen.  

 

MISSIE 

Roetz ziet bruikbare grondstoffen waar anderen schroot in zien en talenten in mensen 

waar andere juist hun valkuilen waarnemen. In de Roetz Fair Factory maken mannen en 

vrouwen met een ‘rugzak’ prachtige designfietsen vanuit afgedankte tweewielers. Met de 

hand én met trots. Roetz leidt ze op tot ervaren fietsendeelnemers met verstand van 

zaken en helpt ze de stap te zetten naar die baan met behulp van het commerciële 

netwerk van Roetz-Bikes BV.  

 

THEORY OF CHANGE 

In de werkplaats van Roetz werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn 

bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke, psychische, of verstandelijke handicap of een 

chronische ziekte, schoolverlaters, werkloze ouderen, statushouders, herintreders of 

mensen in de bijstand. Roetz gelooft dat iedereen waardevolle talenten bezit. Als we 

iemand aannemen, beoordelen we geen CV, vragen we niet om aanbevelingen en stellen 

we geen functie-eisen. We geven vertrouwen. Werkend in een professionele en 

commerciële omgeving worden onze deelnemers door een toegewijde mentor opgeleid 

en begeleid in het vak: van allround productie-medewerker of kwaliteitscontroleur tot 

supervisor van een productielijn. Bovendien is er een participatieregisseur die een 

sleutelrol vervult in de persoonlijke ontwikkeling, opleiding en ervaring van de monteurs. 

Door dit vertrouwen, de werkervaring, het leren van het vak, het opdoen van 

werknemersskills en door de persoonlijke begeleiding bij het vinden van aanvullende 

opleidingen en nieuw werk, vergroten de kansen op de arbeidsmarkt en krijgt het 

welbevinden van de deelnemers een boost. De kans op duurzame uitstroom is groter, 

waarmee we de maatschappelijke kosten verlagen. Bovendien groeit de populatie van 

vakkundige deelnemers.  

Jaarlijks worden in Nederland een miljoen fietsen afgedankt. Zonde! Daarom wordt dit 

materiaal in de Roetz werkplaats hergebruikt. Een Roetz-Bike is gemaakt uit minimaal 

31% gerecycled materiaal. Ook heeft Roetz een grootschalig reviseerprogramma van OV-
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fietsen, waarmee 67% circulariteit wordt bereikt. Niet alleen heeft de fietsenproductie 

daardoor een minimale milieubelasting, per jaar wordt zo’n 25 ton aan grondstoffen 

bespaard. Zo blijft Nederland een stuk schoner en levert Stichting Roetz Fair Factory een 

bijdrage aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Trouwens ook via alle trotse 

gebruikers van een Roetz-Bike: zij zijn rijdende ambassadeurs voor circulariteit en 

participatie. 
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WERKWIJZE IMPACTMETING 
HOE KREEG HET IMPACTMETINGSTRAJECT VORM?  

 

Al direct in dit eerste jaar start Roetz met het uitvoeren van een impactmeting. Dit is 

uitgevoerd door een externe freelance projectmanager. Om dit proces goed te 

doorlopen, zijn er verschillende stappen gezet. Allereerst zijn de domeinen gedefinieerd 

waarop Roetz impact maakt en wil maken: zowel op het gebied van sociale inclusie als 

circulariteit. Vervolgens zijn de volgende doelen gesteld:  

 Het overzichtelijk in beeld brengen van de ‘harde feiten’: hoeveel deelnemers 

begeleidt Roetz, met welke achtergronden, welke opleidingen en cursussen volgen 

zij, waar leidt Roetz voor hen naartoe? Levert dit een besparing van 

maatschappelijke kosten op? Hoeveel grondstoffen bespaart Roetz, hoeveel 

fietsonderdelen worden gered, welk percentage van een Roetz-Bike en OV-fiets is 

van gerecycled materiaal en waar belanden de eigen afvalstromen van Roetz? En: 

hoeveel fietsen zijn er geproduceerd en gereviseerd, hoeveel particuliere klanten 

heeft Roetz, hoeveel B2B-klanten, hoeveel klanten met een reviseerprogramma en 

hoeveel mensen rijden op een Roetzified fiets? 

 Het zo betrouwbaar mogelijk meten van de ontwikkeling van de professionele en 

werknemersvaardigheden van de deelnemers gedurende hun tijd bij Roetz.  

 Het meten van de ontwikkeling van het welbevinden van deelnemers. 

 Het verzamelen van ervaringen/waarderingen van deelnemers, leermeester, 

participatieregisseur, begeleiders, docenten en opvolgende werkgevers. 

 Het in beeld brengen van het beleid van Roetz ten aanzien van eigen duurzame 

inkoop, transport en afvalverwerking.  

 En het in beeld brengen van het bereik van de boodschap van Roetz met onder 

meer presentaties en communicatie. 

Omdat het de start betreft van de impactmeting, geldt dat voor sommige van 

bovenstaande onderdelen enkel een nulmeting kan worden gedaan, en er dus nog niet in 

kaart kan worden gebracht wat de ontwikkeling in tijd is en daarmee de impact van Roetz. 

Dit is met name aan de orde met betrekking tot het welbevinden van de deelnemers.  

 

STAKEHOLDERS 

De stakeholders van Roetz betreffen diverse mensen en partijen. De belangrijkste 

groepen stakeholders zijn als volgt geïdentificeerd:  



 

9 
 

 Allereerst natuurlijk de deelnmers: mensen met, om wat voor reden dan ook, een 

afstand tot de arbeidsmarkt die gemotiveerd zijn om te werken en opgeleid te 

worden tot fietstechnicus  

 Klanten: particuliere klanten met een Roetz-Bike en zakelijke klanten met een 

fietsvloot  

 Plaatsingsorganisaties: Gemeente Amsterdam Werk en Re-integratie, 

Werkgeverservicepunt, UWV, zorgaanbieders, ROC Top en anderen 

 De maatschappij / overheden 

 Opvolgende werkgevers voor de deelnemers 

 Medewerkers van Roetz 

Daarnaast is een belangrijke belanghebbende het milieu: door het toepassen van 

circulaire processen heeft Roetz een milieu-impact voor de samenleving. Echter, het 

milieu kan niet als stakeholder worden gedefinieerd. Wel is in deze impactrapportage een 

belangrijk hoofdstuk gewijd aan de effecten van Roetz op het milieu. 

 

DATAVERZAMELING 

De gegevens met betrekking tot de deelnemers, geboden werkgelegenheid, gevolgde 

opleidingen zijn verkregen uit de spreadsheets van Roetz en interviews met de 

leermeester en participatieregisseur. De gegevens over materiaalrecycling, eigen 

afvalverwerking, aantallen geproduceerde en gereviseerde fietsen en aantallen klanten 

zijn eveneens verkregen uit de spreadsheets, alsook uit interviews met de oprichter en 

operations manager. De ontwikkeling van de professionele en werknemersskills van de 

individuele deelnemers wordt gemeten door de leermeester die de deelnemers in de 

werkplaats begeleidt. Binnen deze meting vallen 55 deelnemers (voor wie – soms in 

retrospectief – een betrouwbare meting kon worden gedaan). Voor dit eerste metingsjaar 

was er geen beoordelingshistorie beschikbaar. De leermeester is derhalve gevraagd om 

naast een beoordeling van de huidige vaardigheden van de deelnemers tevens een 

retrospectieve beoordeling te maken van de vaardigheden van de deelnemers bij hun 

start bij Roetz. Het welbevinden en de ervaring en waardering van de deelnemers is 

gemeten aan de hand van enquêtes, hieraan namen 23 deelnemers deel. In aanvulling 

hierop zijn 4 deelnemers geïnterviewd over hun ervaringen. De ervaring en waardering 

van begeleiders, docenten, opvolgende werkgevers en de leermeester 

participatieregisseur zelf zijn gemeten door middel van interviews, 8 in totaal. De 

informatie inzake het beleid, de gegeven presentaties en de bereikte pers is verkregen uit 

interviews met de oprichter, leermeester en participatieregisseur.  
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EFFECTEN OP DEELNEMERS  
WERKGELEGENHEID, PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN KANSEN  

 

WERKGELEGENHEID 

Roetz biedt scholing en werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Dit zijn mensen met een lichamelijke handicap, psychische handicap, 

verstandelijke handicap en chronische ziekte, schoolverlaters, werkeloze ouderen, 

herintreders, mensen in de bijstand en statushouders. Een voornaam aantal mensen dat 

bij Roetz in een opleidingstraject zit, behoort tot het zogeheten Doelgroepregister, en zij 

vallen onder de banenafspraak om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een 

reguliere baan te helpen. In de regio Groot Amsterdam is deze doelgroep zo’n elfduizend 

mensen groot.  

Nieuwe deelnemers stromen in via overeenkomsten met UWV (leerwerkstages voor 

mensen die lang uit het arbeidsproces zijn geweest), SW gemeente Amsterdam, Reakt 

(geestelijke gezondheidszorg), Roads (geestelijke gezondheidszorg), Oostvaarderskliniek 

(Ex-TBS), Amsterdamse Plus (Uitvallers van ROC opleiding) en De Werkmeester (re-

integratie, jobcoaching). In het eerste (anderhalf) jaar heeft Roetz in totaal 72 deelnemers 

begeleid en opgeleid, na 110 intakes. Het werken was voor lange of korte tijd: 15 

deelnemers zijn of waren er langer dan een jaar en 13 zijn binnen drie maanden gestopt. 

Voor sommige trajecten geldt een afgebakende periode van bijvoorbeeld drie maanden 

of maximaal een jaar. De deelnemers werkten voornamelijk deeltijd.  

De deelnemers waren van alle leeftijden: 29% was tussen 16-30 jaar, 40% tussen 30-50 

jaar en 31% tussen 50-65 jaar. Het overgrote deel (92%) was man, 8% vrouw. De 

deelnemers bevonden zich bij de intake op trede 3 (deelname georganiseerde 

activiteiten), trede 4 (onbetaald werk) of 5 (betaald werk met ondersteuning) van de 

Participatieladder (aan de hand waarvan economische participatie en groeipotentieel kan 

worden bepaald). Deze trede geeft ook aan wat het werken bij Roetz een maker te bieden 

heeft.  

