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Als één ploeg
We zijn een bedrijf met mensen en voor mensen. Het coronavirus, en de
gevolgen hiervan, maakten in 2021 verbinding houden moeilijker. Ik ben dan
ook onder de indruk van de veerkracht van onze medewerkers, klanten en
partners.
Trots ben ik ook, bijvoorbeeld op de groei die we maakten. We bezorgen
in steeds meer steden post en pakketten op de fiets. Zo groen en sociaal
mogelijk. Daarmee zetten we al bijna 20 jaar de bezorgmarkt op zijn kop. In dit
verslag vertellen we hoe we dat het afgelopen jaar hebben gedaan.
Zo vragen we ons continu af hoe we ons werk beter kunnen doen voor de
mensen én de wereld om ons heen. Vandaaruit durfden we onze doelen bij te
stellen en te verleggen. We willen in 2025 klimaatpositief zijn en 1500 sociale
banen bieden. Een ambitie die hopelijk meer mensen inspireert om zich bij ons
aan te sluiten.
Daarnaast willen we meer bewustwording creëren, intern en extern. Daarom
vind ik het leuk dat onze jobcoaches in dit verslag praktisch uitleggen hoe
elke organisatie een sociale werkplek kan creëren. Dat Niek, onze logistiek en
facilitair manager, deelt hoe wij zo duurzaam mogelijk inkopen. En dat twee
klanten vertellen waarom zij kiezen voor bezorging op de fiets.
Het is een veelzijdig verslag geworden dat onze gezamenlijke duurzame en
sociale ambities weergeeft. Samen fietsen we de wereld mooier. Als één ploeg.
Bedankt voor jouw bijdrage daarin!
Veel leesplezier.
Met sportieve groet,
Marieke Snoek
Algemeen directeur
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Missie en visie
Waar dit verslag weer vol staat van de ontwikkelingen, blijven onze missie en
visie ongewijzigd. Zij staan als een huis: door het iedere dag beter te doen dan de
vorige, maken we samen de wereld een beetje mooier.
Wij geloven in de kracht van mensen om
het verschil te maken. En laten zien dat
het anders kan. Anders moet! Schoner
en socialer. Het is onze missie om de
bezorgmarkt in beweging te brengen.
Voor de maatschappij, onze klanten en
onszelf.
Sportief
Cycloon is sportief. En dat bedoelen
we niet alleen letterlijk. Bij ons mag
iedereen meedoen. We behandelen
elkaar gelijkwaardig en zijn eerlijk naar
elkaar. Zowel intern als extern. We
maken steeds de beste afweging voor
mens en milieu. Dat is voor ons heel
normaal.

Demarreren
Om de bezorgmarkt in beweging te
zetten, moet je voor de troepen uit
durven gaan. Demarreren dus. Nieuwe
markten, ideeën en verbeteringen
verkennen. Van de gebaande paden af.
Dat geldt ook voor onze persoonlijke
ontwikkeling. Door onszelf en anderen
uit te dagen om te groeien kom je
vooruit. Ieder op zijn eigen gebied en in
zijn eigen tempo.
Zo maken we onszelf, Cycloon en de
wereld om ons heen steeds weer een
beetje beter.
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Als één ploeg
We trekken op als één ploeg. Waarbij
iedereen op zijn plek zit, vertrouwen

krijgt en verantwoordelijkheid neemt.
Zo werken we als een geoliede machine
samen. En hebben we plezier in ons
werk! Dat merken onze klanten ook.

SPORTIEF
8
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Zwolle, 2 mei 2022

BREAKING
NEWS
Cycloon en bol.com
krijgen goedkeuring
voor strategische
samenwerking
Beide partijen willen groei van
Cycloon versnellen.
Lees verder op Cycloon.eu/bolcom
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Vrouwen aan de top?
Top idee.
In gesprek met Marieke Snoek
Marieke startte in 2008 als fietskoerier. In 2012 werd ze directeur en medeeigenaar van Cycloon. Onder haar leiding zetten we de bezorgmarkt steeds meer
in beweging. Niets voor niets ontving ze daarvoor in 2019 de JongTLN Award, uit
handen van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.
We spreken deze Europees kampioen
Fietskoerieren (2014) over de groei en
ambities van Cycloon:

bedrijf: wij maken de steden leefbaarder,
schoner en veiliger, door te bezorgen op
de fiets.”

