
JAARVERSLAG 2016



CyCLO vzw is een sociale economieonderneming die in

Brussel het åetsen promoot door middel van

åetstechniek, recyclage, åetscultuur en innovatie.
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30% meer åetsers in 2016 ? Dat hebben we gemerkt !

De velorutie die zich langzaam maar zeker voltrekt, zorgt

ervoor dat het verschil tussen zomer en winter in onze

ateliers steeds minder merkbaar is. Een niet aýatende stroom

åetsers maakte gebruik van onze meest gekende

eerstelijnsdienst : CyCLO repareerde in 2016 meer dan

17.000 åetsen. Dat is åjn, want met al dat werk creëren we

kansen voor mensen met een grotere afstand tot de

arbeidsmarkt. Toch niet onbelangrijk als je weet dat meer

dan 60% van de Brusselse werkzoekenden langer dan 1 jaar

werkloos is. Dat is duurzaam, want je åets onderhouden en

repareren, zorgt ervoor dat je er langer mee rijdt.

Maar onze organisatie doet veel meer dan dat. CyCLO wil

voor åetsers en niet-åetsers zoveel mogelijk drempels

weghalen om toch maar te kunnen åetsen in onze stad. In

samenwerking met andere organisaties, geëngageerde

Brusselaars, (lokale) overheden, zien kleine en grote

projecten het licht en maken we de åets toegankelijk voor

iedereen. U vindt in dit jaarverslag wat we daar zoal mee

bedoelen.

Nog even en de dijken breken, en de åetsers overspoelen

de stad.
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FIETSTECHNIEK

Expertise in åetstechniek is onze grondstof. CyCLO streeft

naar kwalitatieve dienstverlening voor elk onderhoud,

elke reparatie, elke verkochte åets. En we doen er heel

wat : niet minder dan 17.511 reparaties in 2016.

CyCLO repareert alle åetsen, op voorwaarde dat ze te

repareren zijn. Ons doel is dat elke Brusselaar toegang

heeft tot een kwaliteitsåets die veilig is en

goed onderhouden.
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1 CyCLO Bockstael 2 Atelier Kaai & CyCLO Buro 3 Atelier Vlaamsesteenweg 4 Fietspunt Noord

5 Fietspunt Zuid 6 Fietspunt Centraal 7 Fietspunt Luxemburg 8 Centraal depot voor gevonden åetsen
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DE FIETSPUNTEN ZUID, CENTRAAL,

NOORD, EN LUXEMBURG

De åetspunten zijn de eerstelijnszorg voor pendelaars

en åetsers in Brussel. CyCLO beheert 4 åetspunten

aan de belangrijkste stations van de hoofdstad. Hun

opdracht is om multimodaal vervoer te stimuleren : de

åets gecombineerd met trein of openbaar vervoer op

eenzelfde traject. In de åetspunten hebben kleine

reparaties voorrang : de åetsen moeten binnen 24 uur

terug de baan op kunnen.

In totaal beheren de åetspunten een vloot van 56

huuråetsen, 53 Blue-bikes en 4 åetsparkings met

toegangscontrole die plaats bieden aan 900 åetsen.

In 2016 waren de åetspunten verantwoordelijk voor

13.711 reparaties, 3442 dagen åetsverhuur, 351

gegraveerde åetsen en duizenden uren aan

mobiliteitsadvies aan klanten.

HET CYCLO ATELIER IN

DE VLAAMSESTEENWEG

Het atelier in de Vlaamsesteenweg, gevestigd in een

oude wijkcinema, is het uithangbord van de

organisatie. De associatieve en creatieve

åetscultuurprojecten komen tot leven op deze plek die

100% CyCLO uitstraalt. Het is een winkel met een

groot assortiment van tweedehands onderdelen, waar

je ook een tweedehandsåets kan kopen (er werden er

291 verkocht in 2016). De doe-het-zelf ruimte op de

bovenverdieping is ingericht om een maximum aan

mensen te ontvangen : 67 amateur-mechaniekers

hebben er in 2016 hun eigen åets gerepareerd.

