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structuur voor verenigingsondersteuning, een 
professioneel vrijwilligersbeleid, een nieuwe 
marktstrategie, een nieuw CRM-systeem, onze 
wandelcommunity Wandel.nl, ons nieuwe 
beweegprogramma FitStap en de interesse van 
een toenemend aantal partners. 

Langzamerhand zijn we klaar voor een volgende 
stap. In 2019 zoeken we vooral de verdere 
verbinding; met wandelaars, wandelaanbieders, 
overheden, bedrijven en ieder ander die met 
ons wil samenwerken om onze missie en 
doelstellingen te verwezenlijken. We kunnen niet 
alles zelf, maar hebben wel veel te bieden. 

In 2019 moeten al onze investeringen van 
de afgelopen drie jaar gaan renderen. Dat is 
spannend, maar ik zie het jaar vol vertrouwen 
tegemoet. Dankzij de populariteit van het 
wandelen, maar ook dankzij het enthousiasme 
en de deskundigheid van al onze medewerkers 
en vrijwilligers.  

Paul Sanders,
directeur-bestuurder

KWBN PUBLIEKSVERSLAG 2018

Wandelen is populairder dan ooit. In 2018 
signaleerden de media met enige verbazing 
dat ook jongeren in de leeftijd van 20-40 jaar 
er steeds vaker te voet op uit trekken. Niet zo 
gek, want wandelen is laagdrempelig, biedt 
talloze mogelijkheden en sluit nauw aan bij 
de specifieke behoeften die onze hectische 
westerse samenleving met zich meebrengt. 

Jong of oud; mensen willen actiever en 
gezonder leven; zoeken rust en ontspanning 
in de natuur of juist stevige uitdagingen en 
bijzondere belevenissen. Bij KWBN zien we 
dan ook zowel het individuele wandelen, 
als de opkomst bij thema-evenementen, 
meerdaagsen, lange afstandstochten en 
wandeltrainingen toenemen. 

De populariteit van wandelen biedt KWBN en 
zijn lidorganisaties volop kansen, maar ook 
geheel nieuwe uitdagingen. Verschillende 
typen wandelaar hebben verschillende 
behoeften en wensen; stellen nieuwe, vaak 
hogere eisen aan het wandelaanbod en maken 
ruimschoots gebruik van moderne informatie- en 
communicatiekanalen. Waar veel mensen actief 
zijn, dienen zich bovendien meer commerciële 
partijen aan, stellen overheden striktere regels 
en worden buitengebieden zwaarder belast. 

Allemaal ontwikkelingen waar KWBN 
steeds adequater op inspeelt. Drie jaar 
geleden zetten we koers richting een 
hybride organisatie, die zowel leden als 
wandelconsumenten bedient. In 2018 
naderden we de voltooiing van onze transitie. 
Met een nieuw besturingsmodel, een nieuwe 

Wandelmarkt  
vol kansen en  
uitdagingen

Missie
Wandelen draagt bij aan een gezonde, 
actieve leefstijl en is daarom onmisbaar 
in een vitale samenleving. Door zijn laag-
drempeligheid en veelzijdigheid is wande-
len geschikt voor iedereen. 
KWBN laat wandelaars optimaal genieten 
en behartigt hun belangen. Samen met 
wandelaanbieders en partners faciliteren 
we wandelaars met kennis en eigentijdse 
producten en diensten. Dit alles onder het 
motto ‘Wandelen brengt je verder’. 
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Nieuw  
besturings-
model

Beleid en
organisatie

Cultuuromslag
Per merk hebben we onze producten en 
diensten gekoppeld aan de doelstellingen van 
KWBN. Aan de realisering daarvan werken 
we vanaf najaar 2018 vanuit projectteams. Elk 
projectteam bestaat uit bondsmedewerkers vanuit 
verschillende verantwoordelijkheidsgebieden, 
zoals ledenservice, bedrijfsvoering, marketing 
en communicatie. Zo maken we de omslag naar 
een matrix-georiënteerde organisatie en een 
bedrijfsmatige cultuur.

Merkstrategie
 
Merkstructuur
KWBN biedt zijn producten en diensten voor 
wandelaars gericht onder verschillende merk-
namen aan. Al onze overige stakeholders 
- waaronder leden, lidorganisaties, wandel-
trainers en partners - benaderen we vanuit onze 
corporate naam. KWBN is het autoriteitskeur-
merk dat de overige merken versterkt. Daarom 
voegen we in 2018 het keurmerk ‘initiatief van 
KWBN’ toe aan de merklogo’s van Wandel.nl, 
FitStap en Avond4daagse.

KWBN transformeert naar een hybride 
organisatie, die zowel leden als wandel-
consumenten bedient. Dit vraagt om 
een flexibele, klantgerichte organisatie 
die ook als zodanig wordt bestuurd. 
In 2018 werken we vanuit een nieuwe 
merkstrategie en pakken we zaken 
steeds bedrijfsmatiger aan. Bovendien 
treffen we alle voorbereidingen voor 
een nieuw besturingsmodel én een 
nieuwe structuur voor Verenigings-
ondersteuning. 

Bestuur en toezicht  
De KWBN Ledenraad gaat op 30 mei unaniem 
akkoord met de voorstellen voor een nieuw 
besturingsmodel per 1 januari 2019. De 
voorbereidingen gaan onmiddellijk van start en 
op 21 november benoemt de Ledenraad voor 

het eerst in de geschiedenis een directeur-
bestuurder en een Raad van Toezicht. Om 
dit mogelijk te maken, worden eerst nieuwe 
statuten, een nieuw algemeen reglement en 
een directiestatuut goedgekeurd en treedt het 
zittende transitiebestuur af. 