Gemiddeld waren er in 2017 in de fietsfabriek 10,1 fte deelnemers aanwezig. Op het 

moment van meten eind 2017 waren er 25 actieve deelnemers. De ‘actieve’ status is 

overigens ook op zichzelf in beweging: soms is een maker een periode inactief en dan 

weer actief.  
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PERSOONLIJKE ONTWIKKELING | PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN 

De deelnemers van Roetz worden opgeleid en begeleid in het vak van fietstechnicus. Dit 

gebeurt onder dagelijkse begeleiding van een leermeester in de werkplaats. Deelnemers 

leren o.a. fietsen te demonteren, fietsonderdelen te reinigen, fietsen in diverse 

complexiteitsgraden te monteren, fietsen klaar te maken voor aflevering en 

administratieve taken uit te voeren. Maar ook veilig te werken. In totaal zijn er 13 

categorieën professionele vaardigheden gedefinieerd waarop de deelnemers zich in hun 

Roetz-tijd kunnen ontwikkelen. De vaardigheden corresponderen met werkzaamheden bij 

andere fietsfabrieken en -werkplaatsen alsook met het Certificeringstraject De Hal. Voor 

het overgrote deel van de deelnemers (in totaal 55) is door de leermeester bij de start en 

vervolgens eind 2017 beoordeeld hoe zij deze professionele vaardigheden beheersen 

(nog niet goed - goed - op norm - pro).  

In onderstaande tabel is te zien welke professionele ontwikkeling de deelnemers bij Roetz 

hebben doorgemaakt.  

BEHEERSING PROFESSIONELE 

VAARDIGHEDEN DEELNEMERS 

BIJ START EIND 2017 Δ 

NOG 

NIET 

GOED NORM PRO NOG 

NIET 

GOED NORM PRO 

↓→↗↑ 

Algemeen | Omgaan met gereedschap 20% 46% 34% 0% 17% 49% 34% 0% 1% → 

Algemeen | Veilig werken 34% 17% 49% 0% 34% 17% 49% 0% 0% → 

Algemeen | Administratieve werkzaamheden 43% 31% 26% 0% 40% 34% 26% 0% 2% → 

Algemeen | Werkplaatsetiquette 14% 63% 23% 0% 14% 60% 26% 0% 1% → 

Demontage OV-fietsen | Complexiteit laag 
100

% 
0% 0% 0% 63% 21% 13% 2% 54% ↑ 

Demontage weesfietsen | Complexiteit medium 98% 2% 0% 0% 63% 29% 6% 2% 45% ↗ 

Voormontage OV | Assemblage eenvoudig | Complex. 

laag 

100

% 
0% 0% 0% 38% 47% 7% 7% 84% ↑ 

Voormontage Roetz | Assemblage eenvoudig | Compl. 

laag 

100

% 
0% 0% 0% 42% 40% 16% 2% 78% ↑ 

OV-lijn | Assemblage basis | Complexiteit medium 
100

% 
0% 0% 0% 49% 44% 2% 5% 64% ↑ 

OV-wielenstation | Richten en revisie | Complexiteit 

hoog 

100

% 
0% 0% 0% 55% 32% 11% 2% 60% ↑ 

Roetz bedrijfsfietsen | Assemblage | Complexiteit hoog 
100

% 
0% 0% 0% 73% 19% 6% 2% 37% ↗ 

Roetz-Bikes | Assemblage | Complexiteit zeer hoog 
100

% 
0% 0% 0% 72% 17% 6% 4% 43% ↗ 

Verpakking | Orderpicken en verpakken | Complexiteit 

laag 

100

% 
0% 0% 0% 90% 4% 2% 4% 19% ↗ 

 

Ontwikkeling van de professionele vaardigheden van de deelnemers 

↓  daling  → nagenoeg gelijk  ↗ stijging 10-50% ↑  stijging >50% 
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Voorbeeld: bij hun start kon 98% van de deelnemers nog niet goed weesfietsen 

demonteren, eind 2017 kan 29% dit wel, zit 6% op norm en is 2% pro. Het percentage 

rechts (in dit voorbeeld 45% verbetering) is tot stand gekomen door waardes toe te 

kennen aan ‘nog niet goed’ (1), ‘goed’ (2), ‘op norm’ (3) en ‘pro’ (4). Voor de beoordeling 

van de algemene vaardigheden van omgaan met gereedschap, veilig werken, 

administratie en werkplaatsetiquette waren bij deze eerste meting te beperkte inzichten, 

waardoor alles op nagenoeg hetzelfde niveau is vastgesteld. Maar bij veel vaktechnische 

vaardigheden, die beter zijn gemeten, is een stijging van het niveau zichtbaar, soms zelfs 

fors met wel 84%.  

Deze metingen laten zien dat de deelnemers van Roetz echt een vak leren beheersen. Dit 

blijkt ook uit de gesprekken die met zowel deelnemers als andere stakeholders zijn 

gevoerd. Jacco Beitler van Optima, een fietsfabriek waar Roetz-deelnemers naar kunnen 

uitstromen, geeft aan: “De technische vaardigheden van Roetz-deelnemers zijn erg goed. 

De deelnemers die in onze fabriek hebben gewerkt, laten een zeer goede indruk achter. 

Wat mooi is bij Roetz, is dat deelnemers er wielen leren richten, dat is een belangrijke 

vaardigheid waar we veel aan hebben. Bij ons zijn er namelijk misschien slechts drie of 

vier mensen in de fabriek die dat kunnen, op de veertig.”  

De opgedane vaardigheden hebben met name betrekking op montage- en 

assemblagewerk. Enkele stakeholders merken op dat de aansluiting op werk bij 

fietswinkels en fietsreparatie-werkplaatsen beperkter is: “Het is een goed begin om een 

vak te leren. Als het de wens is om in een fabriek te werken, dan is er goede aansluiting. 

Maar ze moeten wel nog een stap zetten om in een fietswinkel fietsen te maken. 

Monteren is anders dan fietsen maken.”, aldus Rory Curran van de Gemeente Amsterdam 

Werk en Re-integratie.  

De effecten van Roetz op de professionele vaardigheden van deelnemers samengevat:  

 Met name op montage- en assemblagewerk leren deelnemers het fietsvak bij 

Roetz, op deze vaardigheden is een toename van beheersing zichtbaar van 

gemiddeld 61% 

 Sommige deelnemers hebben het gewilde specialisme van wielen richten geleerd, 

hierop is 60% toename zichtbaar en 1 maker is zelfs ‘Pro’  

 Op 9 vaardigheden zijn er 1 tot 4 deelnemers ‘Pro’ 

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING | OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN 

Voor het volledige beheersen van het fietsmonteursvak is er een aanbod van opleidingen, 

onder meer ROC Fietstechnicus. De participatieregisseur van Roetz vervult een sleutelrol 

in de persoonlijke ontwikkeling, opleiding en ervaring van de deelnemers. Elke maker 
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krijgt persoonlijke begeleiding bij het vinden van aanvullende opleidingen, cursussen en 

nieuw werk. In 2017 is een start gemaakt met het inventariseren en samenstellen van een 

aanbod van opleidingen en cursussen dat goed aansluit bij de deelnemers. Een aantal 

deelnemers heeft in dit jaar reeds iets van dit aanbod via Roetz gevolgd, vanaf 2018 wordt 

dit gestructureerder en actiever aangeboden. 

OPLEIDING/CURSUS VIA ROETZ 
AANTAL DEELNEMERS GEVOLGD IN 

2017 

ROC Fietstechnicus 9 

Westpoort BHV/Risicoinventarisatie en 

evaluatie 
4 

Westpoort VCA Veiligheidstraining 0 

Heftruck cursus 0 

Lascursus 0 

Nederlandse taal 1 

Anders 0 

 

Aantal deelnemers dat in 2017 een opleiding of cursus via Roetz gevolgd heeft 

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING | WERKNEMERSVAARDIGHEDEN 

Naast de professionele vaardigheden (hard skills) doen de deelnemers van Roetz 

werknemersvaardigheden op (soft skills). Deze vaardigheden zijn belangrijk voor succes 

op het (toekomstige) werk. Ze zeggen niet alleen iets over geschiktheid voor bepaalde 

functies, maar ook over de werkomgeving waarin de maker het best tot zijn of haar recht 

komt.  

Er zijn twaalf werknemersvaardigheden gedefinieerd die relevant zijn voor zowel Roetz als 

andere werkgevers en deze corresponderen met de vaardigheden die de Gemeente 

Amsterdam Werk en Re-Integratie meet bij haar cliënten. Daarnaast is de beheersing van 

de Nederlandse taal opgenomen als werknemersvaardigheid. De beoordeling van de 

werknemersvaardigheden heeft plaatsgevonden voor een groot deel van de deelnemers 

(in totaal 33): op het moment van instroom bij Roetz en eind 2017. Voor sommige 

deelnemers geldt dat hier een jaar tussen zat, maar voor sommige deelnemers slechts 

een maand of enkele maanden.  

Ook hier is het percentage tot stand gekomen door waardes toe te kennen aan ‘nog niet 

goed’ (1), ‘goed’ (2), ‘op norm’ (3) en ‘pro’ (4). Zoals hieronder in de tabel is af te lezen, 
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maakt een deel van de deelnemers een ontwikkeling door op sommige 

werknemersvaardigheden. De grootste stijging is te zien bij de getoonde 

verantwoordelijkheid en zelfstandig kunnen werken, met 43%. Voor 2 deelnemers geldt 

dat zij wat zelfstandigheid betreft als een ‘Pro’ werken.  

De relevantie van deze skills is groot bij deelnemers die statushouder zijn. “Vooral in de 

zin van de Nederlandse werkcultuur, afspraken nakomen, op tijd op werk zijn, inspanning 

leveren voor werk, structuur. Roetz slaagt erin om dit over te brengen, ook vanwege het 

mooie product.”, aldus Erik de Vos van de Gemeente Amsterdam voor statushouders. 

De leermeester van Roetz Niels Mooij vult aan dat dit ook voor jonge mensen geldt met 

nog weinig werkervaring: “Werken bij Roetz betekent echt iets voor mensen. Dat durf ik 

echt oprecht te stellen […]. We krijgen dit ook terug van docenten van het ROC, die zien 

een ontwikkeling bij hun leerlingen door Roetz. Jonge ongemotiveerde jongens die de 

dingen met tegenzin deden en nu gewoon pro zijn. Het geeft ze een boost.”  