HET ATELIER IN BOCKSTAEL

CyCLO Bockstael is een atelier dat open staat voor

buurtbewoners, dat zwaar inzet op DIY en waar met

buurtverenigingen samen wordt gewerkt rond de åets.

In 2016 hebben 12 scholen en verenigingen een

bezoek gebracht of een initiatie åetstechniek gevolgd.

Het aantal werkposten werd vergroot en 744 mensen

konden er zelf hun åets repareren. Het atelier breidde

ook zijn verhuurvloot uit voor groepen, tot 17

kinderåetsen en 3 åetsen voor volwassenen.

HET CENTRAAL DEPOT VOOR

GEVONDEN FIETSEN

Wat gebeurt er met åetsen die op de openbare weg

achtergelaten worden ? In samenwerking met de

gemeenten haalt CyCLO ze op, neemt een foto en zet

er een gedetailleerde beschrijving van online op

www.gevondenåetsen.be. De åetsen worden in het

depot opgeslagen gedurende 3 maanden. Als ze na

deze periode niet zijn teruggevonden door hun

eigenaar, worden ze opgeknapt en verkocht aan

scholen, gemeenten of verenigingen aan een

voordelige prijs. 156 åetsen begonnen er in 2016

hun tweede leven.

MOBIEL ATELIER

Met zijn elektrische Piaggio gaat onze mobiele

werkplaats naar scholen, bedrijven, gemeenten en

evenementen om åetsen te herstellen en te

onderhouden. In 2016 werden er 46 mobiele

werkplaatsen ingericht door de monteurs van CyCLO.

In 2016 heeft CyCLO haar samenwerking met de

Brusselse gemeenten op verschillende niveaus

opgeschroefd. Sommige gemeenten hebben de

dynamiek van het åetsen aanzienlijk aangezwengeld.

Dit is bijvoorbeeld het geval in Schaarbeek, dat een

vloot van 40 åetsen door de mobiele werkplaats liet

opknappen. Deze åetsen worden nu gebruikt door

medewerkers van de gemeente in het kader van hun

werk. Met behulp van CyCLO installeerde de

gemeente Schaarbeek ook een vrij toegankelijke

reparatieshop op de parkeerplaats van het stadhuis,

en organiseerde het drie reparatieworkshops om

werknemers aan te moedigen met de åets naar het

werk te komen.

De mobiele werkplaats gaat naar bedrijven en

organisaties in het kader van onderhoudscontracten

(in 2016, hadden we zeven vaste klanten voor een

totaal van 410 te onderhouden åetsen), maar ook

tijdens speciåeke evenementen. Wij verhuren ook

åetsen op lange termijn, uiteraard met bijhorend

onderhoud. Hier een aantal klanten die in 2016 hun

vertrouwen stelden in de mobiele werkplaatsen :

IBGE-BIM, VGC, Elia, Belåus, Actiris, Thalys, RTBF,

BME (Brussels Major Events : organisator van o.a.

Brussel Bad en Winterpret), Le Soir, Påzer,...

Het mobiel atelier heeft ook diensten voor scholen en

verenigingen tegen een sociaal tarief. In 2016

herstelden we bijvoorbeeld een vloot van 30 åetsen

voor de school van Sint-Joost-aan-Zee. De åetsen

waren van de gemeente Sint-Joost, maar bleven

ongebruikt vanwege hun slechte staat. De leerlingen

gebruiken ze nu om naar het zwembad te gaan.
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RECYCLAGE

Het eerste wat ons te doen staat om de afvalberg te

verminderen en de wegwerpcultuur tegen te gaan, is het

aankopen van kwaliteitsproducten en de tijd te nemen

om ze te onderhouden en te herstellen. Recyclage en

duurzaamheid zijn kernwaarden voor CyCLO, en het is

in die geest dat we in Brussel het åetsen promoten.

