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2020 was een uitdagend jaar. Voorop stond natuurlijk dat onze collega’s 
en hun familie gezond bleven. Maar ook voor Cycloon als bedrijf was het 
spannend. Wat stond ons te wachten? Al snel werd duidelijk dat wij een
belangrijke rol hadden in de mogelijkheden tijdens een lockdown. Via ons 
netwerk konden kaartjes, pakketten en medicijnen bezorgd blijven worden 
en bleef men in contact met elkaar nu het fysiek niet kon. Het zorgde voor een 
enorme groei. We hebben veel mooie, nieuwe klanten mogen verwelkomen en 
samen aan onze missie gewerkt. 

Meer post en pakketten bezorgen betekent ook een uitbreiding van ons Cycloon- 
peloton. We hebben in 2020 de 1000e medewerker aangenomen. Ik ben heel 
trots op deze ‘tussenstand’, want ondertussen zitten we alweer op 1100 mede- 
werkers. Nog meer collega’s mogen verwelkomen en samen aan onze missie 
gewerkt. Samen fietsen we de wereld mooier! 

In dit sociaal en duurzaamheidsverslag lees je over de impact die we in 2020 
samen met onze klanten, partners en medewerkers hebben gerealiseerd en hoe 
we dat in 2021 blijven doen. Blader er eens doorheen, doe inspiratie op of laat 
ons jouw duurzame of sociale tips weten. Stuur het gerust naar mij toe via 
m.snoek@cycloon.eu. Alvast bedankt! 

Marieke Snoek
Algemeen directeur

Essentiële impact

        We hebben de wind 
in de rug en ontwikkelen 
ons elke dag om fit te 
blijven. Zo kunnen we 
ons Cycloon-peloton nog 
verder uitbreiden en 
meer sociale en duur-
zame impact maken de 
komende jaren. 
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Cycloon is dé groene en sociale bezorgexpert. Geboren uit passie voor 
fietsen en het milieu, bezorgen wij post en pakketten door heel Nederland. 
Op de fiets, aangedreven door bruine boterhammen. De ontwikkeling van 
onze mensen vinden wij minstens zo belangrijk! Daarom bieden wij collega’s 
zonder én met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek om – persoonlijk en 
in hun werk – te kunnen groeien.

Met onze fietsdiensten zorgen we voor een vermindering van de verkeersdrukte 
in de stad en waar andere vervoerders zich vooral richten op het compenseren 
van de CO2-uitstoot, reduceren wij de CO2-uitstoot. In de buitengebieden 
combineren we onze pakketten met die van een andere vervoerder. Daardoor 
zitten hun bestelbusjes voller en beperken we ook daarmee de CO2-uitstoot. 

Het is ons doel om de logistiek in Nederland op een slimme en schone manier 
in te richten. Cycloon nam daarom in 2015 het initiatief tot Fietskoeriers.nl; 
een samenwerking met inmiddels 19 professionele fietskoerierbedrijven in 
ruim 30 steden. Zo werd de landelijk dekkende pakketdienst met meer dan 750 
fietskoeriers een feit. Samen fietsen we voor duizenden tevreden (webshop-) 
klanten, waaronder FuturumShop, Bever, Dille & Kamille en Tony's Chocolonely. 

Kies je voor Cycloon, dan kies je voor snelle levering, maatschappelijke impact 
en verrassend scherpe prijzen (duurzaam hoeft niet duur te zijn). Waarmee ook 
onze klanten, zonder veel moeite, bijdragen aan hun sociale en duurzame 
doelen. Samen fietsen we de wereld mooier! Help jij mee?

Duurzaam en sociaal
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Wij geloven in de kracht van mensen 
om het verschil te maken. Door het 
iedere nieuwe dag beter te doen 
dan de vorige kunnen we de wereld 
samen een beetje mooier maken.

Het is de missie van Cycloon om de 
bezorgmarkt in beweging te brengen, 
zodat deze schoner en socialer wordt. 
We willen verbeteringen realiseren, 
voor onszelf, onze klanten en de 
maatschappij. Daardoor durven we 
dingen anders te doen. Wij laten zien 
dat het kan! Er werken bij ons veel 
mensen met een (voormalige) afstand 
tot de arbeidsmarkt. Vanuit Cycloon 
worden zij goed begeleid, zodat zij 
persoonlijk en in hun werk kunnen 
groeien. Een deel van deze collega’s 
stroomt zelfs helemaal door naar 
een reguliere baan (als het even kan 
binnen Cycloon natuurlijk)!