 

BEHEERSING WERKNEMERS-

VAARDIGHEDEN DEELNEMERS 

BIJ START EIND 2017 Δ 

NOG 

NIET 

GOED NORM PRO NOG 

NIET 

GOED NORM PRO ↓→↗↑ 

Samenwerking  33% 64% 3% 0% 27% 58% 15% 0% 11% ↗ 

Flexibiliteit 45% 55% 0% 0% 21% 61% 18% 0% 27% ↗ 

Zelfstandig kunnen werken 45% 55% 0% 0% 21% 42% 30% 6% 43% ↗ 

Werktempo en doorzettingsvermogen 39% 58% 3% 0% 27% 52% 21% 0% 19% ↗ 

Omgaan met werkdruk 48% 48% 3% 0% 33% 45% 21% 0% 22% ↗ 

Getoonde verantwoordelijkheid 67% 33% 0% 0% 30% 48% 21% 0% 43% ↗ 

Communicatie over werk 76% 18% 6% 0% 64% 27% 9% 0% 12% ↗ 

Nederlandse taal 55% 36% 9% 0% 48% 39% 12% 0% 6% → 

Mate van structuur in werkzaamheden 39% 58% 3% 0% 21% 67% 12% 0% 17%↗ 

Omgaan met feedback 36% 58% 6% 0% 27% 52% 21% 0% 14% ↗ 

Motivatie 24% 73% 3% 0% 24% 55% 21% 0% 10% ↗ 

Sociale aangepastheid (incl. persoonlijke verzorging) 45% 45% 9% 0% 33% 55% 12% 0% 9% → 

Werkafspraken nakomen 21% 48% 30% 0% 21% 45% 33% 0% 1% → 
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Ontwikkeling van de werknemersvaardigheden van de deelnemers 

↓  daling  → nagenoeg gelijk  ↗ stijging 10-50% ↑  stijging >50% 

 

De effecten van Roetz op de werknemersvaardigheden van deelnemers samengevat:  

 De werknemersvaardigheden met betrekking tot getoonde verantwoordelijkheid 

en zelfstandig kunnen werken zijn gestegen met 43% 

 De gemiddelde toename in beheersing van werknemersvaardigheden is 18% 

 Vooral ‘nieuwkomers’ in de werkcultuur (jongeren en statushouders) hebben baat 

bij het opdoen van de werknemersvaardigheden 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING | BEWEGING OP DE PARTICIPATIELADDER  

Een andere manier om te meten in hoeverre de deelnemers een stap zetten in hun 

persoonlijke ontwikkeling, is door de eventuele beweging op de participatieladder in kaart 

te brengen. Op zichzelf is stijging niet als doelstelling gedefinieerd door Roetz, maar 

maatschappelijk gezien is dit wel relevant. “Omdat mensen het leuk vinden om bij Roetz 

te werken, betekenen ze veel voor de arbeidsparticipatie. En er wordt iets geleerd om een 

vervolgstap te maken.” Aldus Rory Curran van de Gemeente Amsterdam Werk en Re-

integratie. Niet bij alle deelnemers is een stijging op de participatieladder echter haalbaar.  

In de afbeelding hieronder is te zien welke beweging er heeft plaatsgevonden. Het aantal 

deelnemers waarvoor de trede op de participatieladder is vastgesteld, is 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de linker ladder is weergegeven op welke treden de deelnemers zich bij hun start bij 

Roetz bevonden: voor 37% betekent werken dat zij deelnemen aan georganiseerde 

activiteiten, voor 53% is het onbetaald werk en voor 10% is het betaald werk met 
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ondersteuning. De verdeling op de participatieladder is veranderd als gevolg van het 

werken bij Roetz, zie rechts. Vier deelnemers met een SW-indicatie die onbetaald werk 

hadden, zijn door het werken met ondersteuning bij Roetz een trede gestegen op de 

Participatieladder (van 4 naar 5). Daarnaast is er een bijzondere vermelding voor één 

Roetz-maker die in de loop van 2017 stappen heeft gemaakt: hij is vanuit dagbesteding in 

loondienst gekomen van de stichting Roetz Fair Factory. Deze maker heeft dus een 

arbeidsovereenkomst, met loondispensatie. Daarmee is hij op de Participatieladder 

gestegen van trede 3 naar trede 5.  

De effecten van Roetz op de arbeidsparticipatie samengevat:  

 Ondanks dat beweging op de Participatieladder bij veel deelnemers moeilijk 

haalbaar is, zijn vijf deelnemers in 2017 één of twee treden op de 

Participatieladder gestegen.  

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING | ERVARINGEN  

Naast kwantitatieve metingen is het vooral relevant om uit gesprekken met directe 

betrokkenen te horen wat de ervaringen zijn ten aanzien van de betekenis van Roetz voor 

de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. De belangrijksten om dit aan te vragen, zijn 

de deelnemers zelf. Daarom zijn interviews afgenomen met vier deelnemers, met 

verschillende achtergronden. Lees alle quotes uit deze interviews in de bijlage.  

 “Ik weet nog niet of ik fietsenmaker wil worden. Ik ben er bij Roetz achter gekomen 

dat ik wel redelijk technisch ben maar ik voel me niet als een vis in het water als 

het gaat om techniek. Dat ik bij Roetz werk, heeft wel meerwaarde want het staat 

goed op mijn CV en ik heb bij Roetz werkritme opgebouwd. […] Bij Roetz leer ik 

veel over fietsen, heb ik een dagbesteding en heb ik sociale contacten. Ik voel mij 

meer betrokken bij de maatschappij. Vroeger stond ik er verder vanaf.” Maker in 

opleiding bij ROC Fietstechnicus  

 “[Werken bij Roetz betekent] gezelligheid en afleiding. Nieuwe ervaring opdoen om 

met fietsen te werken. Leerzaam maar ik wil niet doorstromen naar een ander 

fietsbedrijf. Bij Roetz is een leuke sfeer onder collega's. Ik kan zijn wie ik ben. […] Ik 

weet dat het een leerwerkbedrijf is en dat het de bedoeling is dom door te 

stromen maar het liefst blijf ik bij Roetz werken. […] Kom maar op met dat 

contract!” Maker met een arbeidsbeperking 

 “Ik vind het leuk om bij Roetz te werken omdat Roetz het bedrijf goed is. Ze maken 

mooie fietsen. Mijn collega’s zijn leuk. Begeleiders zijn aardig met mij. Mensen 

helpen elkaar. Wij maken mooie fietsen. De begeleiders zijn goed. Ik wil ervaring 

opdoen met het maken van fietsen. Zeker heeft Roetz bijgedragen aan mijn 

opleiding. Ik hoop dat ik bij Roetz kan blijven werken.” Maker die statushouder is 
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 “[Werken bij Roetz betekent voor mij] Heel veel, het is een leerzaam voor mij. Sfeer 

is er goed, collega’s zijn leuke mensen. Mijn toekomst is een uitdaging en [het 

werken bij Roetz is daarom] een mooie ontwikkeling voor mij.” Maker met een 

arbeidsbeperking 

Ook zijn de leermeester, de participatieregisseur en docenten gevraagd naar hun 

ervaringen met de ontwikkeling van de deelnemers in de fietsfabriek. Deze zijn terug te 

lezen in de bijlage. In de interviews wordt meerdere keren benadrukt dat de begeleiding 

op maat wordt toegepast op de individuele deelnemers: “Bij sommige deelnemers zien 

we dat ze het snel doorhebben en dan zijn ze toe aan meer uitdaging. Voor de één is dat 

meer specialisme, voor de ander zelfstandigheid. In het laatste geval kunnen ze mee met 

de Roetz S.O.S., dan repareren en onderhouden ze fietsen op locatie van de klant. In het 

begin doen we dat samen, maar ik kan ze soms al snel alleen laten gaan. Dat geeft een 

maker natuurlijk wel kracht”, aldus de leermeester. En: “Eén van onze deelnemers komt 

uit Syrië en is statushouder. Hij heeft een technische achtergrond en is heel kundig in de 

fietswerkplaats. De Nederlandse taal is nog lastig, dus ik leg dingen hem soms letterlijk 

met handen en voeten uit. Als het nodig is, legt hij naast instructies een Arabische 

vertaling die hij zelf heeft gemaakt, of we laten op momenten een tolk komen. Iedere 

maker heeft zijn eigen begeleiding nodig, en die bieden we. Zo kan iedereen zich naar 

eigen kwaliteiten ontwikkelen.”  

Ten aanzien van de algemenere werknemersvaardigheden wordt door de oprichter en 

leermeester ook genoemd dat de omgeving van Roetz professioneel is, anders dan bij 

bijvoorbeeld dagbestedingsprojecten. De fietswerkplaats is vergelijkbaar met fabrieken 

en werkplaatsen elders en daarom is de werkomgeving representatief voor de branche 

en rest van de economie. “Soms gaat er wel eens iets mis in de productie. Dan is er 

bijvoorbeeld al iets in het begin verkeerd gemonteerd, komen we er aan het einde pas 

achter en blijkt al het werk voor niets. Deelnemers zijn dan echt onwijs aan het balen 

samen. Ze voelen de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Door zoiets een keer 

mee te maken, en hiervan te leren, snappen ze het belang van checks tussendoor. En ze 

leren omgaan met tegenslagen.” Aldus de leermeester.  

De participatieregisseur: “Ik denk dat Roetz het zelfvertrouwen van mensen kan 

vergroten. De leermeester en andere medewerkers in de werkplaats begeleiden op maat, 

in een veilige omgeving en ze hebben oog voor de deelnemers. Daardoor worden 

deelnemers echt gezien. En er wordt naar ze geluisterd. Dat is echt bijzonder aan Roetz,. 