Hoe kijk je naar de cijfers hiernaast?
“Met trots. In 2020 stuurden bedrijven
meer pakketjes naar thuiswerkers
dan tijdens de lockdown in 2021. Toch
groeiden we. We fietsen in meer steden,
draaien meer omzet en kregen meer
collega’s.

We werken straks
samen met de grootste
pakkettenverzender van
Nederland.

Deze groei laat zien dat we de wereld
weer een beetje mooier maakten. Meer
impact maken. Met die blik kijk ik naar
deze cijfers.”
Wat verwacht je dit jaar?
“We zullen verder groeien. Steeds meer
organisaties kiezen voor duurzame en
sociale bezorging, zoals
bol.com, Bever en De
Koffiejongens.

Cycloon is ambitieus, waar zit de
grootste uitdaging?
“De krapte op de arbeidsmarkt
maakt groeien lastig. In het hele land
zoeken we nieuwe fietskoeriers.
Daarnaast breiden we ICT fors uit,
het verkoopteam, klantbeheer en 

In hoe meer steden
we fietsen, hoe minder
busjes op de weg rijden.
Dat is de basis van ons
12
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personeelszaken. Collega’s aantrekken
is een opgave, net als voor veel
branches en organisatie, dat is voor ons
niet anders.
Aan de andere kant merken we hoe
intrinsiek gemotiveerd mensen zijn
om bij ons te werken. Fietsfans en
wereldverbeteraars, die vanuit hun
passie in actie komen. Dat bindt ons.”
Wat waren de belangrijke momenten
in 2021 voor Cycloon?
Ze denkt even na: “Er gebeurde
zoveel moois. Dan zeg ik als eerst het
Cycloonfestival in september.”
Cycloonfestival? Vertel...
“Wij gingen twee dagen naar een
mini-camping in Twello, met zeventig
Cycloners. Daar presenteerden we ons
vierjarenplan KOERS 2025, dat we
gemaakt hebben met 30 collega’s uit
alle verschillende afdelingen binnen
14

Cycloon. Op die dag gaven nog 40
collega’s input om de KOERS 2025 nog
beter te maken.

werken. In de komende jaren willen
we in meer steden zowel post- als
pakketbezorging doen.”

Die avond eindigden we met een
silent disco en een kampvuur. De
ochtend erna dronken we samen koffie
voor onze tenten. Dat was echt zo’n
weekend waarop we als één ploeg koers
bepaalden. Koers 2025.”

Ten slotte; wat deed de voorgenomen
strategische samenwerking met bol.
com met je?
“Afgelopen jaar stond voor mij natuurlijk
ook in het teken van die samenwerking.
Op 21 december mochten we
eindelijk communiceren dat bol.com
medeaandeelhouder wordt van Cycloon.

Koers 2025, kun je dat samenvatten?
“In 2025 zijn we een impactvol
en financieel gezond bedrijf. Waar
medewerkers met plezier werken,
zichzelf ontwikkelen en worden
uitgedaagd, altijd met aandacht voor de
wereld om ons heen. Daar werken we
naar toe. En we blijven CO₂ reduceren in
bedrijfsvoering en verkeersstromen.”
Dat betekent ook in meer steden
fietsen, nog één die je wilt uitlichten?
Ze denkt na. “Enschede is wel bijzonder.
Daar startten we met fietskoeriers
voor pakketbezorging. Afgelopen jaar
wonnen we een aanbesteding van
de gemeente, waardoor we ook post
kunnen lopen in deze grote stad. Die
combinatie past bij ons.
We zijn niet alleen fietskoeriers, maar
ook die postbezorger waar mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen

Natuurlijk vroegen we ons af: willen we
dit wel? We zijn een gezond bedrijf, met
een eigen cultuur, hebben we bol.com
nodig?
Straks werken we samen met de
grootste pakkettenverzender van
Nederland, dat gaf de doorslag. Samen
kunnen we nog veel meer impact maken.”