Hoe doen we de dingen, wat maakt 
ons uniek?
We zijn sportief, werken als één ploeg en 
durven te demarreren.
Met sportief bedoelen we niet alleen 
dat we van bewegen houden. Bij ons 
mag iedereen meedoen. We behande-
len elkaar gelijkwaardig en zijn eerlijk 
en fair naar elkaar, zowel intern als 
extern. We maken steeds de beste 
afweging voor mens en milieu; dat is 
voor ons heel normaal. 

We trekken op als één ploeg, waarbij 
iedereen op zijn plek zit, vertrou-
wen krijgt en verantwoordelijkheid 
neemt. Zo werken we als een geoliede 
machine samen en hebben we plezier 
in ons werk. En dat merken onze 
klanten ook.

Om een markt in beweging te zetten, 
moet je voor de troepen uit durven 
te gaan. Demarreren dus. Nieuwe 
markten, ideeën en verbeteringen 
verkennen. Van de gebaande paden af. 
En ook in onze persoonlijke ontwikke-
ling willen we vooruit. Door onszelf en 
anderen uit te dagen om te groeien; 
ieder op zijn eigen gebied en in zijn 
eigen tempo. Zo maken we onszelf en 
Cycloon steeds weer een beetje beter.

Visie en waarden
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Cijfers op een rij

85%
VAN DE POSTMEDEWERKERS
HEEFT EEN AFSTAND TOT 
DE ARBEIDSMARKT

GEMIDDELDE 
LEEFTIJD STAF

JAAR

1100 MEDEWERKERS
OP 01-01-2021

2800 klanten fietsen met Cycloon weg

30+ STEDEN19
FIETSKOERIERPARTNERS

IN

TO
TA

AL 750+
KOERIERS

25+
HUBS

14.906.888 VERWERKTE POSTSTUKKEN

1.1 MILJOEN PAKKETTEN DOOR ONZE 
FIETSKOERIERS BEZORGD
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CYCLOON

FIETSKOERIERS.NL PARTNERS

Antwoord:
We komen met de fiets bij 
jouw bedrijf en brengen het 
naar de hub aan de rand van 
de stad. Hup, de groengasauto 
in naar ons sorteercentrum en 
vervolgens naar onze hub in 
Rotterdam. Een fitte fietskoerier 
bezorgt het dan bij de klant! 
Zo komt elk vervoersmiddel 
het beste tot zijn recht.

Vraag:

Mijn pakket moet van 
Groningen naar Rotter- 
dam, fietsen jullie dat 
hele stuk?

Benieuwd in welke plaatsen we precies zitten? Kijk dan op Cycloon.eu/vestigingen
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Toen Marjo bij Cycloon kwam werken 
was ze sceptisch: “Ik wilde niet deta-
cheren, maar nu weet ik dat er meer 
mensen van een bepaalde plek hier 
binnenkomen. Dat vind ik het goede 
van Cycloon, ze hebben snel door wat 
mensen wel of niet kunnen. Als je dat 
als bedrijf ziet, dan kunnen mensen 
veel werk doen, want iedereen heeft 
wel een bepaald talent.”
Hoewel Marjo weet wat ze moet doen, 
was het in het begin wel wennen voor 
haar: “Ik moest aan de werkwijze 
wennen en mijn draai zien te vinden, 
omdat ik er een tijdje tussenuit ben 
geweest. In het begin ben ik ook wel 
eens afgeremd door collega’s, omdat 
ik het zo graag wilde en zo blij was dat 
ik deze kans kreeg. Hoe langer ik hier 
werk, hoe meer tevreden ik ben.”

Via een vriend die bij Cycloon werkt 
als fietskoerier is Patrik bij het bedrijf 
gaan werken. “Ze waren op zoek naar 
iemand die leiding kon geven, daar-
naast misten ze consistentie. Toen 
werd ik gevraagd om hier teamleider 
te worden.”

