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Crescendo CVO en VDAB pakken samen knelpuntberoep Fietshersteller aan met een 

opleidingstraject van 10 weken, gesteund door de Stad Mechelen.  

CRESCENDO CVO EN VDAB BIEDEN OPLEIDING TOT 

FIETSHERSTELLER  

Crescendo CVO en VDAB bieden een opleiding tot fietshersteller aan. De opleiding 

duurt tien weken en vindt plaats in Mechelen. De coronalockdown en de huidige 

brandstofprijzen stimuleren mensen vandaag méér dan ooit om zich duurzaam te 

verplaatsen. Al deze fietsen vragen onderhoud en herstellingen. Het beroep van 

fietshersteller evolueerde dan ook snel naar een knelpuntberoep. De Stad Mechelen, 

winnaar van fietsgemeente 2022, ondersteunt het opleidingsinitiatief. Voor wie graag 

zelf zijn fiets onderhoudt, heeft Crescendo CVO ook een oplossing. Vanaf 11 maart 

start de cursus ‘Onderhoud fietsen’ in het fietsatelier op de campus aan de Vaartdijk. 

Elke zaterdagvoormiddag leer je er hoe je je fiets smeert, (de)monteert en afstelt. Voor 

meer informatie, kijk op www.crescendo-cvo.be 

Rina Rabau Nkandu, schepen van onderwijs, en Vicky Vanmarcke, schepen van mobiliteit, 

bezochten maandag 6 maart 2023 het fietsatelier. Het atelier is uitgerust met een nieuwe 

sectionale poort, elektrische takels, materiaal en reparatiestandaarden. De schepenen 

spraken met de cursisten en zagen wat ze leren.  

“Als stad vinden we het belangrijk om er mee over te waken dat de Mechelaar levenslang 

kan blijven leren en alle kansen krijgt om de eigen talenten te ontwikkelen en een gepaste 

job te vinden. Volwassenenonderwijs is een belangrijke schakel hierin. Een stad waarin het 

aantal fietsers groeit, heeft ook meer fietsherstellers nodig. Om zelf aan je fietsen of die van 

je omgeving te sleutelen, maar vooral ook om dit als job te doen. Ik ben Crescendo CVO en 

VDAB dankbaar om in te spelen op de noden van vandaag en zo heel wat mensen op te 

leiden tot fietsenmakers. Want leren is een investering in jezelf én in de toekomst van onze 

stad”, aldus schepen van onderwijs Rina Rabau Nkandu. 

“Het aantal fietsers in Mechelen neemt hand over hand toe,” zegt schepen van mobiliteit 

Vicky Vanmarcke. “Dat zien we bijvoorbeeld in de cijfers van onze fietsentellers, die een 

stijging van het aantal fietsers met 31% ten opzichte van pre-coronatijden aangeven. Om al 

die fietsers veilig en route te krijgen investeren wij fors in nieuwe fietsinfrastructuur, in 

deelfietsen en fietshubs. Daarnaast blijft verkeersveiligheid ook een cruciaal onderdeel 

binnen fietsmobiliteit. Het goed op orde hebben van een fiets is daarbij prioriteit nummer 1. 

Denk maar aan werkende lichten en remmen bijvoorbeeld. We zijn dan ook echt enthousiast 

over dit project, dat fietsers breed faciliteert en hun veiligheid verhoogt.”   

De vraag naar fietsherstellers is groot. De VDAB en Crescendo CVO stimuleerden een groep 

van 12 werkzoekenden om onmiddellijk te starten met de opleiding.  

“De opleiding Fietshersteller is een ticket tot de arbeidsmarkt”, aldus Kim Alewaters, adjunct-

directeur bij Crescendo CVO. “Om de kansen op vast werk te verhogen, zijn wij op zoek 

gegaan naar stageplaatsen bij bedrijven in de regio. En dat werkt: er is geen uitval tijdens de 

opleiding en op 31 maart studeert de eerste groep van 12 cursisten af. Zowel bedrijven die 

stageplaatsen aanbieden als cursisten zijn zeer gemotiveerd.”  

 

http://www.crescendo-cvo.be/


 

 

 

 

De intensieve opleiding Fietshersteller wordt 2 keer per jaar georganiseerd: in januari en in 

september. 

De opleiding is inclusief. Het biedt iedereen, ongeacht achtergrond of identiteit, kansen om te 

groeien in een veilige en respectvolle omgeving. Buiten de vaktechnische kennis is er ook 

aandacht voor geletterdheid, digitalisering en andere soft skills. Dit helpt bij sollicitaties.  

Voor wie graag zijn eigen fiets leert onderhouden, start de cursus Onderhoud fietsen vanaf 

11 maart in het fietsenatelier op Campus Mechelen, Vaartdijk 86. Elke zaterdagvoormiddag 

leer je hoe je je fiets smeert, (de)monteert en afstelt. “Met deze kennis kan je in je familie niet 

alleen de fietsen maar ook rolstoelen, gocarts, aanhangwagentjes,... helpen onderhouden.”, 

zegt Kim Alewaters.  

 

Voor de journalist: 
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