de rol die ze hebben binnen Cycloon.
Door de verantwoordelijkheid te delen,
kunnen we aandacht blijven houden
voor het individu. Betrokken en loyale
mensen die voelen dat ze onderdeel van
Cycloon zijn.”
Wil je daar nog iets aan toevoegen?
Glimlachend: “Cycloon blijft Cycloon. Hier
is een sfeer ontstaan van jezelf kunnen
zijn, durven demarreren, werken als één
ploeg en daarna een biertje drinken. We
voelen de verantwoordelijkheid om te
zorgen dat die cultuur behouden blijft.”
Lukt dat?
“Ja, onze missie en visie staan namelijk
als een huis. We hebben vertrouwen in
de richting die we zijn ingeslagen.”
Marieke Snoek
Algemeen directeur

Weer die groei. Hoe ga je de cultuur
van korte lijnen behouden?
Ze knikt. “We hebben het
managementteam uitgebreid van drie
naar zeven personen. Dit maakt het
mogelijk om groter te worden, maar
dicht bij elkaar te blijven, zodat ons
peloton compleet blijft en iedereen ons
bij kan benen.
Ik heb vertrouwen in de mensen en
15
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Nieuwe dienst:

Lokale bezorgservice
voor franchiseformules
Als je eenmaal kunt fietsen, vergeet je nooit meer
hoe dat moet. Wat je ook nooit meer vergeet - als
je na 1976 geboren bent- , is waar je speelgoed
kunt kopen: bij Intertoys.
Deze speelgoedspecialist maakte als eerste gebruik
van onze nieuwe dienst:
Ship-from-store same day lokaal.
Vanaf medio 2021 is het mogelijk om via hun
webshop bij een lokale winkel te kopen. Je bestelt
dus online bij de ondernemer in jouw woonplaats.
En als de klant daarvoor kiest, dan bezorgen wij op
de fiets. Dat is goed voor de franchiseformule, hun
klanten én het milieu.

Nooit meer
vergeten dus:
ook speelgoed
bezorgen we op
de fiets!
16

Welke 5 redenen maken van deze lokale
bezorgservice een succes?
1. We brengen fysieke winkels en corporate
webshop dichter bij elkaar.
2. Mensen bestellen graag lokaal.
3. Cycloon heeft landelijke bezorgdekking.
4. Flexibel vervoerdersplatform door de
samenwerking met Paazl.
5. We hebben hetzelfde doel: in heel Nederland
groener bezorgen.
Verder lezen?
Kijk op Cycloon.eu/Intertoys
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SOCIALE CIJFERS
AANTAL POST
VESTIGINGEN

2021

24

AANTAL

SOCIALE BANEN

2020

AANTAL VERWERKTE

2020

15.000.000
2021

16.000.000

In gesprek met Robert Jan van Wolde
Robert Jan werkte dertien jaar lang in de evenementenwereld. Met zijn team
bouwde hij aan de grootste festivals van ID&T, zoals Mysteryland. Daar werkte hij
veel met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Stoere mannen en vrouwen,
en met de juiste begeleiding stuk voor stuk topwerknemers!
Inmiddels is Robert Jan operationeel
manager Cycloon Post. We zochten
hem op:

23

POSTSTUKKEN

Van dance naar mens

2020

550
2021

603
2025

1500

Hoe kijk je naar de cijfers hiernaast?
“We hebben een stevige ambitie uitgesproken: 1500 sociale banen in 2025.
Afgelopen jaar moest eerst ons team op
orde komen, maar inmiddels staat dit
als een huis. De handrem kan los.”

Geleerd om
te denken in
mogelijkheden.
Wat bedoel je met team op orde
brengen?
“Extra teamleiders met name, dat is
de belangrijkste positie als we meer
sociale banen willen. Zij moeten
én de post rendabel wegzetten én
collega’s aansturen. Collega’s die om
uiteenlopende redenen een afstand tot
de arbeidsmarkt hadden. Die de ene
dag meer aandacht nodig hebben
dan de andere.

aan een volwaardig dienstverband.”
Dan moet je meer poststukken
verwerken...
“Dat klopt, voor elke 50.000
poststukken per maand, kunnen we 15
fulltime sociale banen creëren.
En dat is nodig. Er zitten nog duizenden
mensen thuis. Naast uitbreiding van
bezorging, zoals brievenbuspakketten
en meer postcodes om te lopen, denken
we aan ander geschikt werk, zoals
fietsonderhoud en stafondersteuning.
Maar post blijft de basis.”
Waaruit blijkt die verwachte groei?
“In principe is de post een krimpende
markt, maar er blijft altijd vraag naar
communicatie op papier. Dit verslag
wordt ook gedrukt, zodat onze
boodschap beter overkomt. 