Ledenraadverkiezingen
De Ledenraad blijft de algemene vergadering 
van KWBN, maar krijgt een nieuwe rol en 
samenstelling. Op 3 december roepen we 
individuele leden en vertegenwoordigers van 
lidorganisaties op om zich kandidaat te stellen 
voor verkiezingen in februari 2019. Daarbij zijn 
er 24 zetels te verdelen: 12 voor lidorganisaties 
in de geografische regio’s (2 per regio), 9 voor 
het platform individuele leden en 3 voor het 
platform landelijke organisaties. Op 24 februari 
2019 worden 20 nieuwe Ledenraadsleden 
benoemd; er zijn nog 4 vacatures voor de 
lidorganisaties in de geografische regio’s.

4x

KWBN is een vereniging.  
De Ledenraad, de Raad van Toe-
zicht en de directeur- bestuurder 
zijn samen verantwoordelijk voor 
de strate gische koers van KWBN, 
inclusief de financiële kaders.

Vier keer per jaar is er een Leden-
raadvergadering, met de voorzitter 
van de Raad van Toezicht als 
technisch voorzitter. Tijdens de ver-
gaderingen staan formele jaarstukken 
en het uitdiepen van thema’s met 
strategische betekenis centraal. 

Lidorganisaties en leden kiezen 
wie hen in de Ledenraad verte-
genwoordigt
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€

Verenigings-
ondersteuning

Bedrijfsvoering
 
Nieuw CRM-systeem
In januari stappen we over naar een nieuw 
CRM-systeem. Dit omvat en koppelt om te 
beginnen de gegevens van onze leden- én 
financiële administratie. Zo zijn we in staat 
om efficiënter en klantgerichter te werken. Via 
twee nieuwe selfserviceportalen (MijnWandel.
nl en MijnKWBN.nl) kunnen wandelaars en 
lidorganisaties zelf hun gegevens inzien en 
beheren. Daarnaast levert het systeem in 2018 
betere managementrapportages op, ontvangen 
individuele leden voortaan een factuur en 
lidorganisaties voor het eerst digitale facturen. 

Online inschrijven
We ontwikkelen het nieuwe CRM-systeem 
verder ten behoeve van nieuwe (digitale) 
producten en diensten. Daarbij gaat het in 
eerste instantie om online inschrijven en 

betalen voor wandelevenementen. Daarmee 
voeren we in december de eerste testen uit: 
één met een fake-evenement en één bij de 
Snertwandeltocht Rottemeren. Na verdere 
aanpassing en nieuwe praktijktesten wordt 
online inschrijven in de loop van 2019 definitief 
geïntroduceerd. 

Beter bereikbaar
Medio januari nemen we een nieuwe 
telefooncentrale in gebruik en voorzien we alle 
bondsmedewerkers van een zakelijke mobiele 
telefoon. Hierop zijn zij bereikbaar via een vast 
eigen kantoornummer. Daarbij maakt het niet 
uit of de betreffende medewerker aanwezig is 
op het bondsbureau, thuis werkt of voor KWBN 

onderweg is. Is een medewerker in bespreking 
of vrij, dan schakelt het nummer automatisch 
door naar ons front-office. 

Regiofinanciering
Omdat de regiobesturen eind 2018 verdwijnen, 
centraliseren we hun financiële administraties 
alvast op het bondsbureau. Eind 2018 loopt ook 
de regeling Regionale Beklemde Vermogens af. 
Op 30 mei besluit de Ledenraad om het saldo 
van de beklemde vermogens per 31 december 
2018 te gaan gebruiken voor een nieuwe 
regeling Innovatiefonds Samenwerkende 
Lidorganisaties. Zoals de naam al zegt, 
moedigt deze regeling innovatieve initiatieven 
van samenwerkende lidorganisaties aan. 

Team Functie(s) Aandachtsgebied

Relatiebeheer Accountmanager Actief contact met (nieuwe) lidorganisaties; 1-op-1 en via kleinschalige 
bijeenkomsten: algemene vraagbaak en adviseur. 

Wandelagenda Tochtcoördinator Landelijke agenda wandelevenementen

Kwaliteit Kwaliteitsadviseur Kwaliteit wandelevenementen

Avond4daagse Avond4daagse-coördinator Organisatie Avond4daagsen

Belangenbehartiging Belangenbehartiger KWBN-agenda belangenbehartiging

Lange Afstand Teamlid Lange Afstand Landelijke agenda lange afstandswandelen

Wandelpaden Padcoördinator, Markeerder Beheer en onderhoud wandelpaden KWBN

Communicatie & Promotie Wandelambassadeur Voorlichting, promotie en werving

Vrijwilligersbeleid
In 2018 bereiden we ons gedegen voor op de 
nieuwe structuur. We ontwikkelen een vrijwilli-
gersbeleid, beschrijven de toekomstige functies 
en werven daarvoor onder regiovrijwilligers en 
lidorganisaties. Bijna 90% van de regiovrijwil-

Nieuwe structuur
Met het nieuwe besturingsmodel verdwijnt het 
orgaan regiobestuur, maar we blijven onze 
lidorganisaties ook in 2019 dicht bij huis onder-
steunen. Dat gaan we doen vanuit acht lande-
lijke teams, waarbinnen bondsmedewerkers en mee in nieuwe structuur

regiovrijwilligers 

KWBN-vrijwilligers eendrachtig samen gaan wer-
ken. Elk team heeft een eigen aandachtsgebied 
én activiteitenplan. De activiteiten worden door 
de vrijwilligers als vanouds uitgevoerd binnen de 
zes – nu geografische – regio’s van KWBN

ligers gaat mee in de nieuwe structuur; voor 
de opengevallen plaatsen vinden we nieuwe 
aanwas. In het najaar stellen we de acht teams 
samen, vinden aftrapbijeenkomsten plaats en 
formuleren we de activiteitenplannen voor 2019. 