Het is ook wel eens erg druk, maar toch lukt het om goed oog te hebben voor de 

deelnemers.” En: “Specifiek bij Roetz maken ze natuurlijk ook nog een super mooi 

product. Bij Roetz zijn we een stukje van de wereld aan het verbeteren, dat is een goed 

verhaal. De deelnemers zijn hier onderdeel van. De fiets zelf is ook om trots op te zijn.” 
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Jan Luijben van Toeleidingsorganisatie Actief Talent vult verder nog aan: “Werken bij Roetz 

draagt hier aan bij, het betekent groei en ontwikkeling. Dit ervaren deelnemers zelf ook 

zo. Het zit bijvoorbeeld in kleine dingen. Als fietsen bij Roetz afgemonteerd zijn, wordt er 

een kaartje aan gehangen met de naam van de maker, geniaal. Dit eren van de mensen 

heeft een grote impact.”  

De ervaringen van de impact van Roetz op de deelnemers samengevat:  

 Veelvuldig genoemd is het werkplezier bij Roetz, dit benadrukken zowel de 

deelnemers zelf als de externe stakeholders als de leermeester en 

participatieregisseur; 

 ‘Niet te onderschatten’ factoren in dit werkplezier zijn 1) het mooie product dat 

gemaakt wordt, 2) de erkenning die deelnemers krijgen voor hun werk en 3) 

ergens deel van uit maken; 

 De begeleiding vanuit Roetz is op maat, waardoor deelnemers zich naar eigen 

kwaliteiten kunnen ontwikkelen, met hun eigen pad.  

KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT 

Met het bieden van werkervaring, begeleiding en opleiding in de fietsfabriek is Roetz 

overtuigd dat zij bijdraagt aan betere kansen voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. De impact van Roetz op de deelnemers’ kansen op de arbeidsmarkt wordt 

gemeten aan de hand van de uitstroom van de deelnemers naar ander (betaald) werk. De 

maatschappelijke ‘bonus’ zit in de duurzame uitstroom: langer dan een jaar in een andere 

baan. Dit is een ambitie van Roetz, maar in het eerste jaar was dat simpelweg nog niet 

realiseerbaar.  

Om uiteenlopende redenen is het verloop van de deelnemers bij Roetz in een jaar tijd vrij 

hoog. Grotendeels is dit te verklaren door het aflopen van stage- of detacheringstrajecten 

van bijvoorbeeld drie of zes maanden, maar soms ook door uitstroom naar betaald werk 

of uitval om persoonlijke redenen. In 2017, het eerste boekjaar van de stichting, zijn de 

gegevens hierover te beperkt om er uitspraken over te doen. Vanaf 2018 wordt 

bijgehouden welke stappen de deelnemers zetten na hun uitstroom bij Roetz, of wat de 

reden is voor eventuele uitval. Dit vormt immers belangrijke informatie over de kansen 

van deelnemers op de arbeidsmarkt.  

In relatie tot de kansen van de deelnemers op de arbeidsmarkt is wel op kwalitatieve 

wijde de waardering van toeleidingsorganisaties, begeleiders en opvolgende werkgevers 

gemeten. Dit heeft op een kwalitatieve wijze plaatsgevonden op basis van interviews, 

welke in de bijlage terug te lezen zijn. Hieronder een paar quotes: 
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 “Roetz geeft alle mensen een kans. Als het eventueel ook nog slaagt in een 

uitstroom dan is dat mooi, maar dat lukt niet altijd. De deelnemers willen wel heel 

graag, maar in de praktijk lukt het simpelweg niet altijd.” Nel Gerritsen, 

Werkgeversservicepunt voor mensen met een arbeidsbeperking 

 “Voor veel mensen is dagbesteding een voorziening, maar dit is niet de bedoeling 

want mensen moeten meer deel uitmaken van de maatschappij. Roetz biedt een 

plek die verder gaat dan een voorziening voor dagbesteding. Om mensen meer 

deel uit te laten maken van de maatschappij is een plek zoals Roetz nodig: om 

door te stromen naar een volgende stap.” Jan Luijben, Stichting ActiefTalent 

 “Eén van de deelnemers heeft zich helemaal gespecialiseerd in het wielenstation. 

Daar worden wielen gericht, uitgelijnd en gereviseerd. Het is een heel belangrijke 

professionele vaardigheid in het fietstechniekvak. Dus dat hij hier pro in is, maakt 

dat hij echt iets te bieden heeft op de arbeidsmarkt.” Niels Mooij, Roetz 

Leermeester 

 “Wij plaatsen mensen vanuit de bijstand bij organisaties voor een externe 

leerstage. Mensen die in de bijstand zitten moeten zo snel mogelijk naar betaald 

werk worden toegeleid. Het werk dat Roetz biedt, ligt te ver van de gewone 

arbeidsmarkt af. Daarvoor biedt Roetz niet de ideale werkcontext. Roetz lijkt wel 

een ideale werkomgeving te zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.” Evelien 

Ottema, Gemeente Amsterdam Werk Participatie en Inkomen 

 “Om de doorstroom te realiseren is samenwerking met andere werkgevers 

belangrijk. Dan worden er meer kansen benut. Roetz is nog maar net gestart, maar 

het zou goed zijn als ze deze samenwerkingen met andere werkgevers opbouwen 

want dit is in het belang van de doorstroom en ontwikkeling van de mensen.” Nel 

Gerritsen, Werkgeversservicepunt voor mensen met een arbeidsbeperking 
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Omdat het nog maar het eerste jaar is, is de impact van Roetz op de kansen van de 

arbeidsmarkt nog niet goed aan te tonen in cijfers. Vanaf 2018 heeft de 

participatieregisseur een belangrijke rol om zowel de kansen te helpen vergroten als de 

aantoonbaarheid hiervan te verbeteren. Maar op basis van de kwalitatieve input valt al 

wel te zeggen dat de deelnemers er voor wat betreft het plezier in werk en de 

doorstroom naar ander werk in fietsassemblage belangrijke dingen leren. De aansluiting 

naar werk bij fietswinkels en -werkplaatsen kan nog verbeteren, wordt door stakeholders 

aangegeven. Begin 2018 doen zich echter al concrete kansen voor om ook deelnemers te 

laten uitstromen naar herstelwerkplaatsen. In dit kader is het ook erg goed dat Roetz is 

gestart met de Service On Site, waarbij de deelnemers ook reparaties op locatie leren en 

hierbij soms ook zelfstandig op pad zijn.  

De inspanningen van de participatieregisseur hebben de eerste maanden van het nieuwe 

jaar ook al vruchten afgeworpen: er hebben zeven sollicitaties van deelnemers 

plaatsgevonden en één maker is reeds uitgestroomd naar betaald werk.   

Het effect van Roetz op de kansen van deelnemers samengevat: 

 Roetz lijkt op basis van de eerste ervaringen vooral een goede aansluiting te 

bieden op assemblagewerk in fietsfabrieken. Sommige deelnemers beheersen 

zelfs een gewild specialisme. Begin 2018 doen zich concrete kansen voor om 

deelnemers ook te laten uitstromen naar herstelwerkplaatsen.   

 Roetz investeert in nieuwe structuren om uitstroom verder te verbeteren: S.O.S. 

en verbeterde netwerken met opvolgende werkgevers. In de eerste maanden van 

2018 hebben al diverse sollicitaties plaatsgevonden én een uitstroom naar betaald 

werk.  

 

WELBEVINDEN EN TEVREDENHEID DEELNEMERS 

Roetz is overtuigd dat de werkervaring en begeleiding vanuit de fietsenfabriek ook 

bijdragen aan het welbevinden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wil 

Roetz graag kunnen meten gedurende de hele ‘maker’s journey’, daarom start een 

structurele meting vanaf 2018. Voor het meten van welbevinden - positieve geestelijke 

gezondheid - is de Mental Health Continuum (MHC) als uitgangspunt genomen: een 

wetenschappelijk gefundeerd zelfrapportage instrument ontwikkeld door Martin 

Seligman vanuit de positieve psychologie stroming, dat internationaal veel is toegepast in 

de onderwijs-, zorg- en sociale sector.1 In MHC heeft welbevinden drie kerncomponenten, 

namelijk emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. De verkorte MHC-SF 

                                                           
1 In Nederland is MHC onder andere gebruikt door Wat Werkt Studio, Menswijzer en Positieve Psychologie 
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vragenlijst is opgebouwd uit veertien items die drie dimensies van welbevinden over ‘de 

afgelopen maand’ meten. Om de toepassing op de deelnemers van Roetz effectiever te 

maken, is een nog compactere selectie van vragen gemaakt. Bij de formulering van deze 

vragen is als tweede referentie naast MHC ook gekeken naar vragen uit de Rosenberg 

Self-Esteem Scale (RSES) die zelfvertrouwen meet. De RSES is eveneens veel toegepast in 

de sociale sector, recent nog bij de impactmeting van social enterprise Hét Bakkerscafé in 

Nijmegen.  

Deelnemers zijn uiteindelijk zeven vragen gesteld over hun welbevinden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals gezegd, is op basis van deze enkele meting nog niets te zeggen over de impact van 

Roetz op de ontwikkeling van het welbevinden van de deelnemers. Hierover kunnen pas 

uitspraken worden gedaan na de structurele metingen vanaf 2018. Wel kunnen enkele 

punten worden belicht om deze uitkomsten verder te interpreteren: 

 Relatief veel deelnemers hebben de vragen beantwoord met ‘elke dag’, wat van 

een tevreden, gelukkige, dankbare houding getuigt. Wel kan er uiteraard sprake 

zijn van sociaal wenselijke antwoorden ook al was de enquête anoniem 

afgenomen. Met name als het gaat om het sociale welbevinden (de drie rechter 

vragen) zijn de deelnemers positief: ze geven aan prettige sociale relaties te 

hebben en het gevoel te hebben ergens deel van uit te maken, inclusief werk.  

 Het gegeven dat geen van de vragen is beantwoord met ‘nooit’, is positief. Enkele 

deelnemers hebben de vragen wel beantwoord met ‘soms’ en dat kan duiden op 

enige gematigde somberheid. Op basis van een enquête is dat lastig nader te 

definiëren, wellicht vraagt het om enige aandacht van de leermeester en 

participatieregisseur. 