Die basis is op orde. Met de juiste
handvatten helpen we meer collega’s
18
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Waarom was de verkiezingspost een
hoogtepunt?
“In meerdere gemeenten mochten
we verkiezingspost lopen. Dat is een
grote en zeer verantwoordelijke klus.
Niks mag fout gaan. De ontvangers en
gemeenten zitten er bovenop, en als het
misgaat, dan ook de pers.
Weer geen klachten, dat maakt me
trots. Daarmee bewijzen we dat we ook
extreem grote postaantallen tijdig en
correct weten te bezorgen.”
We concurreren met de grootste
postbezorger van Nederland, ook op
prijs. Meestal zijn we goedkoper, soms
net zo duur, maar overall voordeliger
dan andere spelers op de markt. Dat
is een aantrekkelijke uitgangspositie.
Zeker als we de kwaliteit van ons werk
zo hoog houden.
Daarnaast staat Social Return On
Investment (SROI) hoog op veel agenda’s.
Wij worden steeds meer gevraagd
om het hele proces van inkomende en
uitgaande post te regelen.”
Als je terugblikt op 2021, wat waren de
hoogtepunten?
“Dan denk ik aan de verkiezingspost, de
PSO 30+-certificering en de comeback
van Arjen Robben...”

20

Wat is het PSO 30+-certificaat?
“Dat geeft aan dat ten minste 30% van
een organisatie bestaat uit mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij
zitten zelfs ruim boven de 50%. Het is
mooi dat het certificaat weer verlengd
is, maar dat we het doen is belangrijker.”
Toen kwam de comeback in Groningen!
Zijn gezicht straalt: “Het jaar van Arjen
Robben mochten we zowel de post
als de pakketten voor FC Groningen
bezorgen. Ze verkochten duizenden
extra shirtjes. Dat leverde direct extra
werkgelegenheid op voor drie collega’s
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Toen de hype rond Robben afzwakte,
keerde het Martini Ziekenhuis terug
als klant. Ook een grote postverzender.
Dat maakte de comeback in Groningen
compleet.”

Wat is het geheim van een sociale
werkgever?
“De sfeer is bepalend. Bij een nieuwe
baan komen we de eerste dagen
allemaal vermoeid thuis en ploffen we
het liefst op de bank voor Netflix. Bij een
sociale baan, moet je net iets meer tijd
in iemand investeren, iemand net iets
meer zelfvertrouwen geven.
Daarom zijn onze teamleiders zo
belangrijk. Hun grootste kwaliteit is dat
ze de ander laten inzien dat iemand
zoveel meer kan dan dat hij of zij zelf
dacht. Als je dat goed doet, dan lukt het
bijna altijd om van een sociale baan een
volwaardige baan te maken.”
Heb je al nieuws van 2022?
“We investeren in nog een
sorteermachine. Daar kunnen we
per uur duizenden poststukken
extra mee verwerken. Zo worden we
ook interessant voor drukkerijen en
printbedrijven.

iedereen mee, dat geeft veel voldoening.
We hebben sowieso de afspraak dat
iedereen bij Cycloon een aantal keer per
jaar meeloopt, zodat ze gevoel houden
bij wat we doen: post en pakketten
bezorgen op de fiets. Dat kenmerkt de
hechte club die we zijn.
Maar we doen het hele jaar door
belangrijk werk, vergeet dat niet.
Mensen die lang hoorden dat ze niet
veel konden, krijgen bij ons een grote
mate van verantwoordelijkheid en
vertrouwen. En dat betalen ze dubbel
en dwars terug.”
Wat dat betreft biedt post kansen.
“Precies, we hebben de kennis, het
materiaal en de juiste mensen in huis.
Het hele proces van postbezorging laten
doen door Cycloon is altijd een goede
keuze.”
Robert Jan van Wolde
Operationeel manager Cycloon Post

Maar het belangrijkste is dat we mensen
lostrekken die vastzitten. Dat ze weer
vertrouwen krijgen en volop
meedoen in de maatschappij.”
Kijk je al uit naar Kerst?
Lachend: “De laatste maanden van het
jaar zijn het drukst: kerst, oud & nieuw,
organisaties die hun medewerkers een
kaartje of attentie sturen. Dan helpt
21

Hey Macarena!