CRM systeem
Rapportages

Marketing 

Financiën

Selfservice 

Klantenservice

Wandelagenda
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Wandelaanbieders 1.037
Wandeltochten* 1.345
Avond4daagsen 603

160
180
68

110

Brabant/Zeeland

West (NH/ZH/Utrecht)

Noord (Friesland/Groningen/Drenthe)

Overijssel-Flevoland

Gelderland

Limburg

114
63

103
190
23

216
289
141

196
175
129

252
397
179

Evenementenaanbod per regio

(*)  In een enkel geval zijn de verschillende dagetappes van meerdaagse wandelevenementen als apart 
evenement geregistreerd. Naar schatting zijn er circa 1.300 afzonderlijke wandelevenementen.

Ledenorganisatie

KWBN beschikt over een groot netwerk 
van aangesloten wandelaanbieders.  
In 2018 zijn dat 1.037 verenigingen, 
stichtingen en bedrijven die evene-
menten, trainingen en andere activi-
teiten voor wandelaars organiseren. 
Wij ondersteunen onze lidorganisaties 
met informatie, relevante producten en 
diensten én persoonlijk advies. En dat 
komt dan ook ten goede aan onze bijna 
57.000 persoonlijke leden én overige 
wandelliefhebbers.

Contract 2017 2018 2019

Vereniging 370 346 331

Stichting/bedrijf 285 266 262

Avond4daagse 421 425 418

Totaal 1.076 1.037 1.011

KWBN-lidorganisaties per 
contractvorm
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Belangen-
behartiging
 
 
Samenwerkingen 
Met een collectief van buitensportbonden be-
hartigen we de belangen van onze sporters én 
organisaties die gebruik maken van de buiten-
ruimte in Nederland. We worden steeds vaker 
benaderd door overheden of zoeken die zelf op. 
Gestaag bouwen we relaties op met het ministerie 
van VWS, Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en 
een aantal provincies. Zo versterken we stap voor 
stap onze autoriteitspositie en geven we invulling 
aan onze ambitie om de toonaangevende wan-
delorganisatie van Nederland te zijn. 

Organisatie 
evenementen

Ontmoeting

Stappenplan AVG 
Op 25 mei treedt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in werking. In 
NOC*NSF-verband bereiden we onze lidorgani-
saties hier zo goed mogelijk op voor. Dat doen 
we o.a. met het online Stappenplan AVG voor 
sportclubs. Hiervoor vragen 350 lidorganisaties 
een registratiecode aan, waarbij KWBN de ad-
ministratie en toegangskosten voor zijn rekening 
neemt.

Online Calamiteitenplan   
Op 5 april lanceren we ons Online Calamiteiten-
plan. Met dit programma stelt een lidorganisatie 
binnen 2 uur een calamiteitenplan voor een 
wandelevenement samen. Daarbij voldoet het 
plan altijd aan de meest actuele wet- en regel-
geving. Eind 2018 hebben 279 lidorganisaties 
een registratiecode aangevraagd en hebben 
we het bewustzijn rondom de veiligheid van 
evenementen vergroot.

Tochtcoördinatie 
In 2018 organiseren KWBN-lidorganisaties 1.345 
wandelevenementen (exclusief Avond4daag-
sen). Onze tochtcoördinatoren ondersteunen 
bij het plannen en registreren van alvast 1.245 
evenementen voor 2019. De gegevens van deze 
evenementen publiceren we in november via de 
online wandelagenda en de papieren evene-
mentenjaargids van Wandel.nl.

Regionale bijeenkomsten 
Vertegenwoordigers van ruim 200 lidorganisaties 
wonen in heel Nederland regionale bijeenkomsten 
bij. Daarbij gaat het om 12 regiovergaderingen en 
kleinschalige informatiebijeenkomsten of cursus-
sen met thema’s als Avond4daagse, vrijwilligers-
beleid en Eerste Hulp bij Wandelletsel. 

Platform Landelijke Organisaties 
We blazen het Platform Landelijke Organisaties 
nieuw leven in. Tijdens een bijeenkomst op 2 
oktober geven de deelnemers aan dat zij graag 
met elkaar willen netwerken om specifieke kennis 
en informatie uit te wisselen. Voor het eind 
van het jaar verwelkomt het platform 3 nieuwe 
leden: de Rotterdamse Wandelsportvereniging, 
Stichting Sallandse Wandelvierdaagse en Tocht 
om de Noord. 

Regionale kennisdagen   
In plaats van één landelijke Kaderdag organi-
seren we voor onze lidorganisaties in 2018 vier 
regionale kennisdagen. Het programma is overal 
hetzelfde, met de thema’s MijnKWBN.nl, Online 
Calamiteitenplan, kwaliteit wandelevenementen, 
sponsoring en social media. Bij de kennisdagen 
zijn 150 vertegenwoordigers van 60 lidorganisa-
ties aanwezig; gemiddelde waardering is een 7,8.