DE DUURZAME FIETS BIJ CYCLO

In ons atelier in de Vlaamsesteenweg is het mogelijk

om tweedehandsåetsen te kopen die volledig

gerenoveerd werden in het kader van het

werkervaringsprogramma DyNAMO. In 2016

verkochten we er 291. Deze åetsen, robuust en met

een vintage look, zijn een goed alternatief voor de

goedkope supermarktåets die snel kapot gaat zonder

hersteld te kunnen worden omwille van de onderdelen

van plastic of van slechte kwaliteit.

Het is een echt stokpaardje van CyCLO : we willen dat

de Brusselaars begrijpen hoe essentieel het is te

investeren in de kwaliteit en het onderhoud van hun

tweewielers. Om duurzaam te zijn, moet een åets uit

hoogwaardige materialen en onderdelen opgebouwd

zijn. Vanuit de ateliers werken onze monteurs elke

dag aan dat project.

De duurzame åets ; dat betekent zelf je åets kunnen

onderhouden. Daarom geven we modulaire

avondlessen aan particulieren waar verschillende

thema’s aan bod komen. Zo is het mogelijk om zelf je

avondles samen te stellen. In 2016 volgden 210

mensen deze modulaire opleidingen, en 811 mensen

maakten gebruik van onze doe-het-zelf workshops

om er hun åets te repareren.

CYCLO FIETSBEURZEN

Ondanks al onze inspanningen, kunnen we niet

voldoende CyCLO åetsen produceren om aan de

huidige vraag te voldoen. Daarom organiseren we,

met de steun van de Stad Brussel, drie keer per jaar

een tweedehandsåetsbeurs in ons atelier in de

Vlaamsesteenweg ; een niet te missen afspraak voor

elke soort åetser.

Particulieren die een åets hebben die nog goed

functioneert, maar die ze niet meer nodig hebben,

kunnen deze tijdens onze beurzen te koop

aanbieden. Fietsen worden nagekeken door de

techniekers van CyCLO, die met een technische

dataåche aangeven welke eventuele reparaties nodig

zijn. Zo is de koper goed geïnformeerd over de

toestand van zijn of haar toekomstige åets.

CyCLO neemt geen commissie op de verkoopprijs van

de åets. We stellen onze lokalen en onze

medewerkers gratis ter beschikking aan particulieren.

Het doel is om verkopers en kopers in Brussel met

elkaar in contact te brengen, en daarmee de

uitwisseling van tweedehandsåetsen te bevorderen.

In 2016 organiseerden we 3 beurzen voor

tweedehandsåetsen. In totaal hebben 267 åetsen van

particulieren op deze evenementen een nieuwe

eigenaar gevonden.

ENGAGEMENT IN DE ATELIERS

Recycling is een waarde die gedeeld wordt door al

onze monteurs. In elk van onze ateliers proberen we

onze activiteiten zo duurzaam mogelijk te ontplooien.

Van elke onbruikbare åets worden de onderdelen

gedemonteerd, gesorteerd en opgeslagen. We

hergebruiken zoveel mogelijk, en onze voorraad

tweedehandsonderdelen is een van de meest

omvangrijke van Brussel. De tweedehandsonderdelen

en het gereedschap dat niet gebruikt kan worden in

de CyCLO ateliers, worden aangeboden aan

participatieve åetsateliers zoals Cycloperativa,

123vélo of Papa Douala.

We streven er ook naar onbruikbare materialen toch

nog te doen dienen, zoals opgebruikte

binnenbanden. In Bockstael repareren vrijwilligers ze

met een rustine en worden ze verkocht voor 1 euro.

Met de overschot zijn we altijd bereid om samen te

werken met upcycling-projecten : veel van onze oude

binnenbanden worden hergebruikt door creatieve en

artistieke ateliers, of door jeugdbewegingen voor de

opbouw van hun kamp.

