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De trainingsapp van de KNWU



• Juli 2018 gestart als ‘De Nederlandse Wielerschool’ 

• Aanleiding: stagnerend aantal leden vs. groeiend aantal fietsers 

• Fondo wordt apart van kernactiviteiten ontwikkeld en gefinancierd 

• Subsidie uit innovatiefonds NOC*NSF 

• Doelstelling: bereik en ‘bind' ongebonden fietsers

Fondo: context



Wij maken iedere fietser continu beter.  

“Wij zijn er voor iedereen met een zeem in hun broek” 

Dus ook de…

ongebonden fietser



800.000 ongebonden fietsers!  
waarvan 400.000 prestatief (m/v)



→ Stelt steeds meer en extremere doelen (tochten, cyclo’s, vakantie’s) 

→ Mist in veel gevallen de basis, want pas later begonnen 

→ Interesse in lifestyle en sociale aspect, maar minder in vereniging/koers 

→ Meet en deelt alles (Strava, Instagram), want…

De ongebonden prestatieve wielrenner





Strava vervangt het traditionele podium.



Zo lang mogelijkZo hard mogelijk Zo vaak mogelijk



Maar wordt er door deze groep bewust getraind?

Nauwelijks.



We zien een groep wielrenners die gemotiveerd is om beter 
te worden, maar daar hulp bij kan gebruiken, omdat…

Er wordt te hard gefietst.

Men niet weet hoe 
en waar te beginnen.

Personal coaching 
is te duur.

Trainingsschema’s 
zijn saai & taai.

Er wordt 
onregelmatig 

gefietst. 

Er wordt te laat 
begonnen met trainen.

Er wordt gefocust op 
kortetermijn-doelen.

Mensen 
overschatten 

zichzelf. 

…kennis, tijd, motivatie 
of geld ontbreken.



Dus… 

hoe maken we persoonlijke trainingsbegeleiding 
toegankelijk voor een grote groep prestatieve fietsers?





Wielrennen is meer dan een hoog gemiddelde. 
Als KNWU geloven we in het belang en plezier 

van meer bewustzijn op de fiets. 

Met Fondo maken we persoonlijke 
trainingsbegeleiding toegankelijk voor alle 

prestatieve wielrenners.

Visie en belofte



Aansprekende doelen.  

Trainingsprogramma's 
voor specifieke tochten 
en algemene kwaliteiten.



Flexibel. 

Train hoe vaak je wil, 
wanneer je wilt.



Verantwoord. 

Op basis van hartslagzones*. 
Inclusief hulp bij het bepalen 
ervan.

*Vanaf 2020 mogelijk ook op basis van vermogenszones.



Hulp wanneer nodig. 

Onze KNWU-coach staat 
klaar voor al je vragen.



Kennis als basis. 

In tekst en beeld.



Soft launch van gratis bètaversie 
24 juli 2019



• Niet (opnieuw) een fietsseizoen missen 

• Behoefte verder valideren 

• Feedback verzamelen voor doorontwikkeling 

• Partners aanhaken (dus groot bereik nodig)

Waarom een soft launch? 
Waarom een gratis beta?



Soft launch 2019 statistieken 
Installaties, registraties en actieve gebruikers 
drie maanden na lancering gratis bètaversie:

App-installaties

Registraties

Deelnemers aan min 1 trainingsprogramma

0 2000 4000 6000 8000

 2.740

 3.183

 7.041

(75% niet lid KNWU)

Doelstellingen soft-launch 2019: 
✅ bedien ongebonden fietsers 

✅ 2500 gebruikers in 2019



Fondo marketing case: 

Hoe we in 3 maanden tijd 
ruim 3000 ongebonden fietsers 

hebben weten te ‘binden’ 
(met €1000 advertentiebudget).



Online advertentiecampagne op Instagram



Online advertentiecampagne op Instagram



Instagram advertentie KNWU Fondo website
+ Facebook Pixel

App Store Fondo app registratie



Uitdaging 1:

Hoe gaan we de 
ongebonden fietser 

bereiken op Instagram?









(november-december 2018)



Deelnemers aan pilot  
#WeRideAllWeather 
(ca 250 personen)

Facebook ‘custom audience’ (doelgroep)

import .csv

‘Kickstarter’ van de campagne



"Een vergelijkbare doelgroep biedt je een manier om nieuwe mensen te 
bereiken die waarschijnlijk interesse hebben in je bedrijf omdat ze 

vergelijkbaar zijn met je beste bestaande klanten.”

Vergelijkbare doelgroep





Uitdaging 2:

Hoe gaan we conversies 
(registraties) meten en 

optimaliseren binnen een app?



Instagram advertentie KNWU Fondo website
+ Facebook Pixel

App Store Fondo app registratie

Facebook conversie tracking  
lastig(er) met een app



Aanmaken van ‘Aangepaste conversie’ met behulp van Facebook tracking pixel



Instagram advertentie KNWU Fondo website
+ Facebook Pixel

optimalisatie



Instagram advertentie KNWU Fondo website

Facebook ‘custom audience’ (doelgroep)

targeting

optimalisatie



Maar…is het voorlopige succes van Fondo enkel te verklaren 
door het gebruik van Facebook’s advertentieplatform?

Nee.



Wel hebben we optimaal gebruik kunnen 
maken van het beperkte advertentiebudget 

doordat we in staat waren om onze targeting 
en advertenties te optimaliseren.



Met onze Instagram campagne hebben we de 
organische groei kunnen ‘aanzwengelen’. Per week 

verwelkomen we op dit moment ca. 50 nieuwe 
gebruikers - zonder een cent uit te geven.



Instagramcampagne



Minstens zo belangrijk voor een 
succesvolle lancering:

Een goed product. Eigen distributiekanalen.

Ken de behoefte van je 
doelgroep. Praat met je 
doelgroep. Verplaats je 

in de doelgroep.

Partnerships 
Strava (club) 

Ambassadeurs!

+

→ organische groei



Promotie door partners





Een goed product. Eigen distributiekanalen.

Ken de behoefte van je 
doelgroep. Praat met je 
doelgroep. Verplaats je 

in de doelgroep.

Partnerships 
Strava (club) 

Ambassadeurs!

+

→ organische groei

Minstens zo belangrijk voor een 
succesvolle lancering:





✅ Minimaal 15.000 fietsers laten kennis 
maken met Fondo (registraties) 

✅ Gebruikers inspireren, motiveren en 
beter ondersteunen bij het trainen 

✅ Business model rond krijgen

Doelstellingen 2020

Oftewel: van Fondo het allerbeste, meeste 
complete trainingsplatform maken - samen 
met onze coaches, gebruikers en partners.



👉 knwufondo.nl
Op de hoogte blijven?

Strava club: 
‘KNWU Fondo’

Instagram: 
@knwu_fondo



Bedankt voor jullie tijd!