Kwaliteit  
Onze tochtadviseurs brengen bij 50 KWBN- 
wandelevenementen persoonlijk advies uit. Een 
werkgroep gaat aan de slag met de ontwikkeling 
van een instrument voor zelfevaluatie. Hiermee 
kunnen lidorganisaties op basis van objectieve 
criteria zelf de kwaliteit van hun evenement(en) 
beoordelen. De online ‘Zelfcheck Kwaliteit’ wordt 
begin april 2019 officieel gelanceerd.

Natuurmonumenten
Natuurgebieden staan onder druk, waardoor 
beheerders genoodzaakt zijn om kosten door 
te berekenen aan de gebruikers. In december 
sluiten we een overeenkomst met Natuurmonu-
menten. Daarbij kopen we voor onze lidorgani-
saties in één keer de toestemmingskosten voor 
wandelevenementen met maximaal 2.000 deel-
nemers af. Ook maken we afspraken over een 
landelijke aanmeldprocedure. Zo verminderen 
we de administratieve en financiële lasten voor 
zowel onze lidorganisaties, als de lokale terrein-
beheerders van Natuurmonumenten. 
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Samen leren, samen doen    
Binnen de vernieuwde trainersopleidingen 
op niveau 2 en 3 maken deelnemers meer 
theoretische en voorbereidende opdrachten 
thuis. Zo verschijnen zij beter voorbereid op de 
contactdagen. Dat aantal dagen is in de nieuwe 
opzet aanzienlijk beperkt, maar is nu grotendeels 
beschikbaar voor praktische oefening.  

Wandeltrainersdag 
Bij gebrek aan organisatiecapaciteit vindt er in 
2018 geen Wandeltrainersdag plaats. Wel treffen 
we de voorbereidingen voor het evenement op 
6 april 2019. Daarbij besteden we de organisa-
tie uit aan het bureau Running 20/20. Ook voor 
onze opleidingen en bijscholingen willen we in 
de toekomst veel meer gebruik gaan maken van 
externe deskundigheid en ervaring. 

Opleiding Vernieuwing Aantal Deelnemers Geslaagd

Wandeltrainer 1 - Begeleider Inhoud geactualiseerd. 10 120 119

Wandeltrainer 2 – Assistent-trainer
Geheel nieuwe inhoud; uitgebreide 
presentaties; veel buitenopdrachten; 
van 8 naar 2 contactdagen.

1 pilot 11 9

Wandeltrainer 3 – Zelfstandig trainer
Inhoud geheel herschreven; nordic 
walking eruit (is nu bijscholing); van  
12 naar 8 contactdagen. 

1 10 Bekend in  
2019

Wandeltrainer

Begeleider
1

2

3

4

Assistent

Trainer

Beleid

Wandeltrainer

Wandeltrainer

Wandeltrainer

Vernieuwde 
trainersopleidingen 2018

Opleidingen
 
Vernieuwde structuur 
KWBN is verantwoordelijk voor de opleiding, 
bijscholing en het licentiesysteem voor wandel-
trainers in Nederland. In 2018 vernieuwen we 
onze opleidingsstructuur. Trainersopleidingen 
worden beperkt tot de basisstof: wandelen, 
didactische en pedagogische vaardigheden. 
Die basisstof wordt per opleidingsniveau steeds 
verder uitgebreid en uitgediept. Via bijscholin-
gen kunnen trainers zich vervolgens specialise-
ren in gebieden van hun eigen interesse.
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Magazine

2016

Atletiekunie (combi)   Gratis (lid meerdere verenigingen)Alles-in-1-pakket Basispakket

2017 2018 2019

57.176
39% 40% 42% 44%

57.926 56.757 56.258Totaal KWBN 
leden:

% Individuele 
leden

61% 60% 58% 56%% verenigings-
leden

2.444
216

19.552

5.334

23.910

5.720

5.845

22.385

6.359

5.766

2.167

6.014
18.931

5.766

2.272

6.164
17.431

3.104
258

19.975

3.774
376

19.729

4.287
426

19.91222.212
individueel

23.337
individueel

23.879
individueel

24.625
individueel

34.964
via vereniging

34.589
via vereniging

32.878
via vereniging

31.633
via vereniging

Overeenkomsten  
Voor het Westerborkpad bekrachtigen we in 
augustus per overeenkomst de samenwerking 
met Wandelnet en Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork. Daarmee zijn beheer, onderhoud 
en een actuele wandelgids voor de komende 
3,5 jaar gegarandeerd. Met Wandelnet bereiken 
we voor het Elfstedenpad een mondeling 
akkoord over een soortgelijke samenwerking. 

Wandelaars kunnen op twee manieren lid 
worden van KWBN: via een wandelvereniging 
of direct als individueel lid van de bond. 
Daarbij onderscheiden we verschillende 
lidmaatschapsvormen met verschillende 
lidmaatschapsproducten. Omdat onze 
leden bovenal wandelaar zijn, benaderen 
we ze grotendeels via ons merk en onze 
wandelcommunity Wandel.nl (zie hierna).

Persoonlijke 
leden KWBN

Wandelpaden
Zes kroonjuwelen 
KWBN is eigenaar van zes unieke wandelpaden: 
Elfstedenpad, Koninklijke Weg, Rijndeltapad 
West,  Rijndeltapad Oost, Watersnoodpad 
en Westerborkpad. Samen met Wandelnet 
en regionale partijen zorgen we voor beheer, 
onderhoud en promotie van deze paden. 

