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H1 - INLEIDING 

Het duurzaam ontwikkelen van steden is tegenwoordig een populair onderwerp. Dit wordt 
gedaan in een poging om stedelijke samenlevingen te creëeren die veiliger, socialer en 
minder schadelijk zijn voor het milieu. Hiertoe worden nieuwe strategieën ontworpen die 
vaak een nadruk leggen op het stimuleren van zowel fietsen als wandelen. Actieve 
transportmiddelen dragen bij aan de vorming van een aantrekkelijke stedelijke omgeving. 
Daarnaast zorgen actieve transportmiddelen voor een verminderde uitstoot van CO2, 
minder files en in het algemeen een verbeterde maatschappelijke gezondheid. In Nederland 
is fietsen voor velen een gewoonte, dit in tegenstelling tot veel andere Westerse landen. Dit 
is terug te zien in de statistieken: 27 procent van het transport wordt gedaan per fiets en de 
gemiddelde Nederlander heeft 1,1 fiets in zijn bezit . De fiets is verder een handig 1

vervoermiddel en kost relatief weinig. Naast lopen is fietsen de meest duurzame optie. De 
fiets sluit uitstekend aan bij de stad van de toekomst: duurzaam, goedkoop en op de 
menselijke maat . Ondanks het positieve imago dat in Nederland heerst over de fiets en 2

men toch al snel kiest voor een ander vervoersmiddel wanneer de afstand te groot wordt, 
gaat toch nog een kwart van alle Nederlanders met de fiets naar het werk. Van al het 
fietsgebruik wordt weer 47 procent gebruikt voor woon-werkverkeer verplaatsing . 3

Wanneer de focus wordt gelegd op Schiphol, dan is ook te zien dat zij streven naar een 
duurzame regio. Zo streeft Schiphol ernaar om het aantal autokilometers te verminderen en 
medewerkers aan te sporen tot het gebruik van het openbaar vervoersnetwerk en het 
nieuwe flexwerken. Maar Schiphol vergeet één belangrijke modaliteit die alom 
vertegenwoordigd is in Nederland, namelijk de fiets. De casus Schiphol is interessant 
vanwege de mogelijkheden voor het fietsverkeer, en dan met name in het voorzien van de 
behoefte van de fietspendelaar. Maar nog belangrijker, de potentiële fietspendelaar. Verder is 
Schiphol nog meer interessant binnen het onderwerp fietsverkeer, omdat er een toename 
wordt verwacht van 20 procent meer fietsverkeer naar Schiphol. Dit heeft onder andere te 
maken met de opkomst van de elektrische fiets, welke voor een deel de auto zou kunnen 

 Martens, K. (2007), Promoting bike-and-ride: The Dutch experience. Transportation Research Part A 41, pp. 326-338.1

 Pelzer, P. & M. Brömmelstroet (2010), Fietsen: Revolutie en Reprise. Agora 2010, nr. 4. pp. 1-3.2

 Fietsrecreatiemonitor (2013), Verdieping Effecten en Fietsbezit. Landelijk Fietsplatform.3
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vervangen als vervoermiddel. De elektrische fiets heeft met name potentie op de afstanden 
die groter zijn dan 5 kilometer. De relatief afgelegen ligging van Schiphol biedt daarom 
kansen voor de fietspendelaar . Op dit moment reist 30 procent van de werknemers van 4

Schiphol binnen een straal van 10 kilometer naar het werk op de fiets of brommer . Op een 5

doordeweekse dag tussen 8:00 en 18:00 worden per uur meer dan 1 miljoen fietsritten 
gemaakt, waarbij er een piek ligt tussen 8:00 en 9:00 met 1,75 miljoen fietsritten. Van de 
750.000 fietsritten die er om 8:00 zij gemaakt gaan de meesten naar het werk. 

Samenvattend kan gesteld worden dat dit projectvoorstel is geschreven in het kader om 
een goede richting in te slaan richting een steeds duurzamere samenleving en daarbij 
behorende duurzame vorm van transport. Om fietspendelaars beter te kunnen faciliteren in 
hun rit naar het werk en om hen aan het einde van de rit de voorzieningen te bieden 
waarvan wordt verwacht dat zij deze nodig hebben, wordt in dit voorstel een creatieve 
oplossing aangedragen. 