In 2016 hebben we in een aantal van onze ateliers

geïnvesteerd in een organisch schoonmaakmiddel.

Voorheen werden de onderdelen schoongemaakt met

petroleum ; een product dat de gezondheid schaadt,

weinig duurzaam is en moeilijk te recyclen. Nu

gebruiken we een schoonmaakmiddel op basis van

microbacteriën dat voor 90% biologisch afbreekbaar

is en gebruikt wordt om vet te verwijderen van

de onderdelen.

De CyCLO ateliers willen op een verantwoorde wijze

consumeren en zo weinig mogelijk weggooien. Alle

afval wordt gesorteerd en metaalresten worden

afgeleverd bij een gespecialiseerd bedrijf dat metaal

sorteert en recycleert... Misschien om een nieuw

åetskader te produceren ?
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INNOVATIE

Goed nieuws voor Brussel : Het gebruik van de åets blijft

stijgen. Voorbij is de tijd dat Brusselse åetsers werden

weggezet als dromers en/of waaghalzen. Toch houden

een aantal obstakels nog steeds veel mensen uit

het zadel.

Met alle middelen die we hebben, wil CyCLO bijdragen

aan de toegankelijkheid van het åetsen in Brussel.

Daarom zijn we betrokken bij vele projecten en

innovatieve samenwerkingsverbanden die tot doel

hebben belemmeringen voor het åetsen in Brussel weg te

werken. Voor elk van deze projecten staat het scheppen

van lokale tewerkstelling en kansen voor mensen met een

grote afstand tot de arbeidsmarkt centraal. Voor 2016

waren dit de innovatieve projecten waar we aan

gewerkt hebben.

CYCLOPARKING

Niets ontmoedigt meer dan ‘s ochtends merken dat je

åets voor je deur gestolen is. Dit is een van de

voornaamste redenen waarom men in de stad de åets

aan de kant zet. Waarom zou je investeren in een

goeie åets als deze na een paar weken gestolen

wordt ? CyCLO heeft lang nagedacht om voor dit

probleem een oplossing te vinden.

In 2015 kreeg CyCLO EFRO-subsidies om een groot

project te lanceren : CyCLOParking, een platform dat

beveiligde åetsparkings ontwikkelt en beheert op het

grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het gaat hier om een samenwerking tussen

parking.brussels, Mobiel Brussel, CyCLO en 6

partnergemeenten : Sint-Jans-Molenbeek,

Schaarbeek, Jette, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Gillis

en Anderlecht. In 2016 werd een team op poten

gezet om het project te ontwikkelen.

Sociale inschakeling geldt ook voor CycloParking. Een

aantal taken, zoals het onderhoud van de parkings,

het verzamelen van informatie en het oplossen van

problemen op het terrein, werd al aangevat door de

assistenten van Dynamo. De arbeidsplaatsen zullen

aanzienlijk toenemen de komende jaren.

Hou in 2017 www.cycloparking.org goed in het oog

om de evolutie van het platform en het project mee

te volgen.

FIETSPARKINGS MET

TOEGANGSCONTROLE IN DE

GROTE STATIONS

In 2016 werden de vier door CyCLO beheerde

åetsparkings voorzien van een toegangscontrole.

Deze zijn overdekt, worden onderhouden, en kan je

openen met een badge. De parkings werden door de

NMBS gebouwd voor pendelaars. CyCLO verzorgt

het beheer en onderhoud van deze åetsparkings,

evenals de verdeling van de badges.

De pendelaars geven er in het algemeen de voorkeur

aan hun åets achter te laten op een veilige plek, en de

vraag naar multimodale parkings is enorm. In 2016

waren er 909 gebruikers, tegenover 232 in 2015. In

sommige parkings moet er met een wachtlijst

gewerkt worden.