Tips van onze jobcoaches om
een sociale werkplek te creëren
Ken je de Macarena? In 1996 stond dit
nummer bovenaan de Nederlandse
hitlijsten en iedereen kende het dansje.
We dansten allemaal mee. Kwestie van
iemand die het goede voorbeeld gaf en de
rest volgde. Hey Macarena!
Zo werkt het ook met sociale banen. We
gaan niet zeggen dat iedere organisatie een
sociale werkplek moet bieden, maar we
zeggen wel dat het vaak mogelijk is.
We vroegen het onze jobcoaches: hoe
laat je iemand met een afstand tot de
arbeidsmarkt meedoen in jouw bedrijf?

Mogen de
handen omhoog
voor onze
jobcoaches?

1. Stel eenvoudig werk beschikbaar en breid
dat uit.
2. Zoek contact met het UWV of de
gemeente.
3. Bepaal wie de jobcoach wordt, die is
allesbepalend.
4. Doe de Harrie-training (ikbenharrie.nl).
5. Wees op de hoogte van alle regels (en
potjes).
Kijk voor alle 9 tips (met handige links) op
Cycloon.eu/jobcoaches

V.l.n.r. Jeroen, Bhart en Daan.
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145.000.000 gr.

165.000.000 gr.

AANTAL
BEZORGDE
PAKKETTEN OP
DE FIETS
2020

1.100.000
2021

1.800.000

Droom, denk
en doe maar duurzaam...
In gesprek met Lucas Hullegie
In 2014 richtte hij Sportief Opgewekt op, om sportverenigingen te helpen
hun accommodaties te verduurzamen. Nu werkt hij met BOXO aan
herbruikbare verzendverpakkingen, een schaalbaar alternatief voor single use
wegwerpverpakkingen voor retailers.

Naast ondernemer is Lucas
commercieel manager bij Cycloon,
we spraken hem over onze
duurzaamheidsambities.

Laadcapaciteit
van een kleine
bestelbus, maar dan
met trappers.
Hoe kijk je naar de cijfers hiernaast?
“De groei die we doormaken tegenover
de mogelijkheden om te verduurzamen,
is uitdagend. Dat gaan we aan. We
hadden als doel klimaatneutraal te
worden, maar durven die
grens te verleggen
en te gaan voor
klimaatpositief.
We leggen
de lat hoog,
maar geloven
dat het kan.”

Wat houdt die doelstelling in:
klimaatpositief?
“We willen zo min mogelijk CO₂ en
andere broeikasgassen uitstoten. We
passen bijvoorbeeld ons wagenpark aan,
maar denk ook aan onze gebouwen,
met de juiste verlichting en isolatie.
We brengen al onze uitstoot in kaart
en zetten vervolgens in op maximale
reductie: duurzaam vastgoed, duurzaam
wagenpark, duurzame inkoop.
Daarnaast gaan we steeds meer CO₂
compenseren. We wekken groene
energie op door zonnepanelen, maar
gaan ook samenwerken voor herstel
van de biodiversiteit in 

25

Vertel...
“We hebben al grote vrachtfietsen
met de laadcapaciteit van een kleine
bestelbus, maar dan met trappers.
Samen met Bullitt, onze leverancier,
ontwikkelden we afgelopen jaar
nieuwe fietsen. Eén van de grootste
vrachtfietsen van Nederland: de Bullitt
X. Daarin kunnen nog meer pakketten.
Hierdoor is er nog minder reden voor die
busjes in de straat.”

wNederland, bijvoorbeeld door
bijenkasten bij onze vestigingen te
plaatsen.
Kortom: we gaan meer broeikasgassen
verwijderen dan dat we uitstoten,
waardoor in de praktijk steeds
minder CO₂ in de lucht zit. Dan zijn we
klimaatpositief.”
Welke ontwikkelingen in 2021 wil je
benoemd hebben?
Hij denkt even na. “We benaderen
logistiek vanuit de fiets. Met onze
leverancier hebben we een nieuwe
verlengde vrachtfiets ontwikkeld. Die is
echt uniek!”