De deelnemers zijn ook gevraagd naar hoe ze het bij Roetz vinden: 
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Deze resultaten spreken voor zich en behoeven op zich weinig toelichting. Bij de rechter 

twee vragen over de mate van uitdaging en/versus stress zijn er verschillen zichtbaar in 

de ervaringen van de deelnemers. Voor sommige deelnemers zal er inderdaad wellicht 

beperkte uitdaging in het assemblagewerk zitten, bijvoorbeeld voor de statushouders 

met een technische achtergrond. Ook hiervoor geldt dat de nieuwe Service On Site een 

uitkomst kan bieden. De enkele hoge scores bij stress vragen om aandacht van de 

leermeester en participatieregisseur: hoe kunnen stressvolle situaties worden 

verminderd?   

Andere vragen aan de deelnemers gingen over de bredere werkcontext en de resultaten 

hiervan zijn zichtbaar op de volgende pagina. De beantwoording met ‘nooit’ op de vragen 

‘Ga je met zin naar je werk’, ‘Vind je het prettig met collega’s’ en ‘Kom je te tevreden thuis’ 

is afkomstig van één maker die blijkbaar minder tevreden is maar dit in de 

toelichtingsvelden niet verder verklaart. Mooie positieve uitschieters zijn de zin in het 

werk, de waardering van de collega’s en de trots op het werk. Punt van aandacht is dat 

niet alle deelnemers zich even gehoord voelen, dus dit vraagt aandacht van de 

leermeester en participatieregisseur.  
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Nogmaals, deze meting zal periodiek worden afgenomen bij de deelnemers en op basis 

daarvan kan beter inzicht worden verkregen in de eventuele verbeteringsmogelijkheden.   

In de toelichtingsvelden van de enquête werden nog mooie uitspraken gedaan: “Ik ben 

echt verliefd op die bedrijf geworden”, “Ik vind het leuk. De mensen zijn aardig. Het 

opbouwen van fietsen vind ik leuk”, “Ik vind echt leuk samen met iedereen praten”, 

“Interessant en leuk werken. Als ik betaald zou kunnen werken dan nog beter.” 

Veelgenoemde woorden zijn ‘leuk’, ‘leerzaam’ en ‘gezellig’. Alle toelichtingen zijn terug te 

lezen in de bijlage.  

Het effect van Roetz op de tevredenheid van deelnemers, samengevat: 

 83% van de deelnemers vindt het werken bij Roetz geregeld tot elke dag leuk 

 91% van de deelnemers vindt het werken bij Roetz geregeld tot elke dag leerzaam 

 87% van de deelnemers vindt het werken bij Roetz geregeld tot elke dag nuttig 

 91% van de deelnemers gaat geregeld tot elke dag met zin naar werk 

 87% van de deelnemers vindt het geregeld tot elke dag prettig met collega’s 

 83% van de deelnemers komt geregeld tot elke dag tevreden thuis na een werkdag 

 87% van de deelnemers voelt zich geregeld tot elke dag trots op het werk 

 ‘Leuk’ (50%) en ‘leerzaam’ (23%) zijn het vaakst spontaan genoemd op de open 

vraag ‘hoe vind je het bij Roetz?’  
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EFFECTEN OP HET MILIEU 
CIRCULARITEIT EN DUURZAAMHEID 

 

CIRCULARITEIT FIETSEN 

Roetz levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Allereerst door 

de Roetz fietsen voor een belangrijk deel te assembleren uit afgedankt materiaal en 

hernieuwbaar materiaal, en door haar eigen afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk te 

bestemmen. De mate van circulariteit verschilt per type fiets: de OV-fiets of de Roetz 

(bedrijfs)fiets.  

Circulariteit OV-fiets 

Met een reviseerprogramma helpt Roetz eigenaren van fietsvloten om de levencyclus van 

hun fietsen te verlengen. Een grootschalig programma bestaat er voor de OV-fietsen van 

de NS: Roetz reviseert de groeiende vloot van momenteel 15.000 fietsen, het grootste 

reviseerprogramma voor fietsen in Nederland.  

Na een levenscyclus van gemiddeld vijf jaar komt een OV-fiets binnen in de Roetz 

fietswerkplaats en deze wordt ontmanteld in meer dan 100 onderdelen. Roetz sorteert en 

recyclet alle onderdelen die niet geschikt zijn voor een nieuwe levenscyclus (daarover 

later meer). Herbruikbare onderdelen worden grondig gecontroleerd en professioneel 

gereinigd. Nadat de originele lak van frames en dragers is verwijderd, wordt een nieuwe 

beschermende coating aangebracht voor een frisse en schone uitstraling. Waar mogelijk 

repareert Roetz onderdelen, zelfs wielen met een slag kunnen opnieuw worden uitgelijnd. 

Spatborden en kettingkasten maken geen volgende levenscyclus en worden vervangen 

door nieuwe. Als alles gereviseerd is, worden de onderdelen weer tot een nieuwe OV-fiets 

geassembleerd. 
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Per OV-fiets wordt op deze manier 67% circulariteit behaald. In 2017 reviseerde Roetz 

1.476 OV-fietsen en hiermee werd 20,4 ton aan grondstoffen bespaard. Daarover later 

meer.   

Circulariteit Roetz-Bikes en Roetz Company Bikes 

Naast de OV-fiets assembleert Roetz voor particuliere en zakelijke klanten unieke Roetz-

Bikes en Roetz Company Bikes. Hiervoor bestaat een ietwat andere productiewijze. Deze 

fietsen zijn namelijk voor een belangrijk deel opgebouwd uit fietsschroot afkomstig uit 

alle mogelijke hoeken en gaten waar Nederlanders hun afgedankte fietsen achterlaten. 

Gemeentes ruimen deze weesfietsen van straat of uit het water, en wanneer deze 

grotendeels te hergebruiken zijn, komen ze naar Roetz.  

Aangekomen in de werkplaats worden de weesfietsen uit elkaar gehaald in ongeveer 140 

onderdelen. In vrijwel alle gevallen zijn enkel de fietsframe en voorvork opnieuw te 

gebruiken voor de Roetz collectie & company bikes, maar deze zijn samen wel een groot 

deel van de massa: 28%. Tezamen met nieuw ingekochte fietsonderdelen worden de 

frame en voorvork geassembleerd tot een ‘gloednieuwe’ fiets. Regelmatig worden andere 

opgespaarde gebruikte onderdelen doorgegeven aan andere partijen in de fietsindustrie, 

cijfers hierover zullen in 2018 worden bijgehouden. Bijzondere vermelding is er nog van 

de jasbeschermers op de Roetz-Bikes: deze zijn door Kazmok gemaakt uit oude 

transportbanden en dus ook gerecycled. Van Kazmok komen ook nog andere accessoires 

zoals de beercarrier en zadeltas.  

Bij een typische Roetz-Bikes wordt zodoende een circulariteit van 31% behaald. In 2017 

maakte Roetz 350 Roetz-Bikes en 568 Roetz Company Bikes en daarmee werd een 

grondstofbesparing gerealiseerd van 7,6 ton.  

Naast gerecyclede onderdelen maakt Roetz ook gebruik van hernieuwbare materialen. De 

handvaten zijn gemaakt van kurk en de spatborden van hout: van bronnen die blijven 

leven en leveren, dus een duurzamer alternatief voor plastics en metalen.  

Wat er gebeurt met Roetz fietsen na hun levenscyclus? Op 

dit moment bestaat hiervoor nog geen standaard 

terugnameservice. Wel wordt de levenscyclus optimaal 

gehouden met de in 2017 gelanceerde Roetz S.O.S. (Service 

On Site). Voor eigenaren van Roetz Company Bikes bestaat 

er een dienst waarbij Roetz op locatie de fietsen reviseert.  

 

RECYCLING PER MATERIAALSOORT 

ROETZ S.O.S. 

Roetz heeft eind 2017 de Service 

On Site (Roetz S.O.S.) gelanceerd. 

Fietsvloten van bedrijven worden 

daarbij op locatie gereviseerd 

door Roetz-fietsdeelnemers.  
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Uit de analyses van Ecoinvent (zie www.ecoinvent.org) blijkt dat de grootste milieu-impact 

van fietsproductie ligt in de onderdelen van aluminium en staal. Zie de grafiek hieronder: 

MILIEU-IMPACT FIETSPRODUCTIE 

 

Bron: Ecoinvent (www.ecoinvent.org)  

 

Laat aluminium en staal uitermate geschikt zijn voor hergebruik door middel van 

remanufacturing, ook in hybride vorm (combinaties van aluminium en staal of met 

kunststof. In de tabel hieronder staat voor de OV-fiets weergegeven welke 

materiaalsoorten voor welk percentage worden hergebruikt. Rubber wordt eveneens 

voor een deel hergebruikt. 

 

 

MASSA (KG) 

 PER FIETS 

MASSA (KG) 

HERGEBRUIKT 

PERCENTAGE 

HERGEBRUIKT 

Staal 10,82 8,5286 79% 

Hybride Staal/Aluminium 5,13 3,93975 77% 

Hybride Staal/Kunststof 1,69 0,5985 35% 

Hybride Aluminium/Kunststof 0,06 0,039 65% 

Rubber 1,94 0,729 38% 

Aluminium 0,19 0 0% 

http://www.ecoinvent.org/
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Kunststof 0,9 0 0% 

 

Direct hergebruik per materiaalsoort OV-fiets re-cycle 

GRONDSTOFBESPARING 

Vanuit haar ‘zijn’ streeft Roetz naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. Voor de 

hand liggend is het effect van de toepassing van circulaire processen: hiermee behaalt 

Roetz een grondstofbesparing ten opzichte van reguliere fietsenproductie. Eerder werden 

de cijfers al genoemd, in 2017 was de grondstofbesparing van de 1.476 OV-fietsen en 918 

Roetz-Bikes samen circa 25 ton.  

 

De milieu-impact van Roetz is dus letterlijk bovenstaande grondstofbesparing. Per 

materiaalsoort zijn de bespaarde grondstoffen op basis van deze 2.394 fietsen circa: 

 

NB: voor de 918 Roetz-Bikes en Company Bikes, die uniek zijn en uit zeer wisselende hergebruikte frame en 

voorvork bestaan, is hierbinnen gerekend met een gemiddelde besparing van 4,5 kg staal en 0,35 kg kunststof 

per fiets.  
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BESTEMMING EIGEN RESTSTROMEN 

Van oude OV-fietsen en weesfietsen blijven er ook onderdelen over die Roetz niet kan 

hergebruiken in nieuwe fietsen. Roetz zet zich in samenwerking met afvalverwerkers 

maximaal in om deze reststromen zo hoogwaardig mogelijk te bestemmen, ook voor 

afval vanuit bijvoorbeeld het schoonmaakproces en de kantine. Hieronder wat inzichten: 

 In de werkplaats worden resterende onderdelen van 

de volgende materialen in aparte bakken verzameld: 

staal, aluminium, rubber, kunststof. Deze worden 

doorverkocht of afgenomen door Van Gansewinkel 

die ze verwerkt.  