STUDENTENFIETSEN

Terwijl universiteitssteden vaak geassocieerd worden

met de åets, hinkt Brussel nog steeds achterop,

ondanks de aanwezigheid van vele scholen en

universiteiten. Samen met Br(ik en Mobiel Brussel

werden in oktober 2016 de BrikBikes gelanceerd.

Voor een zeer betaalbare prijs kunnen studenten per

jaar of per semester een åets huren. De åetsen die ze

ter beschikking krijgen zijn tweedehands åetsen die

door CyCLO volledig gerenoveerd werden. Om zeker

te zijn dat ze goed rijden, zijn onderhoud en

reparaties in CyCLO workshops opgenomen in het

huurcontract. 45 åetsen werden al aan

studenten verhuurd.
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FIETSCULTUUR

Fietscultuur, wat is dat precies ?

Een åets is veel meer dan een vervoersmiddel op twee

wielen om åles te ontwijken... Voor sommigen is het een

passie, ze leven en ademen de åets, maar wel op hun

eigen manier : coureurs op åxies , BMX crossers, vintage

verzamelaars, lange afstandsreizigers... Voor anderen is

åetsen een manier om onafhankelijkheid te verwerven,

om linken te creëren, generaties en sociale klassen te

overstijgen, een wijk en haar inwoners te ontdekken, om

nieuwkomers te verwelkomen, om aan te dringen op een

betere verdeling van de openbare ruimte of om kunst

te maken !

Fietsprojecten hebben vaak meer facetten dan op het

eerste oog zichtbaar. Ondanks het eenvoudige principe

zijn de mogelijkheden immens. In Brussel zijn er veel

mensen voor wie het åetsen nog steeds geen evidentie is.

CyCLO investeert in åetscultuur om te proberen al deze

doelgroepen te bereiken. Samen met verenigingen en

enthousiaste en creatieve mensen, proberen we de åets

op een originele en aantrekkelijke manier in de kijker te

plaatsen. Hier zijn de projecten van 2016 :
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ICE BIKE, DE ONDERNEMER OP

ZIJN FIETS

Samuel Droeshaut is een gerenommeerde ijsmaker

met een Michelinster. Zonder werkplaats die voor het

publiek toegankelijk was, zocht hij naar een originele

manier om het publiek van zijn heerlijk ijs te laten

proeven. Samen met Samuel bouwde CyCLO een

bakåets in de stijl van de Nautilus uit Jules Verne om

met stijl een koelkast te torsen ; een van de manieren

voor CyCLO om Brusselse ondernemers te inspireren

en hen aan te moedigen de åets te gebruiken om hun

activiteiten te ontwikkelen.

De åetseconomie diversiåeert meer en meer : er zijn

begeleide åetstochten, foodbikes, koeriers, maar ook

diensten zoals elektriciens, hoveniers, en zelfs een

schoenpoetser. Daarom hebben we geproåteerd van

de inhuldiging van de « Ice Bike » om het

åetsondernemerschap in Brussel in de kijker te zetten,

alle actoren samen te brengen en een debat met de

politiek te organiseren.

CYCLO REISAVOND IN BOCKSTAEL

Onze werkplaats in Bockstael wordt bezocht door

veel åetsreizigers die willen leren hun åets zelf te

repareren, zodat ze onafhankelijk zijn op åetsreis.

Een goede reden om op 30 juni 2016 een hele avond

te organiseren om åetsreizigers te inspireren en hen te

helpen met hun voorbereiding. Verschillende sprekers

deelden hun praktische ervaringen en advies over

bagage, mechaniek, routes en ontmoetingen.

CYCLO DEPANNAGE

Op Autoloze Zondag reden er 30 CyCLO

mechaniekers rond in de stad om åetsers uit de nood

te helpen. Semi-mobiele CyCLO workshops stonden

her en der op strategische plaatsen van de hoofdstad

opgesteld, waardoor åetsers hun åets kosteloos

konden laten repareren alvorens verder te genieten

van de autovrije zondag. Uiteindelijk werden er in

2016 meer dan 750 reparaties uitgevoerd door

CyCLO monteurs, tegen 412 in 2015. Proåciat aan

onze teams. Ze zaten zeker niet stil op deze dag !