Het werken bij Cycloon bevalt Patrik 
wel: “Ik vind het vooral mooi dat er 
wordt gekeken naar mogelijkheden 
in plaats van naar beperkingen. Er 
zijn bijvoorbeeld veel mensen die lang 
thuis hebben gezeten, en zichzelf dan 
bestempelen als antisociaal. Ze weten 
zichzelf hier dan toch te ontwikkelen 
en hebben uiteindelijk de grootste 
praatjes. Als ik dat zie, dan weet ik 
weer dat ik een goede werkdag heb 
gehad.”

Een puntje van kritiek is er ook. Marjo: 
De post moet wel op tijd worden be-
zorgd, de werkdruk ligt redelijk hoog. 
Sommige mensen durven niet gelijk 
iets te zeggen als ze de druk te hoog 
vinden.” Marjo ziet zichzelf nog wel 
een tijdje werken bij Cycloon. “Als het 
aan mij ligt blijf ik tot aan mijn pen-
sioen hier werken. Ik heb leuk werk, 
fijne tijden en fijne collega’s. Ik zit hier 
wel op mijn plek.”

Bij de post

‘Iedereen heeft wel een bepaald talent’
Marjo wilde eigenlijk niet dat het in het interview zou komen, maar van 
teamleider Patrik mag het wel gezegd worden. Marjo is een ‘administratie-
wonder’. Zo staat ze ook bekend bij Cycloon Arnhem. Als er een administratief 
probleem is, lost Marjo het op. 
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Lange afstanden langs weilanden met boerderijen in de verte; het beeld dat 
vaak geschetst wordt van ‘regio Oost’. In Twente heerst een bepaalde trots, 
dat blijkt ook uit het verhaal van Carst Grootelaar. In 2016 begon hij als één 
van de zes fietskoeriers bij onze vestiging in Hengelo en inmiddels is hij team-
leider van meerdere vestigingen. 

“Bij Cycloon werd mij duidelijk hoe 
mooi dit fietskoeriersvak is. Ik heb het 
altijd als een bijbaan gedaan naast 
mijn werk in de zorg. Dankzij Cycloon 
kreeg ik liefde voor de sport en het 
werk. Na drie jaar als fietskoerier 
groeide ik door naar teamleider, en 
wie weet wat de toekomst nog brengt. 
Inmiddels hebben we meer dan 30 
fietskoeriers in Twente, verdeeld over 
twee locaties. Sinds mei hebben we 
namelijk ook een fietskoeriersvesti-
ging in Almelo. 

Wij fietsen ‘slim’; we kijken om ons 
heen en kiezen zelf de juiste route. 
Daardoor kunnen we met weinig 
mensen toch veel pakketten bezorgen. 
Als ik een middagje mag invallen dan 
fiets ik de middagroute het liefst. 
Het is 40 kilometer lang intervallen, 
continu afwisselen van fiets en af-
stand. Een race tegen de klok! Velen 
omschrijven het als pittig, maar als je 
slim fietst dan kun je tijd pakken. Ik 
zit helemaal in mijn element als ik één 
ben met de weg, communiceer met de 
weggebruikers en lekker mag door-
trappen, en natuurlijk slim navigeer. 
Fietskoerier worden raad ik 

iedereen aan. Je hebt wel een goede 
dosis motivatie en energie nodig. Wij 
fietsen door weer en wind, op bruine 
boterhammen door heel Twente en 
leveren hierdoor het gewenste kwali-
teit!” En Carst sluit af met een mooie 
Twentse uitspraak: “Woar ekenbaum 
wast, woont leu dee doar bie past*.”

*Waar eikenbomen groeien, wonen robuuste, 
nuchtere mensen die met beide benen op de 
grond staan. 

Een dag als fietskoerier



10

Bewust bezorgd

2020 -111x
2019 - 84x

60%

WIJ FIETSEN
OP BRUINE 

Ter vergelijking: 
dit staat gelijk aan 96 
dagen non-stop douchen!

TON C02 BESPAARD
1600

BOTERHAMMEN

WIJ ZIJN DE SPECIALIST

FIETSLOGISTIEK!
OP HET GEBIED VAN

185
VRACHTFIETSEN

462
POSTFIETSEN

52
FIETSKOERIERFIETSEN

121
AANHANGERS

2018 - 66x

In 2020 hebben we door op de 
fiets en met groengasauto's te 
bezorgen, 1600 ton CO2  bespaard 
(t.o.v. een gemiddelde bestelbus).