 Fietsverkeer (2012), Onderzoek naar fietsveiligheid nog in de kinderschoenen. Nummer 31, jaargang 11. Fietsberaad: Utrecht4

 Schiphol (2015), Telefoongesprek met Allart Lensvelt, Product Manager Schiphol Real Estate.5
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H2 - PROBLEEM & OPLOSSING 

In dit hoofdstuk wordt het probleem omschreven en daaropvolgend wordt een oplossing 
aangeboden in de vorm van een concept. Het concept wordt uitgelegd en ook de beoogde 
doelgroep waarvan verwacht wordt dat zij gebruik gaan maken van het concept wordt in 
beeld gebracht. Verder besteedt dit hoofdstuk aandacht aan eventuele (in)directe 
concurrentie in de nabije omgeving. 

Product 
Wanneer men op de fiets naar Schiphol reist bedraagt de duurt dit al snel een half uur. Dit 
heeft onder meer te maken met de relatief perifere locatie van Schiphol. Het is bekend dat 
30 procent van de werknemers van Schiphol binnen een straal van 10 kilometer de rit naar 
het werk met de fiets of brommer afleggen. Als er op Schiphol de juiste voorzieningen voor 
de fietsforens zouden worden aangeboden, dan zou dit percentage zelfs verhoogd kunnen 
worden. Deze gedachte past goed in het kader van het algehele duurzaamheidsdenken, 
zowel voor het milieu als voor transport naar het werk. Daarnaast zou het een interessante 
ontwikkeling zijn voor het imago dat Schiphol naar buiten kan dragen. 

Om fietspendelaars beter te kunnen faciliteren in hun rit naar het werk en om hen aan het 
einde van de rit de voorzieningen te bieden die de reis naar het werk compleet maken is er 
een mogelijkheid om dit te kunnen faciliteren onder een dak. Het idee is dat er een 
fietsenstalling wordt gerealiseerd die meer is dan slechts een fietsenstalling. Naast het veilig 
stallen van de fiets hebben de gebruikers de mogelijkheid om zich om te kleden in een 
gescheiden ruimte van waar de fietsen gestald worden. Een van de barrières om niet met 
de fiets naar het werk te gaan is het gebrek aan bagageruimte op de fiets. Als fietser wil je 
zo licht mogelijk bepakt de weg op gaan. Om de fietser hierin te voorzien worden er kluisjes 
geplaatst waar men spullen kan opbergen. Te denken valt aan het ophangen van een net 
pak en een aantal overhemden. Verder biedt de stalling ook de mogelijkheid om een frisse 
douche te nemen. Met name in het voorjaar zal hier vraag naar zijn. Er is niets vervelender 
dan bezweet aankomen op het werk en zo aan de dag te beginnen. Ook wordt hiermee 
voorkomen dat men in formele kleding op de fiets moet stappen. Daarnaast zorgt de 
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mogelijkheid tot douchen er voor dat eventuele slechte weersomstandigheden een minder 
belangrijke factor worden in het besluit om niet met de fiets naar het werk te gaan. De 
werknaam van dit project zal verder gaan als ‘Frisse Start’. 

Doelgroep 
Frisse Start is met name bedoeld voor het personeel dat op Schiphol werkzaam is en graag 
op de fiets naar het werk gaat. We spreken hier over de regelmatige fietsforens. Vanwege 
de beoogde locatie voor deze voorziening wordt ervan uitgegaan dat met name de 
middenklasse zich aangesproken zal voelen. Verder worden de pijlen gericht op de reeds 
fietsende forens, maar bovenal moeten de potentiële fietsforensen worden aangesproken 
om de omslag te maken en hen net die extra zet te geven om op de fiets te stappen. Van 
de 65.000 werknemers op Schiphol gaat 30 procent binnen een straal van 10 kilometer op 
de fiets of brommer naar het werk. Als er specifiek naar de locatie wordt gekeken waar 
Frisse Start beoogd te vestigen dan zou er met 1 procent aandeel van de bovenstaande 30 
procent voldoende potentiële klanten zijn om Frisse Start te kunnen draaien. Uit een studie 
van de Vrije Universiteit Brussel is gebleken dat er een verband bestaat tussen de 
aanwezigheid van fietsenstallingen en douches op het werk en het aantal fietsers. Bedrijven 
waar de fietsvoorzieningen aanwezig zijn hebben over het algemeen meer fietsers onder 
hun werknemers . 6