26

Maar jullie wagenpark groeit ook...
“Wagens zijn echt voor buiten de
steden. In de stad fietsen we. We rijden
niet met bussen woonwijken in om
pakketten te bezorgen. Dat vinden we
vanzelfsprekend, vanwege de leefbaarheid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit
van de mensen die daar wonen. Onze
wagens rijden buiten de steden.
Eerst reden we veel op groengas, maar
ook de grootst mogelijke auto’s werden
te klein. De nieuwe bakwagens rijden
op HVO100, een van de schoonste
brandstoffen van dit moment.
Daarnaast hebben we onlangs vier
elektrische bussen aangeschaft. Die zijn
echt om in buitengebieden te rijden. Zo
zorgen we dat ook onze regionale ritten
schoon rijden.”

Je noemde al dat je wilt dat klanten
duurzamer worden?
“Ja, en dat willen zij vaak ook. Niet
alleen organisaties als WNF, die in alles
duurzaam denken, maar bijvoorbeeld
ook Otrium is echt bezig de hele keten te
verduurzamen. Ook zij maken bewuste
keuzes, die ons weer inspireren.
We zijn natuurlijk al hun groenste
bezorger. Daarnaast zijn we in gesprek
over verpakkingen. Hoe worden
pakketten aangeleverd? Is plastic
nodig? Hoe ver zijn ze met herbruikbare
verpakkingen? Daarin kunnen we nog
veel van elkaar leren.
En we zijn in gesprek hoe wij nog
meer kunnen bijdragen aan hun
doelstellingen.”

banen red.). Zo combineren we sociale
en groene bezorging, dat is het ideaal.”
Samen fietsen we de wereld mooier...
“We ondernemen met oog voor
mens en milieu. We laten zien dat de
bezorgmarkt socialer en groener kan.
Daarin willen we nog meer een rol
pakken om anderen te inspireren.
Dat begint bij onszelf. Ook Cycloners
kunnen hun autokilometers
verminderen en duurzamer leven.
We zullen het met zijn allen moeten
doen. Alle medewerkers. Alle partners.
Elke dag een beetje duurzamer.”
Lucas Hullegie
Commercieel manager

Waar denk je dan aan?
“Data. We kunnen tonen welke impact
bedrijven en hun klanten daadwerkelijk
maken door te kiezen voor Cycloon. Die
informatie hebben we. We onderzoeken
hoe we die data nog beter beschikbaar
kunnen maken en presenteren.”
Dan worden het meer partners dan
klanten?
“Precies. Dat kan ook op sociaal vlak.
Voor De Koffiejongens bijvoorbeeld; we
pakken hun pakketjes in en bezorgen die
met mensen uit de doelgroep (sociale
27

Tips om duurzamer in te kopen

Een kus door je brievenbus
Misschien vraag jij je af waarom we in Cupidoosnaam
een valentijnskaart tonen. Nou, die kaart geeft
onze liefde voor duurzaam inkopen weer. Je kunt de
kaart planten en de zaadjes in het groeipapier zullen
ontkiemen tot fleurige bloemen.
Hoe je dat doet, sociaal en duurzaam inkopen?
Op onze website vind je tips van Niek Karrenbelt. Hij is
sinds 2016 verantwoordelijk voor zowel onze gebouwen
als ons wagenpark.
1. Zoek ambassadeurs in je bedrijf. Draagvlak is essentieel.
2. Kijk naar je inkoopstroom en maak duurzame keuzes,
zoals tweedehands meubilair en gerecyclede kleding.
3. Loop een rondje door je pand en kijk of afval, licht en
elektrische apparaten duurzamer kunnen.
4. Formuleer drie tot vijf doelen per periode (doe niet alles
tegelijk).
5. Communiceer regelmatig over de voortgang.
Niek Karrenbelt
Logistiek & Facilitair manager

Plant de kaart
en er zullen
fleurige bloemen
bloeien.
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Kijk voor het volledige interview op
Cycloon.eu/inkopen