Herdenking Watersnoodramp   
Begin 2018 verschijnt een nieuwe gids van het 
Watersnoodpad, want het is 65 jaar geleden 
dat de Watersnoodramp plaatsvond. In de 
aanloop naar de officiële herdenkingen lopen 
verslag gevers van Omroep Zeeland een groot 
deel van de route, waarvan zij zeven dagen 
lang verslag doen. De nieuwe gids is verkrijg-
baar via de webshop van Wandel.nl.

Verloop KWBN-leden 2016 t/m prognose 2019
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9.252

@

Online community
Website wandel.nl

1.300.000 600.000 5.500.000
Aantal sessies Aantal bezoekers Aantal bezochte pagina’s

Nieuwsbrief

46.533 43% 12%
Aantal abonnees Gemiddelde 

openingsrate
Gemiddelde clickratio

Databaseprofielen (peildatum december 2018)

780.000 60.000

36.000

Aantal profielen eenmalig 
(IP-adres)

Onderscheiden 
sportwandelaars

Aantal profielen eenmalig 
(e-mail)

30.000
Onderscheiden 
recreatieve wandelaars

10.000
Onderscheiden 
gezondheids-
wandelaars

Social media

9.252

5.853

Aantal Facebook-likes

Aantal Twitter-volgers

Wandel.nl
van en voor 
wandelaars

Online campagnes
Via Facebook, AdWords en mailcampagnes 
werven we in 2018 vooral voor Via Vierdaagse, 
de KWBN Rustpost en ledenbehoud. Op Face-
book en Twitter plaatsen we organische content. 
Daarmee willen we onze volgers langer binden 
en meer volgers en bezoek op onze websites 
genereren. Dit leidt tot een betere segmentatie 
van onze doelgroepen en daarmee tot scherpere 
targeting voor onze partners.

Serious Request
Namens KWBN loopt wandeltrainer Leo 
Neuteboom in december mee met Sander 
Hoogendoorn en Eva Koreman van 3FM Serious 
Request Lifeline. Het was nat en koud, dus de 
twee dj’s konden wel wat wandeltips gebruiken 
om hun tocht over de Afsluitdijk te volbrengen. 
Via de social media van Wandel.nl doen we 
uitgebreid verslag van het optreden van Leo. 

Wandel.nl is onze community van 
en voor wandelaars. Die inspireert 
en wijst de weg, online én offline. De 
community biedt nieuws en informatie 
over wandelevenementen, routes, 
reizen, kleding, schoeisel, voeding, 
blessurepreventie en nog veel meer. 
Om wandelaars op maat te kunnen 
bedienen, verzamelen we hun 
specifieke interesses in een database 
met klantprofielen. 
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Magazine
Voor magazine Wandel.nl tekenen we op 12 
januari een uitgeefovereenkomst met BCM Media. 
Onder leiding van de nieuwe hoofdredacteur Eva 
van Meijl scherpen we de formule van het blad 
verder aan. Daarbij komen de uitkomsten van het 
in 2017/2018 uitgevoerde lezersonderzoek goed 
van pas. Content wordt beter afgestemd op de 
online kanalen van Wandel.nl en we realiseren 
een hogere advertentieomzet dan in 2017. De 
overeenkomst met BCM loopt tot en met 2020.

Wandelreizen met OAD 
In 2018 werken we met twee grote partners: 
Vrijbuiter en OAD. Vrijbuiter gaat failliet; met OAD 
bieden we wandelreizen naar Marbella en Mallorca 
en een bootarrangement voor deelnemers aan 
de Vierdaagse Nijmegen. Aan de vooravond 
van de Vierdaagse maken we samen met de 
initiatiefnemers bekend dat KWBN en OAD in 2020 
in Japan een nieuwe Walk Challenge organiseren. 

Nieuwe partnerships 
Onderhandelingen met nieuwe partners 
verkeren eind 2018 in een ver gevorderd 
stadium. In november presenteren we 
OTC Medical BV als official supplier voor 
spierverzorgende producten van Perskindol. 
Wallonië België Toerisme gaat ons 
voorzien van content over prachtige, nabije 
wandelbestemmingen en in april 2019 sluiten 
we een driejarig partnership met INTERSPORT 
voor een optimale service op het gebied van 
wandeluitrusting. Elk op hun eigen gebied 
dragen deze partners bij aan onze doelstelling 
om wandelaars optimaal te laten genieten.

PartnersKWBN-leden 
Wandelaars die lid zijn van KWBN hebben 
bij ons een streepje voor. Behalve van 
de online community profiteren zij van 
specifieke lidmaatschapsproducten, zoals de 
Wandelvoordeelpas, magazine Wandel.nl en/
of de Wandel.nl Evenementen Jaargids. De 
Wandelvoordeelpas geeft recht op korting 
bij deelname aan wandelevenementen én op 
wandelproducten en –diensten van een groot 
aantal partners.In de jaargids staan ruim 1.300 
KWBN-wandelevenementen vermeld.

Persoonlijke ontmoeting
We ontmoeten leden en overige wandelliefheb-
bers tijdens grote wandelevenementen als de 
Rode Kruis Bloesemtocht (april), de Vierdaag-
se Nijmegen (juli) en de Airborne Wandeltocht 
(september). Daar beantwoorden we vragen, 
verstrekken we adviezen, verkopen we wan-
delartikelen en werven we leden voor KWBN 
en/of abonnees voor de online nieuwsbrief 
Wandel.nl.

gemiddelde oplage

edities in 2018
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De Avond4daagse is al decennialang 
een traditie en voor kinderen van 
6-12 jaar nog steeds één groot feest. 
In 2018 bezorgen we zo’n 550.000 
deelnemers op ruim 600 plaatsen 
in Nederland een onvergetelijke 
wandelervaring. KWBN verzorgt de 
landelijke promotie en voorziet de 
organistoren van informatie, advies, 
promotiematerialen en de felbegeerde 
Avond4daagse-medailles. 