 Door het gebruik van een cyclisch systeem met filters 

bij het schoonmaken van fietsonderdelen, heeft Roetz 

een minimaal verbruik van schoonmaakvloeistoffen. 

Voor het afval uit de filters zoekt Roetz nog naar een 

partij die dit kan verwerken. 

 Lege batterijen worden apart ingezameld. 

 Papier wordt apart ingezameld en verwerkt. 

 GFT-afval (koffieprut, klokhuizen, schillen) wordt nog 

niet apart verwerkt. 

 Keukenplastics worden nog niet apart ingezameld. 

 

Strevende naar maximale circulariteit, vindt Roetz de verwerking van de reststromen nog 

niet hoogwaardig genoeg. Daarom zijn er gesprekken gaande met partijen over betere 

bestemmingen. Ook ziet Roetz kansen voor verbetering bij het eigen ‘huis, tuin en 

keukenafval’. 

 

DUURZAME INKOOP 

Ook in haar eigen inkoop streeft Roetz naar duurzaamheid. Bijvoorbeeld door benodigde 

materialen en onderdelen van zo dichtbij mogelijk te halen: uit Nederland, België, 

Duitsland, Zwitserland, Finland, Polen, Portugal, Italië en Tsjechië. Lokaal inkopen is 

echter uitdagend als kleine partij in een Aziatisch georiënteerde industrie, dus alsnog 

komt een aanzienlijk deel uit Aziatische landen. 

 

 

CRANKY CRANKS 

De crank – de verbinding tussen 

de trapas en het pedaal van een 

fiets – bestaat uit staal en 

aluminium. Roetz vindt een goede 

herbestemming van deze metalen 

van belang en daarom ontkoppelt 

zij deze materialen van elkaar in 

het proces van 

reststroomscheiding.  
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Ook is in het ontwerp van de fietsen bij sommige onderdelen gekozen voor hernieuwbaar 

of gerecycled materiaal. Zo zijn de spatborden karakteristiek van hout, het Brooks zadel 

van natuurlijk rubber, de Kazmok jasbeschermers van gerecyclede transportbanden en 

de handvatten van FSC-kurk.   

Ook vloeistoffen worden zorgvuldig ingekocht. Roetz wil milieuvriendelijke alternatieven 

gebruiken voor doorgaans belastende schoonmaakmiddelen en andere vloeistoffen. Bij 

elke ingekochte vloeistof let Roetz op een minimale milieubelasting:   

 Machinezepen zijn ecologisch en biologisch afbreekbaar 

 Garagezeep bevat geen aardoliederivaten, maar maiszetmeel met sinaasappel 

 Kogellagers worden gesmeerd met lagervet, hiervoor is nog geen natuurlijker 

alternatief gevonden 

 

HUISVESTING EN ENERGIEVERBRUIK 

Roetz-fietsen worden met de hand gemaakt. Er zijn slechts enkele machinetoepassingen, 

voornamelijk bij het reinigen van fietsonderdelen, verder wordt geen gebruik gemaakt 

van machines met een hoog energieverbruik. Daardoor is er sprake van een 

energiezuinig fabricageproces. Qua huisvesting geldt dat Roetz momenteel gevestigd is in 

een pand in Amsterdam-Noord. Dit betreft een tijdelijk huurpand en daarom zijn er geen 

mogelijkheden van verduurzaming zoals isolatie en eigen energieopwekking en 

dergelijke. Mocht Roetz in de toekomst verhuizen naar een grotere (eigen) locatie dan zijn 

energiezuinigheid en energieopwekking belangrijke criteria waar rekening mee gehouden 

wordt.  

 

TRANSPORT 

Verder denkt Roetz na over het minimaliseren van de milieu-impact door transport. Om 

duurzaamheidsredenen, maar ook omdat andere partijen hier simpelweg beter in zijn, 

heeft Roetz geen eigen logistieke vloot. Voor het transport van fietsen naar particuliere en 

zakelijke klanten toe maakt Roetz gebruik van logistieke partners die hun vloot nieuw en 

dus relatief schoon houden. Particuliere klanten van Roetz wordt bovendien actief de 

mogelijkheid aangeboden om hun nieuwe fiets te komen ophalen in de fabriek. Van deze 

mogelijkheid maakt 12% van de kopers gebruik. Van hun eigen reismethode is het 

natuurlijk de vraag hoe duurzaam deze is, maar het scheelt voor de logistiek van Roetz. 

Verder is Roetz voor het opzetten van haar nieuwe S.O.S. dienst in 2018 aan het 

investeren in een elektrische mobiele unit. Vermeldenswaardig is verder nog dat alle 

medewerkers en deelnemers van Roetz met openbaar vervoer of fiets naar het werk toe 

komen.  
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De effecten van Roetz op het milieu samengevat: 

 Door het reviseren van 1.476 OV-fietsen met 67% gerecycled materiaal, bespaarde 

Roetz 210,4 ton stalen, aluminium en kunststof en rubberen grondstoffen in 2017 

 Door de productie van 918 Roetz-Bikes met 31% gerecycled materiaal, bespaarde 

Roetz 4,5 ton stalen en kunststof grondstoffen in 2017 

 Door eigen reststromen te scheiden en aan derden door te verkopen ten behoeve 

van recycling, worden aanvullend nog rubber, plastics, aluminium en staal 

bespaard 

 Zepen zijn ecologisch en biologisch afbreekbaar, zonder aardoliederivaten 

 Diverse accessoires voor een Roetz-Bike zijn van recycled materiaal 

(jasbeschermers, beercarriers en zadeltassen van oude transportbanden) of 

materiaal uit hernieuwbare bronnen (handvaten van kurk en spatborden van 

hout).  

 Roetz heeft geen eigen transportvloot  

 12% van de kopers van een Roetz-Bike kiest voor ophalen in de fabriek ipv 

bezorging 

 Alle medewerkers en deelnemers van Roetz reizen met openbaar vervoer of fiets 

naar werk 

  



 

32 
 

EFFECTEN OP ANDERE STAKEHOLDERS  

KLANTEN, MEDEWERKERS, ORGANISATIES EN OVERHEDEN 

 

De impact van Roetz heeft primair betrekking op de persoonlijke ontwikkeling van de 

deelnemers en de verminderde milieubelasting van het fietsproductieproces. Maar hier 

komen ook allerlei secundaire effecten uit voort voor allerlei stakeholders.  

 

KLANTEN 

Te beginnen bij het effect van de stichting op de grootste klant van Roetz-Bikes BV: OV-

fiets. Door het reviseren van oude fietsen en het hergebruiken van 70% van de 

materialen, draagt de stichting bij aan een enorme grondstofbesparing en daarmee 

duurzaamheidsopgave voor de organisatie. Carola Wijdoogen, directeur duurzaam 

ondernemen van de Nederlandse Spoorwegen, benoemt het als volgt: “De herproductie 

van de OV-Fiets heeft zich bewezen als professioneel alternatief voor nieuwe fietsen. 

Roetz-Bikes zorgt voor fietsen van uitstekende kwaliteit én voor een goede prijs. En niet 

onbelangrijk: met deze duurzame aanpak besparen we grondstoffen!”.  

Hetzelfde geldt voor andere zakelijke klanten van Roetz-Bikes BV. De stichting draagt bij 

aan de concreetwording van maatschappelijke ambities van bedrijven en zij realiseert 

daarmee MVO-doelen van anderen. Zeker als fietsen de core business vormen, zoals bij 

fietsverhuurbedrijf STEIF: "Een fiets met een verhaal - dat is wat Roetz is voor ons. Jaren 

geleden liepen we elkaar tegen het lijf: beide groeiende bedrijven met unieke concepten. 

Een samenwerking kon niet uitblijven." Maar ook voor bedrijven met personeelsfietsen 

zoals BOOKING.COM: "Onze keuze viel op Roetz Bikes omdat ze een mooi design hebben 

én verantwoordelijk geproduceerd worden. Onze medewerkers zijn trots om op de 

fietsen te rijden en krijgen veel complimenten." Om de impact voor deze groep klanten 

samen te vatten: identiteit, medewerkerstrots, pr-waarde, en natuurlijk ook een bijdrage 

aan de inclusieve en circulaire samenleving.  

Onder particuliere klanten wordt nog geen enquête gehouden, maar wellicht biedt 2018 

daarvoor mogelijkheden. Te benoemen is in elk geval dat Roetz duurzame en gezonde 

mobiliteit stimuleert van mensen. Wellicht betekent het hebben van een Roetz-Bike ook 

iets voor de bewustwording van klanten (en nog-niet klanten) over hergebruik van 

materialen en sociale inclusie, maar dat zou uit nader onderzoek moeten blijken.  

 

TOELEIDINGSORGANISATIES  

De deelnemers van Roetz kwamen in 2017 binnen via diverse organisaties: UWV, SW 

gemeente Amsterdam, Reakt, Roads, Oostvaarderskliniek, Amsterdamse Plus en De 
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Werkmeester. Onder deze toeleidingsorganisaties zijn de contactpersonen gevraagd om 

aan te geven hoe zij Roetz beoordelen qua impact die zij maakt op de samenleving. 