Concurrentie 
Het concept van Frisse Start waarbij verschillende voorzieningen onder een dak worden 
aangeboden in de vorm van een hoogwaardige voorziening is uniek op Schiphol. Er is in de 
nabije omgeving geen direct concurrerende aanbieder van exact eenzelfde dienst. Wel is er 
concurrentie in de vorm van externe bedreigingen zoals de openbare onbeveiligde 
fietsenstallingen op Schiphol, fietsenstallingen onder kantoorpanden en het stallen in de 
openbare ruimte. Verder is bekend dat Cargill en Schiphol Real Estate beschikken over een 
doucheruimte voor het personeel. Zij zouden mogelijk geen gebruik maken van de dienst. 

 Geus de, B. & R. Meeusen (2008), Waarom (niet) fietsen naar het werk? Fietsverkeer nr. 18, pp. 1-9.6

!6



H3 - REALISATIE 

In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe Frisse Start in de praktijk gerealiseerd kan 
worden en welke verschillende leveranciers er mogelijk zijn. Ook wordt omschreven welke 
mogelijke locaties er voor ogen zijn en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Verder worden 
de verschillende belanghebbende partijen in beeld gebracht en ten slotte wordt er een 
kostenoverzicht gegeven. 

Waar 
Frisse Start is mogelijk te realiseren op meerdere locaties. Het idee is om te kijken op 
macro-schaal en de voorziening te realiseren in het lokaal gebied (afbeelding 1). 

Afbeelding 1: Potentiële locaties voor Frisse Start, 2015. 
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Afbeelding 1 laat verschillende potentiële vestigingslocaties zien. In de twee situaties blijft de 
bereikbaarheid van de verschillende kantoorpanden alsnog goed. Het idee is om een stalling 
te realiseren voor de kantoorpanden van ‘Schiphol Real Estate’, ‘The Outlook’ en ‘The 
Base’. Het kleinste gele vak zou uitgaan van een locatie waar de voorziening gerealiseerd 
wordt in de buitenlucht. Het voordeel hiervan is dat de locatie zeer in het oog springt, net 
zoals bij horecagelegenheid The Cabin het geval is. Passanten zullen opmerken dat 
Schiphol betrokken is bij een duurzame omgeving en in zekere zin kan Frisse Start bijdragen 
aan een duurzamer gebiedsimago. Uitbreiding op deze specifieke locatie wordt in de realiteit 
wat lastig, maar eventueel zou uitbreiding ook kunnen plaats vinden op een nieuwe locatie 
onder The Base. Dit is onder andere ervan afhankelijk hoe goed het product aanslaat. 

Een locatie gevestigd onder The Base zou eventueel kunnen schelen in de kosten omdat er 
geen fysiek pand gebouwd hoeft te worden. Later uitbreiden zou eventueel ook makkelijker 
gaan. Het bijkomende voordeel van deze locatie is dat The Base meer passanten krijgt 
wanneer gebruikers van Frisse Start door The Base moeten lopen. Dit kan extra geld 
opleveren voor de gevestigde horeca. Een minpunt van deze locatie is dat de stalling geen 
bekijks zal hebben zoals bij eerste optie wel het geval is. 

Promotie 
Frisse Start opereert op lokale schaal. Om draagvlak te krijgen voor het concept moet 
daarvoor op lokale schaal geadverteerd worden. Fysiek bij verschillende kantoren langs 
gaan en het idee bekend maken behoort tot één van de activiteiten. Verder zou er 
bekendheid verworven kunnen worden door een advertentie te realiseren in de 
nieuwsbulletins van de verschillende bedrijven in de directe omgeving. 

Leveranciers 
Het bedrijf PFL Spaces uit Australië ontwikkelen en produceren de ‘end of trip’ 
voorzieningen die de rit van de fietspendelaar van A naar B compleet maken. In 2009 was 
begonnen met het plaatsen van de eerste ‘Green Pod’ op de campus van de Queensland 
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University of Technology. Inmiddels is het concept verder verspreid over de campus en zijn 
er ongeveer 10 soortgelijke versies gerealiseerd. 