Veiligheid voorop 
Van 28 mei t/m 1 juni is het de Week van de 
Avond4daagse, de week waarin de meeste 
Avond4daagsen plaatsvinden. Organisatoren 
worden geplaagd door hitte en noodweer, die 
beide extra maatregelen vereisen. Vanwege 
weercode geel of oranje zien veel organisatoren 
zich genoodzaakt hun Avond4daagse één of 
zelfs twee avonden af te gelasten. Dat is ontzet-
tend spijtig, maar de veiligheid van deelnemers 
en bezoekers staat uiteraard altijd voorop.

Schone Avond4daagse  
Samen met Nederland Schoon en 170 
Avond4daagse-organisatoren voeren we actie 
om de jonge deelnemers en hun ouders bewust 
te maken van zwerfafval. We roepen hen op om 
hun afval onderweg niet te laten vallen, maar 
te verzamelen in bakken en zakken. Aan deze 
oproep wordt zo enthousiast gehoor gegeven, 
dat de actie in 2019 een vervolg krijgt. 

Elke dag een
feestje!

Avond4daagsen per provincie
Provincie Aantal A4D  

2017 Gestopt 2018 Nieuw  2018 Aantal A4D 
2018

Drenthe 38 2 0 36

Groningen 38 2 0 36

Friesland 57 1 1 57

Overijssel 39 0 0 39

Flevoland 23 1 2 24

Gelderland 65 1 4 68

Limburg 24 1 0 23

Brabant 90 0 3 93

Zeeland 49 1 0 48

Zuid-Holland 100 0 3 103

Noord-Holland 58 1 2 59

Utrecht 16 0 1 17

Totaal 597 10 16 603
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Promotiemateriaal 2018
Nieuw in het assortiment van promotiemateria-
len is de Avond4daagse-vlag. Veel materialen 
zijn niet meer voorzien van een jaartal, zodat 
resterende voorraad ook in volgende jaren bruik-
baar is. Een uitzondering hierop zijn de echte 
verzamelobjecten, zoals stickervellen, wandel-
diploma’s en vrijwilligersspeldjes. In totaal laten 
we bijna 1 miljoen promotie-items produceren. 
Organisatoren kunnen die online bestellen; 95% 
is achteraf (zeer) tevreden over het verbeterde 
logistieke proces.

16.000 vrijwilligers 
Geen Avond4daagsen zonder de inzet van vrijwil-
ligers. Voor organisaties wordt het steeds lastiger 
om ze te mobiliseren. Vooral voldoende verkeers-
regelaars vormen een uitdaging, omdat die eerst 
een online cursus moeten volgen. Als bedankje 
kunnen organisaties speciale vrijwilligersspeldjes 
bestellen. In 2018 zijn er bijna 16.000 uitgedeeld.

Betrokken scholen
Basisscholen spelen een belangrijke rol bij deel-
name aan de Avond4daagse. Om hen al vroeg bij 
het evenement te betrekken, ontwikkelen we voor 
2019 een speciaal schoolpakket. Dit omvat onder 
meer een handleiding voor onderwijzers, fleurige 
flyers en posters en een spelletje met gebruik van 
kartonnen 3D-brillen. Avond4daagse-organisa-
toren bestellen alvast 2.660 schoolpakketten. In 
2019 kunnen zij die zelf uitreiken, maar ook naar 
scholen in hun omgeving laten opsturen. 

Medailles 2018
Vanwege hogere inkoop- en logistieke kosten 
gaat de prijs van de Avond4daagse-medaille 
voor het eerst sinds drie jaar omhoog. De nieuwe 
prijs van € 2,15 per stuk staat vast tot en met 
2020. Voor eerste en tweede bestellingen neemt 
KWBN de verzendkosten van € 10,- voor zijn 
rekening. In totaal plaatsen organisatoren ruim 
800 medaillebestellingen. 87% van hen is (zeer) 
tevreden over de medailles. 

Handboek Avond4daagse
Exclusief voor onze lidorganisaties lanceren we in 
mei het gloednieuwe Handboek Avond4daagse. 
Het handboek bevat informatie, adviezen en 
tips over alles wat bij de organisatie van een 
Avond4daagse komt kijken. Zo helpen we vooral 
nieuwe, maar ook ervaren organisatoren stap 
voor stap op weg naar een aantrekkelijk en 
verantwoord evenement. 

(zeer) tevreden over logistiek

(zeer) tevreden met medailles
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FitStap:
grip op een
gezonde leefstijl

In 2018 betreden we de 
gezondheidsmarkt met ons 
veelzijdige beweegprogramma 
FitStap. Het programma duurt 12 
weken en biedt naast beweging 
ook voedingsadvies, mentale 
coaching en cognitieve fitness. 
Onder begeleiding van een 
gecertificeerde FitStap-coach 
leren deelnemers zo om zelf grip 
op een gezonde leefstijl te krijgen. 