HET RAD VAN FORTUIN

Twee enthousiaste mechaniekers bouwden in

december 2016 deze intrigerende structuur om op

Winterpret bij åetsers de aandacht te trekken op het

belang van een goed verlichte åets. Een groot succes !

In 2016 hebben we ook deelgenomen aan evenementen in

samenwerking met andere verenigingen :

Molenbike, de grote åetsparade in

Molenbeek, georganiseerd door het Centre

Communautaire Maritime ;

De tweede editie van CycleHack, een

evenement waarbij vele innovatieve

prototypes werden uitgevonden om het

åetsen toegankelijker te maken ;

Onderhoud van Cycle in Cinema van het

duurzaam wijkcontract Maelbeek : ålms

projecteren met trapenergie.
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WERKERVARING

CyCLO vzw is een sociale economieonderneming die

door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend is als

Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de

Werkgelegenheid (PIOW). Met het socio-professionele

inschakelingsprogramma DyNAMO, biedt CyCLO

Brusselaars in de marge van de arbeidsmarkt

werkervaring aan om hun vaardigheden aan te sterken

met het oog op een professionele stap vooruit.
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2016 : FOCUS OP

OVERDRAAGBARE COMPETENTIES

De belangrijkste opdracht van DyNAMO is de

ontwikkeling van vaardigheden bij de deelnemers, die

we assistenten noemen. Het gaat uiteraard over hun

kunnen wat betreft åetstechniek, maar ook over

transversale vaardigheden, dat wil zeggen

vaardigheden die overdraagbaar zijn naar eender

welk beroep : stiptheid, aanpassingsvermogen, time

management, organisatie, communicatie, spreken...

En niet te vergeten computers en talen, waarvoor we

samenwerken met verschillende partners

en opleidingscentra.

In 2016 heeft DyNAMO voluit ingezet op de

verwerving van deze transversale competenties, met

het oog op een maximum aan deelnemers die de weg

terugvinden naar werk na het voltooien van het

programma. Een SPI trainer werd aangeworven om

op het terrein te werken ; in het åetsatelier zelf. Hij

biedt een intensieve begeleiding op het vlak van de

transversale vaardigheden : er wordt sneller en beter

op de speciåeke noden ingespeeld. Zo zijn de

assistenten beter uitgerust voor de interne stage in de

CyCLO ateliers na een intensieve training van

6 maanden.

Doorheen de jaren heeft CyCLO een netwerk in de

Brusselse åetssector opgebouwd. Dat wordt nu ingezet

om voor de assistenten op het einde van het

programma stages voor te stellen in åetswinkels. Ze

krijgen daardoor de mogelijkheid om de echte

werkomstandigheden bij een privébedrijf te ervaren.

Deze cursussen zijn bijzonder effectief om een

succesvolle overgang naar de arbeidsmarkt

te bewerkstelligen.

In 2016 werd de dienst LINK van Actiris operationeel.

LINK zoekt actief naar werk voor de assistenten op

het einde van hun traject bij CyCLO, en zorgt voor

een vlotte wisselwerking tussen OCMW, Actiris en

CyCLO. LINK tracht de assistenten zo snel mogelijk

aan het werk te helpen op het einde van hun

werkervaringstraject. Om de kansen te vergroten en

de dynamiek van het programma aan te houden, is er

geen dood moment tussen het einde van het traject en

het actief zoeken naar werk.

DE PROJECTEN VAN DYNAMO

De assistenten van Dynamo maken integraal deel uit

van een aantal CyCLO projecten die niet zonder hen

zouden bestaan. Zij onderhouden bijvoorbeeld de

åetsen van het Meininger Hotel dat naast de

werkplaats gelegen is. Dynamo is ook

verantwoordelijk voor de grote jaarlijkse verkoop van

kinderåetsen, vanaf het in orde brengen van de åets

tot het verstrekken van klantenadvies de dag zelf. Tot

slot restaureren enkele assistenten met een passie voor

oude åetsen de vintage voorraad van CyCLO met

bijzondere toewijding.