Lay-out 
Onderstaand is een plattegrond te zien van Frisse Start. In deze tekening komt naar voren 
hoe het model eruit zou kunnen zien wanneer er een stand-alone versie wordt gerealiseerd. 
Bij binnenkomst zijn er stallingen aan de linker en rechterzijde. In de rechterhoek achteraan 
staan de kluisjes. Meteen daarnaast zijn er sanitaire voorzieningen zoals een wc en twee 
douches. Deze douches hebben ook een apart afgesloten deel voor het omkleden. De 
afmetingen bedragen 5,6m  (korte zijde) bij 9,8m (lange zijde). 

Afbeelding 2: Frisse Start indeling, 2015 
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Partijen 
Het is van belang om de verschillende potentiële stakeholders in het zicht te hebben omdat 
deze zowel positief als negatief van invloed kunnen zijn op het bedrijfsbelang. Voor Frisse 
Start zijn de (mogelijke) stakeholders als volgt. 

• Schiphol Real Estate: De organisatie heeft een belang bij Frisse Start omdat het 
concept positief kan bijdragen aan een beter en duurzamer imago van Schiphol. De 
duurzaamheidsgedachte staat bij Schiphol hoog op de agenda en is een belangrijk 
onderdeel van al haar activiteiten. Binnen alle duurzame activiteiten die Schiphol 
onderneemt staan de thema’s energie en mobiliteit centraal. Frisse Start past goed in dit 
kader. 

• Bedrijven: De bedrijven in de nabije omgeving van Frisse Start kunnen allemaal een 
belang hebben bij Frisse Start omdat het -naast de duurzaamheidsgedachte- ook vanuit 
bedrijfsperspectief belangrijk is dat de werknemers gezond zijn. Naast een duurzame 
vorm van mobiliteit zijn fietspendelaars op jaarbasis 1 dag minder ziek . Verder kunnen de 7

bedrijven via kostenvoordelen de werknemer motiveren om op de fiets te stappen. Dit 
scheelt het bedrijf in eventuele parkeerkosten en op de langere termijn krijgt het bedrijf er 
een gezondere en fittere werknemer voor terug, die waarschijnlijk ook minder vaak te laat 
komt omdat de file wordt vermeden. Afhankelijk van wat de locatie wordt van Frisse Start 
kunnen bedrijven een verhoogd belang hebben, in verband met de toestroom van 
passanten langs het bedrijf, die de mogelijkheid tot consumeren vergroten. 

• (Potentiële) Fietsers: De al fietsende forens en de potentiële fietsforens hebben een 
belang bij Frisse Start omdat de reeds fietsende forens nu de mogelijkheid heeft om 
gebruik te maken van een luxere/hoogwaardige dienst. De potentiële fietser kan door 
Frisse Start worden overgehaald om op de fiets naar het werk te gaan. Verder zorgt 
fietsen naar het werk voor lichamelijke activiteit, draagt ook de fietser bij aan een 
verminderde CO2 uitstoot, liters bespaarde brandstof en een verkleining van de 
ecologische voetafdruk. 

 TNO (2010), [online]. http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/rapport%20IvDM%20fietsen_lage%20resolutie.pdf 7

[Geraadpleegd op 20 januari, 2015].
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Begroting 

In de onderstaande begroting wordt ervan uitgegaan dat PFL Spaces het product zal 
leveren. Begroting 1 gaat uit van een stand-alone stalling op een externe locatie, zoals te 
zien in afbeelding 1 (naast Schiphol Real Estate). 

Begroting 1: Levering door PFL Spaces: 

• De Aansluitingskosten zijn begroot op €10.000. Dit is een ruwe schatting wanneer Frisse 
Start wordt gerealiseerd op een locatie naast Schiphol Real Estate. In deze situatie wordt 
verwacht dat de kosten niet extreem hoog zijn. Wanneer elektra/gas/water leidingen naar 
een afgelegen stuk grond moesten worden aangelegd, dan waren de kosten 
waarschijnlijk hoger ingeschat. Als Frisse Start uitbreidt of wordt gerealiseerd onder ‘The 
Base’, dan zijn de aansluitingskosten waarschijnlijk lager omdat alle benodigde 
aansluitingen reeds in The Base aanwezig zijn. 