29

Klantcase Otrium

WE LOVE
OT R I U M

f

Prikkelende pionier
in de mode-industrie
De Duitser Karl Drais wordt gezien als de uitvinder van de fiets,
een pionier. In 1816 maakte hij een zogenaamde loopfiets, ook
wel velocipede en draisine genoemd. Zonder hem geen fiets.
Zonder fiets geen Cycloon. Wij houden van pionieren.
Wie ook pioniers zijn? Otrium. Wie kent ze nog niet? Dit online
mode-platform verkoopt onverkochte fashion items van
honderden designer merken.
Otrium is opgericht vanuit de overtuiging dat alle kleding die
geproduceerd wordt, ook gedragen moet worden. Dat is hun
missie. Vervolgens moet kleding op de meest duurzame manier
bij de consument bezorgd worden. En dat doen onder andere onze
fietskoeriers.
Wat ons prikkelt? De inspanning van Otrium om hun klanten en de
modemerken te helpen naar een duurzamere manier van werken.
Bijvoorbeeld hun innovatieve verpakkingen van gerecycled papier.
Sinds kort zijn er enveloppen toegevoegd, zodat er zo min mogelijk
lucht verstuurd wordt. Super interessant!

Bestel ook
de mooiste
modemerken,
maar dan
duurzaam,
op Otrium.nl
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Wij zijn trotse partners. Dit is namelijk wat wij ook zo graag doen:
kijken hoe we meer positieve impact kunnen maken. We love
pionieren. We love Otrium.
De hele casus lezen? Kijk op Cycloon.eu/Otrium
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Hier vind je onze vestigingen
en die van onze Fietskoeriers.nl-partners

33

We werken hard om het aantal plaatsen uit te breiden, zodat bij steeds
meer Nederlanders post of pakketten per fiets worden bezorgd.

23

Samen fietsen we de wereld mooier.
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Fietskoeriers.nl-partner

28
29

Almelo
Almere
Alphen aan den Rijn
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Bergen op Zoom
Beverwijk
Breda
Dalfsen
Dedemsvaart
Delft
Den Bosch
Den Haag
Deventer
Ede
Eindhoven
Enschede
Goor
Gorinchem
Gouda
Groningen
Haarlem
Hardenberg
Hasselt
Hattem
Helmond
Hengelo

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Houten
Kampen
Katwijk
Leek
Leiden
Meppel
Nijmegen
Noordwijk
Oldenzaal
Ommen
Rotterdam
Steenwijk
Tilburg
Uden
Utrecht
Veghel
Wageningen
Zoetermeer
Zutphen
Zwolle

Kijk voor de actuele lijst met vestigingen op
Cycloon.eu/vestigingen
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DE

IMPACT
METER

f

Sociaal en duurzaam:

Hoeveel impact kun jij
maken?
Live in 3... 2... 1... De lucht vult zich met trots, in plaats
van broeikasgassen, terwijl wij presenteren:

De Impactmeter!
Onze klanten willen het natuurlijk weten: hoeveel impact
maken ze nou? Vanaf nu kan iedereen het berekenen.
Bereken het effect van bezorging op de fiets:
• Hoeveel CO₂ je kunt besparen.
• Hoeveel bestelbusjes je uit de stad kunt houden.
• Hoeveel sociale banen je kunt creëren.
• Hoeveel sociale en duurzame impact je maakt.
Moet je wel even een online formulier invullen:
• Vertel ons hoeveel pakketten jij verstuurt per dag.
• Vertel ons hoeveel poststukken jij verstuurt per dag.

P.S. Op pagina 6
en 7 zie je in
één oogopslag
hoeveel impact
Cycloon maakte
in 2021.
34

Bereken hier welke groene en sociale impact jij kunt maken:
Cycloon.eu/impactmeter

Samen fietsen we de wereld schoner en socialer!
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Einde van deze rit
Leuk dat je zelfs de achterkant leest. Als een
postbezorger die aan het einde van zijn rit zijn
tassen doorzoekt of hij echt alles bezorgd heeft.
Ja, dit is wat we nu wilden delen. We hebben nog
veel meer te vertellen hoor. Blijf je ons volgen?

Samen fietsen we de wereld mooier
Heb je een vraag of wil je met ons
samenwerken? Laat van je horen.

Wij zijn Cycloon

Colofon

Cycloon
Postbus 40153
8004 DD Zwolle
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cycloon.eu
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