Deelnemers 
 
 
Bescheiden aantal, hoge 
waardering
Medio januari start de eerste wervingscam-
pagne voor deelnemers aan FitStap. De eerste 
aanmeldingen zijn snel binnen en in februari 
gaan de eerste twee groepen van start. Bij 
gebrek aan voldoende coaches valt het echter 
niet mee om geïnteresseerden in hun nabije 
omgeving onder te brengen. Aan het eind van 
het jaar hebben 170 mensen een FitStap-pro-
gramma gevolgd. Dat aantal valt tegen, maar 
hun waardering is zó positief dat we blijven 
inzetten op verdere uitrol. 

man

Groepsles Deelnemersapp 

Meest 
gewaardeerd

Verhouding man-vrouw

Gemiddelde leeftijd Gemiddeld rapportcijfer 

Minst 
gewaardeerd

vrouw

64
jaar

8,1



KWBN PUBLIEKSVERSLAG 2018  /  13

FitStap- 
coaches
 
Nieuwe aanwas
Voor het succes van FitStap is een landelijk 
dekkend netwerk van coaches essentieel. 
Behalve op wandel- en atletiektrainers richten 
we onze werving en opleiding daarom óók in 
op fitnesstrainers en andere leefstijlcoaches. 
Daarbij werken we samen met NL Actief en de 
Nederlandse Vereniging voor Diëtisten. Aan het 
eind van het jaar hebben we 60 nieuwe coa-
ches opgeleid; in totaal zijn er nu 82.

FitStap op Huisartsbeurs
Behalve via online campagnes brengen we 
FitStap ook heel persoonlijk onder de aandacht. 
Zo zijn we op 7 april aanwezig tijdens de 
Huisartsbeurs in Utrecht, als onderdeel van 
het Beweegplein van NOC*NSF. We promoten 
FitStap bij huisartsen en praktijkondersteuners en 
krijgen zelf informatie over hun praktijkprocessen 
en lokale beweeginitiatieven. Geïnteresseerde 
huisartsen brengen we na de beurs rechtstreeks 
in contact met een FitStap-coach in hun buurt.

Ontwikkeling FitStap
Doorlopend onderzoek onder deelnemers, 
coaches en potentiële deelnemers gebruiken 
we om FitStap verder te ontwikkelen. In 2018 
experimenteren we met prijsstelling en betrekken 
we fitnesstrainers en leefstijlcoaches. Voor 2019 
bereiden we een nieuwe aanpak voor. De kwa-
liteit van het beweegprogramma blijft overeind, 
maar coaches en deelnemers kunnen er vanaf 
april 2019 veel flexibeler gebruik van maken. 

Erkende interventie
Onderzoek is ook noodzakelijk voor ons streven 
naar het kwaliteitskeurmerk ‘Erkende sport- en 
beweeginterventie’ van Kenniscentrum Sport. In 
2017 behaalden we al niveau 1 (goed beschre-
ven); in 2018 verrichten we het voorwerk voor 
niveau 2 (goed onderbouwd). Dit vergroot onze 
kans op samenwerking met en/of kostenvergoe-
ding door zorgverleners, patiëntenverenigingen, 
overheden en verzekeraars. We gaan dus door 
voor niveau 3 (effectief bewezen); een traject dat 
enkele jaren in beslag neemt. 

Magazine ‘Buiten sporten’
Samen met NOC*NSF en zes andere 
buitensportbonden produceren we het 
magazine ‘Buiten sporten’. Voor wandelen 
zetten we FitStap centraal, want het magazine 
wordt in een oplage van 270.000 exemplaren 

50-plussers en diabetespatiënten
Van 18 t/m 22 september staan we samen met 
NL Actief op de 50PlusBeurs in Utrecht; een 
week later zijn we aanwezig bij de finale van de 
Diabetes Challenge in Amsterdam. We promoten 
FitStap, maar gebruiken beide evenementen ook 
voor onderzoek onder potentiële deelnemers. 
In totaal vullen 280 mensen een vragenlijst in. 
Hun antwoorden geven ons meer inzicht in hun 
mogelijkheden, wensen en verwachtingen voor 
deelname aan FitStap. 

Promotie en 
onderzoek

Gebruik onderzoeksgegevens

verspreid via 5.000 wachtkamers van 
ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en 
apotheken. Daar komen veel mensen die baat 
kunnen hebben bij meer beweging en een 
gezondere leefstijl.

coaches
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Via Vierdaagse

Via Vierdaagse is ons voorbereidings-
programma voor debutanten van de 
Vierdaagse Nijmegen. In 2018 beleeft 
het programma zijn tiende editie en 
introduceren we nieuwe vormen van 
online begeleiding. We zijn trots dat we 
in de loop der jaren ruim 15.000 debu-
tanten op weg hebben geholpen naar 
een succesvolle ‘Walk of the World’. 

deelnemers

wil volgende
Vierdaagse KWBN

 halen finish

nog steeds lid

Deelname
Binnen 2 dagen vol
De inschrijving voor Via Vierdaagse 2018 start 
op maandag 15 januari om 8.00 uur; een dag 
later zijn alle beschikbare plaatsen vergeven. 
Deelnemers kennen Via Vierdaagse vooral 
van mond-op-mondreclame, via de website 
www.4daagse.nl of omdat zij al eerder zonder 
succes meededen. 

Rapportcijfer 8
Via Vierdaagse 2018 telt in totaal 1.576 deel-
nemers. Daarvan gaan er in Nijmegen 1.495 
van start; 1.353 halen de finish. De deelnemers 
beoordelen het programma gemiddeld met een 
rapportcijfer 8. 95% adviseert debutanten om 
aan het programma mee te doen; 43% is van 
plan om in 2019 opnieuw de Vierdaagse te lo-
pen. Eind 2018 is 70% van de deelnemers nog 
steeds lid van KWBN.