DOELSTELLING : ZO VEEL MOGELIJK

MENSEN NAAR DE

ARBEIDSMARKT DOORSTROMEN

In 2016 werden 35 mensen via het DyNAMO-

programma begeleid en hebben 16 assistenten

DyNAMO verlaten. Van deze 16 personen hebben er

8 het programma voltooid, en 8 onderbraken het

programma om verschillende redenen. Van zij die het

programma voltooiden, hebben 62% nu een job. Hier

zijn enkele verhalen achter de cijfers.

Frej spreekt Armeens, Arabisch en

Duits. Hij is elektricien van

opleiding, is veelzijdig,

betrouwbaar en hardwerkend.

Helaas is zijn Frans niet erg goed.

Aan het einde van zijn traject

werd Frej begeleid door CyCLO

en aangemoedigd om te solliciteren naar

functies die bij zijn vaardigheden passen. Hij

werd uiteindelijk aangenomen bij Decathlon,

waar hij verantwoordelijk is voor de

montage van de åetsen. Zijn

arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur

gaat erg goed en de feedback van

Decathlon over zijn werk is uitstekend.

Cédric : Tijdens de DyNAMO

training ontdekte Cedric zijn

passie voor åetstechniek. Hij

kreeg ook meer zelfvertrouwen.

Zijn interne stage bij het åetspunt

Luxemburg gaat zo goed dat 3

maanden voor het einde van het

traject, in overleg met CyCLO en het

OCMW, Cedric een halftijdse stage begint

bij een åetswinkel (Vélopipette). Hij zal zijn

traject afronden bij IMP bike. Aan het eind

van zijn stagecontract wordt Cedric

aangenomen voor bepaalde duur bij

Velopipette. Hij is momenteel zijn rijbewijs

aan het halen en hij heeft plannen om een

åetswinkel te openen in Henegouwen.

Ayham is Syriër. Hij spreekt

Arabisch, Russisch, en beheerst

het Nederlands, 6 maanden na

zijn aankomst in België. Hij

begon het DyNAMO programma

met een open geest, ook al is het

zijn droom om zijn

taalvaardigheden in te zetten bij de opvang

van vluchtelingen. Na een aantal stappen te

hebben ondernomen, zette Ayham zijn

traject verder in een integratiecentrum, de

vzw PIN. Een ander soort succesverhaal, ver

weg van de åets !
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2016 : CyCLO in cijfers

58 MEDEWERKERS IN 8 ATELIERS

8 Overhead

9 Atelierleiders

18 Medewerkers

20 Assistenten

3 CycloParking

17 511 REPARATIES UITGEVOERD IN 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vlaamsesteenweg Zuid Noord Centraal Luxemburg

Mobiel atelier Bockstael

EEN VLOOT VAN 210 HUURFIETSEN

52 stadsåetsen

10 plooiåetsen

6 bakåetsen

4 tandems

64 leasingåetsen

64 kinderåetsen

64 Blue-bikes

14

2 185 437€ INKOMSTEN IN 2016

496 189€ Concessies 97 161€ SLA NMBS

820 907€ Eigen inkomsten 771 180€ Subsidies

OVERGANG VAN 16 ASSISTENTEN DIE HET DYNAMO-PROJECT VERLIETEN IN

2016

Huidige situatie van de 8 assistenten die het traject hebben voltooid

5 werknemers in loondienst 2 werkloos 1 zelfstandige

Huidige situatie van de 8 assistenten die het traject hebben onderbroken

5 op het OCMW 3 werknemers in loondienst

909 FIETSERS MET EEN BADGE VOOR DE FIETSPARKINGS

MET TOEGANGSCONTROLE

478

te Centraal

169 te Noord

201 te Zuid

61 te Luxemburg
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477 TWEEDEHANDSFIETSEN DOOR ONZE MONTEURS IN ORDE GEBRACHT