• Het bedrag voor water is berekend aan de hand van een gemiddelde douchetijd van 5 
minuten. Als iedere ochtend 30 mensen douchen, dan kost dat 1200 liter. Bij een 

Beschrijving Kosten

Stalling €	 96.500             

Aansluitingskosten (elektra/water/riool) €	 10.000             

Gas/Water/Elektriciteit €	 2.500               

Marketing €	 2.300               

Schoonmaak €	 400                  

Exploitatie (onderhoud/beheer) = 7% van jaarlijkse omzet €	 3.252               

Accountant €	 2.000               

Totaal € 116.952
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gemiddelde kostprijs van €1,50 per 1000 liter, wordt het €1,80 voor 1200 liter. Op 
jaarbasis zijn er gemiddeld 260 werkdagen. €1,80*260 = €468,- aan water. 

• Het bedrag voor Gas/Elektriciteit is berekend aan de hand van een schatting via een 
website om het gemiddelde verbruik te berekenen van een appartement. De uiteindelijke 
kosten hiervan zijn vervolgens gehalveerd in verband met het ‘idee’ van 

• Het bedrag voor marketing is gebaseerd op de kosten die komen kijken bij het eventueel 
plaatsen van advertenties, printkosten en de opzet van een website. Omdat Frisse Start 
een lokaal product is, wordt verwacht meer bereik te hebben als de marketing lokaal 
gebeurt. Dit betekent in de praktijk dat er bij de potentiële deelnemende bedrijven langs 
wordt gegaan en de dienst moet worden verkocht. 

• Frisse Start wordt  5 dagen per week schoongemaakt. Maandelijks komt dit neer op 
ongeveer 20 keer schoonmaken voor 1 uur, á 20 euro per uur. 

• De exploitatie en beheerskosten zijn lastiger concreet te maken. Na 5 jaar heeft het 
gebouw waarschijnlijk een nieuwe laag verf nodig of moeten er kluisjes of douchekoppen 
worden vervangen. Verder zijn er beheerskosten voor de uitgave van het rassensysteem 
en kunnen kluissleutels kwijtraken. Om die reden is ervoor gekozen om dit bedrag vast te 
stellen op basis van 7% van de jaarlijkse omzet. 

• De boekhouder/accountant kosten zijn gebaseerd op gemiddelde bedragen die 
realistisch zijn bij een eenmanszaak. Om de situatie op safe te spelen is dit bedrag 
verhoogd tot €2.000. 

!12



H4 - TERUGVERDIENMODEL 

In dit hoofdstuk worden enkele verschillende modellen gepresenteerd waarin wordt 
aangetoond dat Frisse Start in verschillende vormen is terug te verdienen. In deze modellen 
wordt er gespeeld met de balans van de bijkomende kosten om te laten zien in hoeverre er 
een druk wordt gelegd op de potentiële investeerders van Frisse Start. In totaal wordt er 
uitgegaan van drie partijen die Frisse Start gaan terugverdienen. De capaciteit van Frisse 
Start speelt ook een belangrijke rol, deze wordt hieronder toegelicht. 

Capaciteit 
De capaciteit van de Pilot van Frisse Start zal worden vastgesteld op 30 fietsenstallingen. Er 
zullen 40 kluisjes worden geplaatst. Dit verhoogde aantal is gekozen omdat in de praktijk 
blijkt dat men op wisselende momenten gebruik maken van de stalling en niet alle 
fietspendelaars komen 5 dagen per week op de fiets. Daarnaast kan het zijn dat men in 
verband met zakelijke afspraken ergens anders moet zijn. Het is daarom mogelijk om meer 
abonnementen te verkopen dan het aantal  stallingen. In de praktijksituatie zou bijvoorbeeld 
gestart kunnen worden met het verkopen van 35 abonnementen. Als blijkt dat dit goed 
werkt, zou het kunnen worden opgeschroefd tot het maximum van 40. In de 
rekenvoorbeelden uit het terugverdien wordt uitgegaan van een veilig terugverdien model 
van 35 inschrijvingen voor de pilot van Frisse Start. 

!13



Modellen 

De gekozen -potentiële- leverancier voor Frisse Start is PFL Spaces. Met als uitgangspunt 
de totale kosten zijn verschillende modellen opgesteld waarbij er steeds wordt geschoven 
met een balans tussen de verdeling van de kosten tussen de drie grote partijen die het 
terugverdienmodel rond maken. Schiphol, investerende bedrijven en als laatste de klanten 
van Frisse Start. 