DE KWALITEIT VAN ONZE BEZORGING 
VOLDOET AAN DE KWALITEITS-
NORMEN ZOALS GESTELD DOOR DE 
AUTORITEIT CONSUMENT & MARKT.

WE HEBBEN EEN VER-
KLARING VAN CONFOR-
MITEIT VOOR ONS 
KWALITEITSSYSTEEM

VAN ELKE EURO AAN OMZET WORDT SOCIAAL
EN DUURZAAM WEER GEÏNVESTEERD

9001:2015
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Duurzame feiten

Wij gebruiken 
uitsluitend papier 
van Paperwise. 
Dit is papier op basis 
van landbouwafval. 

30
2018 2019 2020

35 45
OV-CHIPKAART

VAN ONS WAGENPARK

EMISSIENORM OF HOGER

VAN ONZE PANDEN  

FAIRTRADE &
BIOLOGISCH

GROENE STROOM
WERKT OP 

VOLDOET AAN EURO6-
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Guijt Verzekeringen vindt duurzaamheid belangrijk en zet zich in voor 
mens en milieu. Een paar jaar geleden gingen wij kijken hoe we de post 
op een duurzame wijze konden verzenden. Al snel kwamen wij in contact 
met Cycloon. Hun slogan “de groene en sociale bezorgexpert” sluit naad-
loos aan op de werkwijze van ons bedrijf. Omdat we beiden korte lijntjes 
hanteren en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, zijn wij een zeer 
tevreden klant van Cycloon en dragen we beiden ons steentje bij aan een 
beter klimaat!
- Jorrit de Jong, Guijt Verzekeringen

Al jaren werken we met veel plezier samen met Cycloon. Het past hele-
maal bij ons merk en onze duurzame doelstellingen om zoveel mogelijk 
bestellingen op de fiets te bezorgen. Sinds kort rijden de fietskoeriers 
ook vanuit onze winkels in Nederland. Dat betekent dat we nog sneller, 
duurzamer en leuker onze klanten kunnen inspireren. Het bezorgen is op 
deze manier echt onderdeel van de winkelbeleving.
- Arnout Baas, Dille & Kamille

FuturumShop verstuurt al jarenlang de pakketten via Cycloon. Omdat 
al onze klanten wielrenner of mountainbiker zijn, weet men het enorm 
te waarderen dat een mede fietsfanaat - de fietskoerier - de bestelling 
komt afleveren. Fietskoeriers.nl is voor FuturumShop de ideale partner 
om onze klantbeleving te maximaliseren. Vanuit onze positionering als 
dé specialist voor de sportieve fietser is deze duurzame manier van be-
zorging een essentieel aspect. Kortom, de ideale match!
- Enno van Kampen, FuturumShop

Buiten begint bij Bever en daarom bezorgen wij onze pakketten zoveel 
mogelijk op de fiets! Mooi om te zien hoe we elke dag klanten blij maken 
met deze duurzame bezorgoptie. De klant waardeert deze manier van 
bezorgen enorm: “Wow, het pakketje werd gebracht door een fietskoe-
rier. Snel, duurzaam én wat past het goed bij Bever! Fijne verrassing.” 
We kijken ernaar uit om samen met Fietskoeriers.nl (Cycloon) verder te 
ontwikkelen en zijn heel blij met deze mooie samenwerking!  
- Joseliene Verloop & Mirjam Fondse, Bever

Klanten aan het woord



In het nieuws

 Een greep uit wat mediamomenten in 2020!

Tim schittert bij 
RTV Noord

RTV Rijnmond inter-
viewde Sander

Samenwerking Jumbo en Cycloon

Cycloon staat in de 
Zon en de Stentor

Frank geïnterviewd 
door Gelderlander

Bever nieuwe klant van Fietskoeriers.nl

Cycloon in Financieel 
Dagblad

13
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Bewust bezig
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Heel veel groene kilometers

Huh, groengas? Elektrisch is toch duurzamer? 
We rijden in groengasbestelauto’s omdat dit in de huidige situatie de meest 
duurzame oplossing is voor onze werkzaamheden. Onze routes zijn middellang 
en een groengasbestelbus kan dit qua actieradius het beste aan. De elektrische 
bestelbussen die op dit moment te verkrijgen zijn halen zo’n 150 kilometer op 
een batterij. Dit is voor onze bedrijfsvoering te weinig. Zodra er een elektrische 
bestelbus op de markt komt met een actieradius van meer dan 250 km kunnen 
wij gaan elektrificeren.