Hieronder wat quotes: 

 “Vanuit mijn rol zie ik dat het bedrijfsleven het echt probeert om mensen met een 

arbeidsbeperking een plek te bieden, maar hierbij willen ze alleen de krenten uit 

pap. De eigenwaarde van de laag mensen hieronder is net zo belangrijk. Roetz 

geeft alle mensen een kans.” Nel Gerritsen, Werkgeversservicepunt 

 “Omdat mensen het leuk vinden om bij Roetz te werken, betekenen ze veel voor 

de arbeidsparticipatie.” Rory Curran, Gemeente Amsterdam Werk en Re-integratie 

 “Roetz biedt een plek die verder gaat dan een voorziening voor dagbesteding. Om 

mensen meer deel uit te laten maken van de maatschappij is een plek zoals Roetz 

nodig: om door te stromen naar een volgende stap.” Jan Luijben, ActiefTalent 

 “Roetz is een mooie plek voor het opdoen van werkervaring. […] Roetz biedt een 

kans om aan de slag te gaan en kennis te maken met werken in Nederland. In de 

fietsfabriek zijn ze lekker actief bezig, een goede dagbesteding. Zeker als mensen 

een technische achtergrond hebben, willen ze graag iets met hun handen doen. 

Roetz is voor de gemeente een goede partner omdat ze geen reguliere 

arbeidsplaatsen bieden.” Erik de Vos, Gemeente Amsterdam statushouders 

De geïnterviewde organisaties zijn gevraagd om in een cijfer uit te drukken welke impact 

Roetz volgens hen maakt op mensen én op de samenleving. De impact op mensen werd 

beoordeeld met gemiddeld een 8,1. De impact op de samenleving met gemiddeld een 7,6, 

hierbij werd meermaals ‘verdedigd’ dat de impact beperkter is vanwege de kleine schaal 

van Roetz.  

 

DE MAATSCHAPPIJ / OVERHEDEN 

Doordat Roetz werkgelegenheid creëert en de kansen verbetert voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt, wordt een maatschappelijke waarde gecreëerd. Op dit vlak 

zijn er interessante inzichten uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse door Cedris 

en SBCM in 2017 2 naar ‘beschut werk’ (een instrument binnen de Participatiewet bedoeld 

voor mensen die wel arbeidsvermogen hebben maar begeleiding en/of aanpassingen 

nodig hebben, waardoor niet van een werkgever kan worden verwacht dat hij deze 

mensen in dienst neemt). Voor een deel van de deelnemers bij Roetz is dit beschut werk 

van toepassing. De financiële en immateriële baten zijn volgens de analyse onder andere 

dat beschut werk een positieve invloed heeft op de zelfwaardering en de eigenwaarde 

                                                           
2 Zie http://cedris.nl/uploads/media/170831_Cedris_SBCM_MKBA_Beschut_werk_2017_def.pdf  

http://cedris.nl/uploads/media/170831_Cedris_SBCM_MKBA_Beschut_werk_2017_def.pdf
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van de persoon, alsook op de gezondheid en het welzijn. Daarnaast wordt genoemd dat 

het de kans op schulden verkleint en leidt tot een daling van overlast en criminaliteit.  

Naast deze baten worden ook maatschappelijke kosten gereduceerd, is de aanname. 

Roetz vindt het interessant om een nadere berekening te maken van de maatschappelijke 

kostenreductie in euro’s die zij samen met haar stakeholders (UWV, Gemeente 

Amsterdam, ActiefTalent) realiseert. Dit zal in 2018 nader worden onderzocht. 

 

Gemeentelijke overheden 

Weesfietsen vormen een belangrijk probleem voor gemeenten, zeker in de grote steden. 

Lang niet gebruikte, verwaarloosde en gevaarlijk geparkeerde fietsen worden naar 

fietsdepots gebracht en als ze ook hier niet worden opgehaald, vormen ze voor 

gemeenten afval. Door partijen op te kopen, lost Roetz een deel van het 

fietsafvalprobleem van gemeenten op.  

Ook draagt de stichting bij aan een interessante impuls voor de lokale economie en 

leefbaarheid. Door de activiteiten in de werkplaats op een te herontwikkelen terrein in 

Amsterdam-Noord - 6.700 nieuwe woningen en een verdubbeling van het aantal 

arbeidsplaatsen - draagt stichting bij aan de placemaking. De accountmanager bedrijven 

van het stadsdeel, Marja Visser, beschrijft het als volgt: “Het Hamerkwartier moet een 

zogeheten ongedeelde wijk zijn. Dit is een gemeentelijk project. De komende jaren gaat er 

veel gebeuren in het Hamerkwartier. Van oudsher vragen de wijken er omheen om extra 

aandacht vanwege de sociaaleconomische problematiek van armoede en hoge 

werkloosheid. Er is in de stad steeds minder bedrijvigheid die aansluit bij het 

opleidingsniveau van de mensen die in deze wijken wonen. De gemeente wil daarom dat 

de bewoners meeprofiteren van de ontwikkeling van het gebied. Hiertoe zijn volop 

gesprekken gaande met woningcorporaties en het bedrijfsleven. […] Wat interessant is 

aan de vestiging van Roetz, is dat er dingen gemaakt worden, ambachtelijk. Er worden 

dagelijks fietsen in elkaar gezet. De gemeente heeft voor dit gebied de hoop dat de 

bedrijvigheid divers blijft, met maakindustrie. Daarmee is Roetz een voorbeeldbedrijf. […] 

Het gegeven dat Roetz werkgelegenheid en perspectief biedt voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt, is ontzettend belangrijk voor een ongedeelde wijk.” 

 

OPVOLGENDE WERKGEVERS 

In het eerste jaar van de Roetz Fair Factory zijn 7 deelnemers uitgestroomd naar ander 

betaald of onbetaald werk. Eén van de partners van Roetz voor betaalde uitstroom is 

fietsfabriek Optima. Hoe ervaart Optima deze samenwerking? “Mijn ervaringen met de 
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fietsdeelnemers die bij Roetz vandaan komen, is dat zij allereerst super gemotiveerd zijn 

om zelf aan de slag te willen. Bovendien zijn ze ook nog eens goed opgeleid. Ik heb intern 

wel wat extra werk te doen om mensen te overtuigen, want er is wel eens scepsis, dus dat 

vraagt dat ik goed moet uitleggen waarom we dit willen.” Aldus Jacco Beitler van Optima.  

Ten aanzien van de maatschappelijke impact vult hij nog aan: “Roetz betekent veel voor 

arbeidsparticipatie. Het is kiezen of delen in onze maatschappij: óf we zetten mensen aan 

de kant die niet makkelijk kunnen meedraaien en dan betalen we als samenleving 

iemands leven lang. Ik vind dat doodzonde, daarmee laten we mensen namelijk in de 

steek. Óf we kunnen mensen op basis van de talenten die ze wél hebben, laten werken 

naar hun mogelijkheid. Dan halen we er niet alleen iets uit, je helpt ook mensen en geeft 

ze nuttig werk.”  

 

BOODSCHAP, BEREIK EN BEWUSTWORDING 

Wie bereikt de stichting met haar bijdrage aan de inclusieve en circulaire fiets, en de 

boodschap over een inclusieve en circulaire samenleving? Alles bij elkaar zijn dat best wat 

mensen, zoals je hieronder ziet:  
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Een kanttekening moet wel worden geplaatst bij de impact en ‘kwaliteit’ van dit bereik. 

Lang niet alle gebruikers van de OV-Fiets weten bijvoorbeeld af van het circulaire en 

inclusieve verhaal van de fiets. Hetzelfde zal gelden voor hotelgasten die een fiets lenen, 

medewerkers die een bedrijfsfiets gebruiken en de volgers op social media. Uiteraard is 

het wel het doel van Roetz om de boodschap breed en goed over te brengen, maar dat is 

niet eenvoudig. En vervolgens is het de vraag: wat brengt het teweeg bij de ontvangers 

van de boodschap? Voor 2018 worden de mogelijkheden onderzocht om surveys uit te 

voeren onder eigen klanten en om vragen te integreren in enquêtes van OV-fiets en 

eigenaren van fietsvloten. Niet alleen kan dan onderzocht worden of mensen het verhaal 

kennen, maar ook of Roetz-Bike eigenaren bijvoorbeeld ook op andere manieren 

bijdragen aan een circulaire en inclusieve samenleving.  

Noemenswaardig is verder nog dat Roetz op verschillende manieren bijdraagt aan het 

inspireren van andere organisaties om inclusief en circulair te gaan ondernemen of om 

zich te verbeteren voor een impact op deze terreinen. Dit doet Roetz onder meer door 

presentaties te geven aan producerende bedrijven, overheden en maatschappelijke 

organisaties. In 2017 gaf Roetz bijna wekelijks presentaties en rondleidingen in de 

werkplaats, met in totaal een bereik van honderden professionals, ambtenaren en 

ondernemers.  

Ook is het verhaal van Roetz verspreid via verschillende media: uiteenlopende artikelen 

en interviews online en in print, alsook op televisie met onder meer de Triodos Buy The 

Change campagne, Klokhuis en een Philips campagne over circulaire pioniers, met een 

bereik van honderdduizenden mensen. 

De effecten voor andere stakeholders samengevat: 

 Door het periodiek reviseren van de OV-fietsvloot en het hergebruiken van 67% 

van de materialen, realiseert Roetz een grondstofbesparing van 20,4 ton en 

daarmee duurzaamheidsopgave voor NS.  

 Roetz realiseert een MVO-paragraaf voor 150 bedrijven met een fietsvloot. 

 30 toeleidingsorganisaties hebben in 2017 samen 72 deelnemers bij Roetz kunnen 

plaatsen.  

 Toeleidingsorganisaties benadrukken herhaaldelijk dat het werkplezier van 

deelnemers bij Roetz zo groot is, dat dit de arbeidsparticipatie bevordert. 

 7 deelnemers zijn in 2017 uitgestroomd naar ander betaald of onbetaald werk. 
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 Toeleidingsorganisaties beoordelen de impact van Roetz op mensen met 

gemiddeld een 8,1. De impact van Roetz op de samenleving met gemiddeld een 

7,6. 

 Medewerkers noemen de maatschappelijke relevantie van het werk veelvuldig als 

betekenisvol onderdeel van Roetz. 

 Honderden professionals, ambtenaren en ondernemers zijn in 2017 bereikt met 

het inclusieve en circulaire verhaal van Roetz door middel van bijna wekelijkse 

presentaties en rondleidingen. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
ONDERWEG NAAR DE TIPPING POINT  

 

De ambities van Roetz zijn hoog, zowel op inclusief als circulair vlak. Al in dit eerste jaar is 

het Roetz gelukt om een solide fundament te leggen en flinke stappen te zetten in het 

realiseren van deze ambities. Met het begeleiden en opleiden van 72 deelnemers, het 

ontwikkelen van hun professionele en werknemersvaardigheden voor betere kansen op 

de arbeidsmarkt, het reviseren en produceren van 2.394 fietsen en het recyclen van 25 

ton aan grondstoffen heeft Roetz een behoorlijke impact gerealiseerd. Van de diverse 

stakeholders is dan ook heel positieve feedback ontvangen.  