Model 1 gaat ervan uit dat de klanten de kosten van Frisse Start zullen terugverdienen. In 
deze situatie wordt verondersteld dat Schiphol oren heeft naar het idee van Frisse Start en 
als gift de grond voor niets beschikbaar stelt en er daarom geen huurprijs wordt 
doorberekend. 

Model 1 

Terugverdienmodel Aantal Kosten Omzet

Capaciteit Frisse Start 40

Opbrengst per maand 40 €	 80                €	 3.200           

Opbrengst na 1 jaar €	 38.400         

Opbrengst na 4 jaar €	 153.600       

Totaal na 4 jaar € 153.600       

Totale Kosten € 116.452       

Winst na 4 jaar € 37.148         
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Model 2 gaat uit van een balans tussen de kostenverdeling, waarbij bedrijven ongeveer de 
helft een investering zullen doen in de aanschafwaarde. Via deze weg wordt de andere helft 
voor rekening gezet voor de klant. 

Model 2 

Model 3 streeft ernaar om het klankenbereik te vergroten. Dit door het opstellen van een 
model waarbij de barrière voor de klanten lager wordt om lid te worden van Frisse Start. In 
deze situatie wordt ervoor gezorgd dat de totale kosten voor de helft van de rekening 
komen van de deelnemende bedrijven. In plaats van een hogere winstmarge, wordt ervoor 
gekozen om de klant een lager maandbedrag te laten betalen (€50,- in plaats van €80,-). 

Model 3 

Terugverdienmodel Aantal Kosten Omzet

Capaciteit Frisse Start 40

Opbrengst per maand 40 €	 80                €	 3.200           

Opbrengst na 1 jaar €	 38.400         

Opbrengst na 4 jaar €	 153.600       

Totaal na 4 jaar € 153.600       

Investering Bedrijven € 58.000         

Totale Kosten € 58.452         

Winst na 4 jaar € 95.148         

Terugverdienmodel Aantal Kosten Omzet

Capaciteit Frisse Start 40

Opbrengst per maand 40 €	 50                €	 2.000           

Opbrengst na 1 jaar €	 24.000         

Opbrengst na 4 jaar €	 96.000         

Totaal na 4 jaar € 96.000         

Investering Bedrijven € 58.000         

Totale Kosten € 58.452         

Winst na 4 jaar € 37.548         

!15



Model 4 streeft naar een hoger winstbedrag. Dit wordt gedaan in de vorm het aantrekken 
van de helft van de investering van deelnemende bedrijven. De andere helft wordt door de 
klanten binnen gebracht, maar daarbij wordt het bedrag per maand gelijk gehouden op 80 
euro. Het al dan wel of niet kiezen voor dit model is onder meer afhankelijk van het 
gemiddelde maandbedrag dat zal voortvloeien uit een klein marktonderzoek onder het 
personeel van SADC. 

Model 4 

Terugverdienmodel Aantal Kosten Omzet

Capaciteit Frisse Start 40

Opbrengst per maand 40 €	 80                €	 3.200           

Opbrengst na 1 jaar €	 38.400         

Opbrengst na 4 jaar €	 153.600       

Totaal na 4 jaar € 153.600       

Investering Bedrijven € 58.000         

Totale Kosten € 58.452         

Winst na 4 jaar € 95.148         
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Model 5 verdient zichzelf terug door de kosten te verdelen over drie verschillende partijen. 
Naast dat Schiphol de grond gratis uitgeeft, zal Schiphol-personeel ook nog een derde deel 
van de kosten op rekening nemen, gevolgd door een derde voor de deelnemende bedrijven 
en een derde voor de klanten. In deze situatie bevindt het break-even point zich na de 11e 
maand. 

Model 5 

Uit bovenstaande modellen blijkt dat er verschillende mogelijkheden zijn om Frisse Start 
terug te verdienen. Het is deels in de macht van wat de ondernemer nastreeft, maar de 
potentiële investerende partijen zullen ook een beslissende factor zijn bij de keuze voor het 
best passende en meest reëel model. 