* Alle dieselauto’s zijn in bezit gekomen na een overname. 

IN 2020 REDEN WIJ
2,5 MILJOEN
KILOMETER

WAARVAN
2,3 MILJOEN
OP GROENGAS deze auto rijdt

op groengas

2018 2019 2020

2 1
3 3 2

7

73
7874

Dit is met alleen onze eigen auto's.
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Duurzame doelen 2021

Wat gaan we doen in 2021 om ons doel te behalen?

In 2025 willen we volledig CO2-neutraal zijn. Daarnaast denken we bij alles 
wat we doen: hoe kunnen wij zelf zo sociaal en duurzaam mogelijk werken?

Testen met zonnepanelen
Bij geschikt bevonden voorzien 

we ten minste één vestiging van 
zonnepanelen.

Elektrische fietsen voorzien van waterstofaccu’s 
Vanwege de groei gebruiken we steeds grotere fietscombinaties. 
Om te zorgen dat we nog wel de brug opkomen met volle fietsen, 

zijn sommige fietsen daarom elektrisch ondersteund. We willen de 
meest groene mogelijkheid van deze accu’s hebben én natuurlijk 

willen we ze opladen met zonnepanelenenergie. 

Klussen door ons eigen 
klusteam laten uitvoeren

Zo weten we zeker dat we altijd 
werken met materialen die sociaal 

en duurzaam zijn.
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Groene stadslogistiek

Het is de missie van Cycloon om de bezorgmarkt in beweging te brengen, 
zodat deze schoner en socialer wordt. Daarom zijn we constant aan het 
ontwikkelen en pilots aan het draaien. Onderstaande pilots willen we in 
2021 doorontwikkelen en verder uitrollen. 

In 2020 hebben we de next-day-bezorging binnen onze ship-from-store-dienst 
versneld uitgerold. Die zat in 2019 nog in pilotfase, maar bleek vanwege de corona- 
pandemie nog actueler. Zo konden lokale winkels toch hun winkelvoorraad in 
de lockdown verkopen. In 2021 maken we ook same-day-bezorging bij onze 
ship-from-store-dienst mogelijk. Op deze manier kunnen omnichannel retailers 
online orders snel en efficiënt vanuit hun fysieke winkels laten bezorgen.

Stadslogistiek: het goederenvervoer binnen de stad, waaronder de bevoor- 
rading, het leveren van materialen en alle retourstromen. Door dit op de 
fiets te doen vermindert de verkeersdruk in de stad en wordt de CO2-
uitstoot tot een minimum beperkt.

B

A

C

D

E

HUB

Ship-from-store
• Pickup bij lokale winkel
• Bezorging in gebundelde stroom
• Meerdere pickups per dag
• Met track en trace en handtekening voor
 ontvangst mogelijk

Klanten: omnichannel retailers.
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‘Apothekersronde’
• Pickup bij lokale winkel
• Exclusieve bezorgronde vanaf de winkel

Klanten: apothekers en omnichannel retailers.

Bouwlogistiek
• Nieuwe pilot in 2021
• Snel in de stad leveren van klein    
bouwmateriaal, zoals ontbrekende   
schroeven of moeren

Klanten: bouwbedrijven. 

B

A

C

D

E

HUB

B

A

C

D

E

Groene ‘last mile’
• Aanleveren op één van onze ruim 30 hubs
• Bezorging in gebundelde stroom
• Met track en trace en handtekening voor 
 ontvangst mogelijk

Klanten: vervoerders, transporteurs, verladers, 
bouw- en servicelogistiek.

B

A

C

D

E

HUB



Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?
Neem gerust contact met ons op.

Cycloon
Postbus 40153
8004 DD Zwolle

 085- 273 32 73
 info@cycloon.eu
 cycloon.eu
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