
          

 

ENQUÊTEURS FIETSONDERZOEK ICOONROUTES GEZOCHT! 

FIETSONDERZOEK ICOONROUTES 

In 2021 lanceerden de Provinciale Toeristische Organisaties en Toerisme Vlaanderen 9 Icoonroutes. 

Deze fietsroutes over lange afstand loodsen de fietser doorheen de mooiste stukjes van Vlaanderen 

via aantrekkelijke fietswegen en rond een centraal thema. Ze vormen de ideale basis voor een 

fietsvakantie in Vlaanderen. Op Oost-Vlaams grondgebied lopen de Schelderoute, de Heuvelroute, de 

Kunststedenroute en de overkoepelende Vlaanderenroute (https://www.vlaanderenmetdefiets.be/).  

Toerisme Vlaanderen en de Provinciale Toeristische Organisaties starten in 2022 een onderzoek om 

meer te weten te komen over de fietsers die een Icoonroute fietsen en/of op fietsvakantie zijn: Wie 

zijn het? Zijn ze tevreden? Hebben ze specifieke noden en wensen?... 

HOE KAN JIJ ONS HIERBIJ HELPEN? 

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, is Toerisme Oost-Vlaanderen op zoek naar enthousiaste 

vrijwilligers om passanten te turven en om korte enquêtes af te nemen bij de fietsers. Het 

onderzoek loopt van mei tot en met september.  

 

WAT HOUDT DIT PRECIES IN? 

Op de Schelderoute, meer bepaald bij een fietsteller in Ename (tussen knooppunten 86-92), zal 

geturfd en geënquêteerd worden.  

Een enquêteerbeurt (3 uur) bestaat uit: 

• 1 uur observeren en turven van passanten om een beeld te krijgen van welke profielen 

voorbij fietsen (trekkingfietsers, sportieve fietsers…) 

• 2 uur afnemen van korte enquêtes bij de fietsers aan de hand van voorgeprogrammeerde 

vragen 

 

Het enquêteren vindt zowel op zon- en feestdagen als op weekdagen en in de voor- en namiddag 

plaats & zou gemiddeld 2 keer per week moeten gebeuren. 

 

 WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

 

• Je bent/wordt minimum 18 jaar in 2022 

• Je kan je prima in het Nederlands uitdrukken. Daarnaast is je kennis van het Frans, Engels of 

Duits voldoende om ook anderstalige fietsers te kunnen bevragen. Een 

voorgeprogrammeerde vragenlijst in de verschillende talen loodst je door de korte enquête. 

• Je schrikt er niet voor terug om mensen aan te spreken voor een korte enquête van een 5-tal 

minuten. 

• Je bevraagt de fietsers op het terrein aan de hand van een eenvoudige, 

voorgeprogammeerde vragenlijst en geeft de antwoorden correct in op een tablet. 

• Je kan/wil je engageren om meermaals dit enquêteerwerk op te nemen. 

https://www.vlaanderenmetdefiets.be/


WAT WE JOU BIEDEN 

• Duidelijke briefing vooraf 

• Een vrijwilligersstatuut met een onkostenvergoeding van 36,84€ per enquêteerbeurt 

• Een gratis verzekering 

• Een tablet met de voorgeprogrammeerde korte vragenlijst krijg je ter beschikking 

• Vrijwilligerswerk in een groene, toeristische omgeving 

 

HOE JE KANDIDAAT STELLEN 

 

Stuur een mailtje naar fietsonderzoek@oost-vlaanderen.be met volgende gegevens: 

• Jouw naam en telefoonnummer 

• Welke weken je zeker niet beschikbaar bent in de maanden mei tot en met september. 

Hieronder (*) vind  je een overzicht met de weken. 

 

BIJKOMENDE VRAGEN? 

 

Mail naar fietsonderzoek@oost-vlaanderen.be of neem telefonisch contact op met: 

Els De Groote – 09 267 70 57    -    Dorothy Lamiroy – 09 267 70 58 

 

 

 

(*) OVERZICHT PERIODE ONDERZOEK 

Week 18   02 mei-08 mei Week 29   18 juli–24 juli    

Week 19   09 mei-15 mei Week 30   25 juli-31 juli  

Week 20   16 mei-22 mei Week 31   01 augustus-07 augustus 

Week 21   23 mei-29 mei Week 32   08 augustus-14 augustus 

Week 22   30 mei-05 juni Week 33   15 augustus-21 augustus 

Week 23   06 juni-12 juni Week 34   22 augustus-28 augustus 

Week 24   13 juni-19 juni Week 35   29 augustus-04 september 

Week 25   20 juni-26 juni Week 36   05 september-11 september 

Week 26   27 juni-03 juli Week 37   12 september-18 september 

Week 27   04 juli-10 juli Week 38   19 september-25 september 

Week 28   11 juli-17 juli  Week 39   26 september-2 oktober  
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