291 verkocht aan particulieren

156 verkocht aan scholen, gemeentes en verenigingen

194 MOBIELE ATELIERS INGERICHT IN 2016

46 eenmalige evenementen op scholen en bij verenigingen

148 interventies in het kader van een onderhoudscontract

210 DEELNEMERS DIE ONZE AVONDMODULES FIETSMECHANIEK

HEBBEN GEVOLGD

811 KLANTEN HEBBEN HUN FIETS ZELF HERSTELD IN EEN VAN ONZE DOE-HET-

ZELF ATELIERS

351 FIETSEN GEGRAVEERD IN ONZE ATELIERS

3442 FIETSVERHUUR-DAGEN IN DE FIETSPUNTEN

267 FIETSEN DIE VAN EIGENAAR WISSELDEN OP DE FIETSBEURZEN
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CyCLO is er dankzij...

AKSSIRIOUN Saad ALNAGIB Salah BA Ousmane BARROS PIRES PAIVA Arthur BELALIA Nadia

BELOPITOV Luben BERGER Tom BORGES Dany BORIBON Patrick BOUCLIER Louis

CIFTCI Huseiyn CLOSTER Eric COSSEMENT François COSTERMANS François

DEBEYS Erwin DER SARKISSYAN Garabed DRIESEN Liesbeth DUPLEIX Lucas

GARCIA DEL VALLE Jean-Luc GERKENS Jean-Philippe GERON Laurent GOLIAH Emile GOLOMB Marc

GONMEDA Germain HAMEL John Adams HAUPTMANN Harold HENRARD Magali

HERZBERG Joachim KAPENDA Gael KESTELOOT Marcel KHATIB Jamal KUBINA Georg

LEGENDRE Sylvain LEVY Roman MAGNETTE Daniel MAHORO Clovis MARGETIC Boris

MAROT Vincent MARTIN Manuel MAURISSEN David MENDES PIMENTEL Jean-Pierre MESTIRI Aziz

MOUOUYA Moustapha NYS Gert PERTHUIS Floran PUISSEGUR Christophe ROBERT Benjamin

RUSAJCZYK Katarzyna SALUBAGA Sezgin SELVAIS Joachim TAHRI Bilal TOUSSI David

VAN UTTERBEECK Vincent VERBEECK Daniel VERHEGGEN Bart VERKAEREN Marie

VLASSCHAERT Stijn WAUTIÉ Martin

RAAD VAN BESTUUR

BOUTSEN Gunter PILLE Jan VANDENPLAS Alain VAN DER STRAETEN (Chris)tinne

VAN DESSEL Frank VERHAEGHE Dries

ALGEMENE VERGADERING

BOUSSET Sven BOUTSEN Gunter BOUTSEN Isolde BREGENTZER (Tit)Anne

COSEMANS Marie-Eve DE KEMPENEER Nora DEPOORTERE Frederik DOEMPKE Burckhard

EL OUAKILI Fadoua HAESENDONCKX Marc HUBERT Michel HUYSSEUNE Michel

MARTENS Nico OLAERTS Ann PILLE Jan RICHE Emmanuel VANDENPLAS Alain

VAN DESSEL Frank VANDEVANNET Nel VAN DER STRAETEN Tinne VANISTENDAEL Judith

VANROOSE Annabel VERHAEGHE Dries WECKX Ann

MET DE STEUN VAN :
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CyCLO vzw

Vlaamsesteenweg 85 1000 Brussel

Tel : 02 512 68 90

cyclo@cyclo.org

www.cyclo.org

Facebook.com/cyclo.bxl

Twitter.com/CyCLO_bxl

Vimeo.com/cyclobxl

Instagram.com/cyclo_bxl