Alle effecten samengevat: 

 

 

 

 

’  

 

  

EFFECTEN OP DE DEELNEMERS 

 

WERKGELEGENHEID 

 72 deelnemers zijn in 2017 begeleid en opgeleid, 

gemiddeld 10,1 fte  

 

ARBEIDSPARTICIPATIE EN KANSEN 

 Ondanks dat beweging op de Participatieladder bij 

veel deelnemers moeilijk haalbaar is, heeft één 

maker in 2017 vanuit dagbesteding een 

arbeidsovereenkomst bij Roetz gekregen, hij is 

hierdoor twee treden op de Participatieladder 

gestegen.  

 De begeleiding vanuit Roetz is op maat, waardoor 

deelnemers zich naar eigen kwaliteiten kunnen 

ontwikkelen, met hun eigen pad  

 Roetz biedt vooral een goede aansluiting op 

assemblagewerk in fietsfabrieken. Sommige 

deelnemers beheersen zelfs een gewild specialisme  

 Roetz investeert in nieuwe structuren om uitstroom 

verder te verbeteren: S.O.S. en verbeterde 

netwerken met opvolgende werkgevers 

 

  

 

VAARDIGHEDEN 

 Met name op montage- en assemblagewerk leren 

deelnemers het fietsvak bij Roetz, op deze vaardigheden 

is een toename van beheersing zichtbaar van gemiddeld 

61% 

 Sommige deelnemers hebben het gewilde specialisme 

van wielen spaken geleerd, hierop is 60% toename 

zichtbaar en 1 maker is zelfs ‘Pro’  

 Op 9 vaardigheden zijn er 1 tot 4 deelnemers ‘Pro’ 

 De werknemersvaardigheden met betrekking tot 

getoonde verantwoordelijkheid en zelfstandig kunnen 

werken zijn gestegen met 43% 

 De gemiddelde toename in beheersing van 

werknemersvaardigheden is 18% 

 Vooral ‘nieuwkomers’ in de werkcultuur (jongeren en 

statushouders) hebben baat bij het opdoen van de 

werknemersvaardigheden 

 10 deelnemers volgden een opleiding of cursus 

 De werknemersvaardigheden met betrekking tot 

getoonde verantwoordelijkheid en zelfstandig kunnen 

werken zijn gestegen met 43% 

 De gemiddelde toename in beheersing van 

werknemersvaardigheden is 18% 

 Vooral ‘nieuwkomers’ in de werkcultuur (jongeren en 

statushouders) hebben baat bij het opdoen van de 

werknemersvaardigheden 
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TEVREDENHEID 

 Veelvuldig genoemd is het werkplezier bij Roetz, dit 

benadrukken zowel de deelnemers zelf als de 

externe stakeholders als de leermeester en 

participatieregisseur 

 ‘Niet te onderschatten’ factoren in dit werkplezier 

zijn  

1) het mooie product dat gemaakt wordt,  

2) de erkenning die deelnemers krijgen voor hun 

werk en  

3) ergens deel van uit maken 

 83% van de deelnemers vindt het werken bij Roetz 

geregeld tot elke dag leuk 

 91% van de deelnemers vindt het werken bij Roetz 

geregeld tot elke dag leerzaam 

 

  

 87% van de deelnemers vindt het werken bij Roetz  

geregeld tot elke dag nuttig 

 91% van de deelnemers gaat geregeld tot elke dag  

met zin naar werk 

 87% van de deelnemers vindt het geregeld tot elke dag  

prettig met collega’s 

 83% van de deelnemers komt geregeld tot elke dag  

tevreden thuis na een werkdag 

 87% van de deelnemers voelt zich geregeld tot elke dag  

trots op het werk 

 ‘Leuk’ (50%) en ‘leerzaam’ (23%) zijn het vaakst 

spontaan genoemd op de open vraag ‘hoe vind je het 

bij Roetz? 

EFFECTEN OP HET MILIEU 

 

 Door het reviseren van 1.476 OV-fietsen met 67% 

gerecycled materiaal, bespaarde Roetz 20,4 ton 

stalen, aluminium en plastic grondstoffen in 2017 

 Door de productie van 918 Roetz-Bikes met 31% 

gerecycled materiaal, bespaarde Roetz 4,5 ton stalen 

en aluminium grondstoffen in 2017 

 Door eigen reststromen te scheiden en aan derden 

door te verkopen, worden aanvullend nog rubber, 

plastics, aluminium en staal bespaard 

 Zepen zijn ecologisch en biologisch afbreekbaar, 

zonder aardoliederivaten 

 

  

 

 Diverse accessoires voor een Roetz-Bike zijn van 

recycled materiaal (jasbeschermers, beercarriers en 

zadeltassen van oude transportbanden) of materiaal 

uit hernieuwbare bronnen (handvaten van kurk en 

spatborden van hout).  

 Roetz heeft geen eigen transportvloot  

 12% van de kopers van een Roetz-Bike kiest voor 

ophalen in de fabriek ipv bezorging 

 Alle medewerkers en deelnemers van Roetz reizen met 

openbaar vervoer of fiets naar werk 
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Op een niveau dieper gaat Roetz het komende jaar stappen zetten om gedetailleerder in 

beeld te brengen wat de effecten op de deelnemers zijn: wat betekent werken bij Roetz 

nu echt voor de deelnemers, wat werkt en wat werkt niet in de begeleiding, heeft Roetz  

een invloed op het welbevinden van de deelnemers, hoe kan het verloop van deelnemers 

stabiliseren, hoe verloopt het pad van deelnemers ná Roetz? Ook ligt er een mooie 

uitdaging om de groeiende vraag van met name OV-Fietsen te kunnen bedienen.  

Dit metingstraject brengt nog wel adviezen en vraagstukken voort ter verdere vergroting 

van de impact van Roetz. Hieronder zijn deze uitgelegd: 

Ten aanzien van de deelnemers:  

 Meer aansluiting in werkervaring vinden ten behoeve van uitstroom naar 

fietswinkels en -werkplaatsen (en daarmee ook de instroom van bijvoorbeeld 

mensen vanuit de bijstand). De introductie van de Service On Site is hiervoor al 

een belangrijke stap.  

 Verder vergroten van het netwerk van mogelijke opvolgende werkgevers voor na 

Roetz, en gestructureerd periodiek contact houden na uitstroom. 

 Introduceren van manieren om deelnemers meer het gevoel te geven dat ze 

gehoord worden, bijvoorbeeld door het invoeren van een structurele 

tevredenheidsmeting,  

 Het palet van opleidingen en cursussen voor de deelnemers (vakinhoudelijk, maar 

ook op het vlak van werknemersvaardigheden en de Nederlandse taal) kan 

structureler worden aangeboden zodat nog meer deelnemers nog meer leren.  

 Is er potentie om het hoge verloop van deelnemers te stabiliseren, en deelnemers 

een langere periode bij Roetz te laten blijven?  

EFFECTEN OP ANDERE STAKEHOLDERS 

 

 Door het periodiek reviseren van de OV-fietsvloot en 

het hergebruiken van 67% van de materialen, 

realiseert Roetz een grondstofbesparing van 20,4 ton 

en daarmee duurzaamheidsopgave voor NS.  

 Roetz realiseert een MVO-paragraaf voor 150 

bedrijven met een fietsvloot. 

 30 toeleidingsorganisaties hebben in 2017 samen 72 

deelnemers bij Roetz kunnen plaatsen.  

 Toeleidingsorganisaties benadrukken herhaaldelijk 

dat het werkplezier van deelnemers bij Roetz zo 

groot is, dat dit de arbeidsparticipatie bevordert. 

 7 deelnemers zijn in 2017 uitgestroomd naar ander 

betaald of onbetaald werk. 

 

  

 

 Toeleidingsorganisaties beoordelen de impact van 

Roetz op mensen met gemiddeld een 8,1. De impact 

van Roetz op de samenleving met gemiddeld een 7,6. 

 Medewerkers noemen de maatschappelijke relevantie 

van het werk veelvuldig als betekenisvol onderdeel van 

Roetz. 

 530 professionals, ambtenaren en ondernemers zijn in 

2017 bereikt met het inclusieve en circulaire verhaal 

van Roetz door middel van vrijwel wekelijkse 

presentaties en rondleidingen 
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 Deelnemers waar mogelijk en passend meer in de spotlight zetten om hun 

uitstroomkansen te verbeteren.  

 Hoe kan Roetz gebalanceerd groeien (zoals meegroeien met de vloot van OV-

Fiets) en zodoende meer werkgelegenheid bieden voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt? Punt van aandacht hierbij is wel de huisvesting en een 

mogelijke verandering van werkomgeving.  

Ten aanzien van verdere verduurzaming: 

 Blijven zoeken naar hoogwaardige bestemmingen voor de reststromen vanuit de 

fietsdemontage. 

 Mocht Roetz in de toekomst gaan verhuizen, dan is de energiezuinigheid en 

eventuele -opwekking van het pand een mogelijke verduurzamingspotentie.  

 Scheiden en laten verwerken van plastics en gft-afval uit de keuken. 

 

 

Ten aanzien van bereik en bewustwording: 

 Nog actievere PR om het verhaal over inclusie en circulariteit vaker en breder over 

de bühne te brengen, zodat meer mensen bewust worden. In dit kader wellicht 

ook een terugnamesysteem introduceren van fietsen van particulieren? 

 Deelnemers meer in de spotlight zetten, mensen bewuster maken, maar ook 

marketing. 

 Actief fietsenfabrieken, fietswinkels en fietswerkplaatsen aanschrijven om 

arbeidsplaatsen te bieden. 

 

Of Roetz over een jaar een nog grotere impact heeft kunnen realiseren, zal blijken uit een 

volgende impactmeting met nog meer dataverzameling.  
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JOIN OUR RIDE 
TO A BETTER WORLD!  
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