Logischerwijs zou ervan uitgegaan kunnen worden dat men kiest voor de hoogste 
winstmarge, maar de modellen laten zien dat er gespeeld kan worden met de maandelijkse 
kostprijs voor het abonnement. Door deze lager te houden, bereik je potentieel meer 
klanten. Het houdt de opties open omdat het nog niet bekend is wat men precies bereid is 
te betalen voor een abonnement. De een is bereid om meer dan 80 euro per maand te 
betalen, de ander zou bij wijze van nog geen 50 euro per maand neer leggen. 

Terugverdienmodel Aantal Kosten Omzet

Capaciteit Frisse Start 40

Opbrengst per maand 40 €	 80                €	 3.200           

Opbrengst na 1 jaar €	 38.400         

Opbrengst na 3 jaar €	 153.600       

Totaal na 4 jaar € 153.600       

Investering Schiphol € 38.818         

Investering bedrijven € 38.818         

Totale Kosten € 116.452       

Winst na 4 jaar € 114.784       
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H5 - RISICO’S 

Een SWOT-Matrix brengt sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen schematisch in beeld.  
Vervolgens worden de zwaktes en bedreigingen onderbouwd en hoe er in de praktijk mee 
omgegaan kan worden. 

SWOT-Matrix voor Frisse Start 

• Ondernemen blijft altijd een risico en de zwaktes zijn ook slechts hypothetische situaties, 
maar er moet wel rekening mee worden gehouden. Als tegenargument bij de eerste 
zwakte kan een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel worden aangehaald. Daaruit 
bleek dat er onder de bedrijven meer fietsers zijn wanneer er fietsvoorzieningen worden 
aangeboden.  Er wordt dus meer gefietst zodra fietsen beter gefaciliteerd wordt. 

Strenghts Weaknesses Opportunities Threats

Uniek en verfrissend 
concept

Er wordt geen gebruik 
gemaakt van de 
voorziening: toch geen 
behoefte en/of 
maandbedrag te hoog

Wanneer capaciteit 
bereikt, mogelijkheden 
tot uitbreiding.

Openbare 
fietsenstallingen en 
bedrijfsstalling

Sterk verankerd in het 
duurzaamheidsdenken 
dat 
alomvertegenwoordigd is 
op Schiphol

spitsuur voor de douches 
zouden problematisch 
kunnen zijn.

De potentiële 
fietspendelaar is over de 
streep te trekken door de 
voorzieningen van Frisse 
Start

bedrijven die al een 
douche hebben

Forenzen aanspreken die 
verder dan 10km van 
werklocatie wonen, ivm. 
sportieve doeleinden. 
Men bespaart dus in 
zekere zin tijd, die 
normaal na werktijd 
benut wordt voor sport

Voorziening is enigszins 
seizoensgebonden. 
Nadruk op voorjaar. Kans 
aanwezig dat men 
minder snel op de fietst 
stapt vanwege het weer 
in de herfst en winter 

Mogelijkheden tot 
koppelen meerdere 
diensten. Stomerij/Koffie 
(The Cabin?)
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• Verder is uit de praktijk in Australië gebleken dat de spitsuren zichzelf wel oplossen en 
niet echt een probleem vormen. In het dagelijks gebruikt komt het erop neer dat niet 
iedereen op hetzelfde moment aankomt op het werk. Verder zorgen de timers voor een 
douchebeurt voor een vlottere doorstroom. 

• Er bestaat inderdaad een kans aanwezig dat men minder snel op de fietst stapt in de 
herfst/winter. Het is echter ook denkbaar dat men juist vanwege sportieve doeleinden 
alsnog op de fietst stapt. Nederland is een doorgewinterd fietsland en juist door het 
bieden van de mogelijkheid tot omkleden en douchen, kan dit ervoor zorgen dat het weer 
een minder belangrijke rol speelt in de keuze om wel of niet te gaan fietsen. 

• In zekere zin vormen de openbare fietsenstallingen en bedrijfsstallingen een bedreiging, 
maar de kracht van Frisse Start is dat het meer biedt dan slechts het stallen. De 
mogelijkheid tot douchen en het persoonlijke kluisje maken de bedreiging minder ernstig. 

• Personeel van bedrijven waar douches aanwezig zijn zullen minder snel geneigd zijn 
gebruik te maken van Frisse Start, tenzij pendelend personeel graag alles onder één dak 
ziet, zoals het concept van Frisse Start.

!19