Afvallers 
Voor de 142 uitvallers zijn blessures, blaren en 
persoonlijke omstandigheden de belangrijkste 
spelbrekers. Bijna 85% valt uit tijdens dag 2 
en 3. De uitval onder Via Vierdaagse-lopers 
ligt 4,5% lager dan dat onder debutanten die 
géén voorbereidingsprogramma volgden. Voor 
50 kilometerlopers ligt het zelfs 8% lager. Hoe 
langer de afstand, hoe belangrijker een goede 
voorbereiding dus!
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Startbewijs 
Vierdaagse 
Nijmegen + 

lidmaatschap 
KWBN

Startbijeenkomst

Trainingsschema, 
e-mailtips en 
toelichtingen

Kilometers maken, 
meer tips, vragen 
en webinars via 

FacebookOefenevenement +
persoonlijk advies Vierdaagse Nijmegen 

+ verzorging KWBN 
Rustpost

Inschrijving 
geslaagd

8Onderdelen Via Vierdaagse

Begeleiding
E-mail
Per e-mail ontvangen Via Vierdaagse-deelne-
mers wekelijks trainings- en Vierdaagsetips. 
In 2018 voegen we daar voor het eerst ook 
een toelichting op de weektraining aan toe. 
Mogelijk als gevolg dáárvan stijgt het aantal 
deelnemers dat 3x per week traint met 8% ten 
opzichte van 2017.

Facebook
Bij de online begeleiding maken we in 2018 voor 
het eerst ook gebruik van Facebook. Hier bieden 
we 1-op-1-contact met ons begeleidingsteam, 
maar organiseren we ook twee webinars. Beide 
webinars – één met onze podoloog en één met 
een ervaren Vierdaagseloper – worden live door 
100 Via Vierdaagse-deelnemers gevolgd en 
scoren vervolgens nog eens 1.000 weergaves. 

Face-to-face
Tussen deelnemers en begeleiders is er per-
soonlijk contact tijdens de startbijeenkomsten 
van Via Vierdaagse (januari t/m maart), tijdens 
het oefenevenement Rode Kruis Bloesemtocht 
(april) en op de KWBN Rustpost tijdens de 
Vierdaagse (juli).

Colofon 
Mei 2019

Tekst: KWBN  
Opmaak en illustraties: Diep Arnhem 
Fotografie:  KWBN, Ad Snelderwaart,  
Sharon Willems

KWBN 
Postbus 1020 
6501 BA Nijmegen 
T  024-3655575 
E  info@kwbn.nl
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De Vierdaagse Nijmegen is het 
vlaggenschip van de Nederlandse 
wandelsport. Op dinsdag 17 juli gaan 
zo’n 44.000 deelnemers van start, 
waaronder 13.500 leden van KWBN. 
Die leden ontmoeten en verzorgen 
we vier dagen lang op onze KWBN 
Rustpost. Daarnaast is de Vierdaagse 
voor ons dé gelegenheid om nieuwe 
leden te werven.

Online campagne
Samen met House of Sports en Univé – Supporter 
van Sport voeren we tijdens de Vierdaagse een 
online campagne. Hierin staan de verhalen van 
deelnemers centraal, met een focus op (oud-) 
Via Vierdaagse-lopers. Verhalen en beelden 
verspreiden we via onze online kanalen.

Nieuwe leden
Met onze rustpost als unique selling point 
werven we voorafgaand aan de Vierdaagse 373 
nieuwe leden via onze online kanalen. Op start- 
en finishlocatie De Wedren werven we daar nog 
eens 187 nieuwe leden bij. Met een totaal van 
560, zijn dat er 71 meer dan in 2017. Van de 
nieuwe leden gaan er 358 voor het Vierdaagse 
Pakket en 202 voor een Vierdaagse Pluspakket. 

Verkoop Pluspakketten
Pluspakketten verkopen we voorafgaand aan 
de Vierdaagse via onze online kanalen. We 
verkopen er 3.000 en dat zijn er 800 meer dan 
in 2017. Met name het aanbod aan KWBN-leden 
om voor wandelmaatjes twee extra Pluspakken 
af te nemen, lijkt een schot in de roos. 

KWBN Rustpost
Alle KWBN-leden die de Vierdaagse lopen,  
kunnen kosteloos terecht op de KWBN Rustpost. 
Met de aankoop van een Pluspakket krijgen zij 
daarnaast toegang tot de extra voorzieningen 
van het VIP-gedeelte. Gemiddeld krijgt de rust-
post 10.000 bezoekers per dag. Die beoorde-
len de rustpost gemiddeld met een 7,5 en het 
VIP-gedeelte met een 7,6.  

Vierdaagse Nijmegen
‘Walk of the world’

KWBN Rustpost 
(Vierdaagse Pakket)

  Zitgelegenheid met 
gedeeltelijk parasols
 Toiletten
 Spierverzorging
  Gratis snacks en drankjes 
van samplepartijen
  Verkoop koffie, thee, 
water, frisdrank en snacks

 Overdekte zitgelegenheid (tent)
 Eigen toiletten
 Massages
 Blaarbehandeling Rode Kruis
 Soep/pasta en drinken

Extra’s VIP-gedeelte 
(Vierdaagse Pluspakket)

7,67,5

bezoekers per dag

pluspakketten


