
Werkgevers en fietsen



Wat doen bedrijven

• Netwerk van zo’n 150 bedrijven en

organisaties NN-breed

• Bijna allemaal zetten ze (ook) 

in op fiets en fietsstimulering



Ontwikkelingen 2005 – 2016
(Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid)

• Fiets groeiend aandeel in modaliteit

• Groei e/bike – speedpedelec

• Fiets in de keten









Trends 
• E-bike, speedpedelec

• Deelfietsen

• ‘Fiets in de keten’

• Park&Bike

• Fietssnelwegen

• Fiets concurrent auto

• Autobedrijven, testbaan e-bikes in autoshowroom

• Fiets bij lease/auto

• Leasefiets

• Maas

• Technologie, iVri’s, realtime-info, ITS, virtual en
augmented reality, ..)



• Fietsprovincie

• WK Wielrennen

• Toerisme







Waarom zou je als werkgever 
aan fietsstimulering doen?

– Vitaliteit

– Duurzame inzetbaarheid

– Duurzaamheid/Co2-reductie

– Kostenbesparing

– Bereikbaarheid

– Parkeerruimte besparen/benutten

– …

Fiets naar je werkdag 2017

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=H7_CJ7tHbnY


Wat levert het op?

• Gezonde werknemers 10 tot 15% minder ziekteverzuim (TNO), langer kunnen werken

• Duurzaamheid / MVO CO2 reductie; mobiliteit is voor bedrijven vaak de 2e vervuiler 

naast energiegebruik. En morgen te veranderen.

• Kosten besparen mobiliteit van 2e of 3e kostenpost in bedrijf, alternatieven vaak 

goedkoper.

• Goed werkgeverschap aansluiten bij behoeften werknemers, werk-privé balans.

• Bereikbaarheid reistijdwinst, gemiddeld 5%. In de grotere steden  (vanaf 

100.000 inwoners) zelfs meer dan 10% sneller. Tot 3 kilometer 

wint de fiets bijna altijd, vanaf 4 kilometer meestal niet. Dat is 

inclusief parkeren en lopen naar de ingang. Bron: Fietsersbond

• Arbeidsproductiviteit plus 1%, gemiddeld €750 per werknemer per jaar (TNO).

• Ruimtebesparing een fiets neemt 1/8 van de ruimte van een auto in. De 

gemiddelde kosten van een parkeerplaats zijn € 1.000 per jaar.



degrotetransitie.nl



5 V’s

• Visie  bijv. duurzame inzetbaarheid, 

vitaliteit, duurzaamheid

• Verleiden  proberen

• Vergoeden  beloningen, WKR

• Voorzieningen  stallingen, opladen, servicepunt

pech-hulp, fietsenmaker op 

locatie, kleding, douches, apps, ..

• Voorbeeld  begin laagdrempelig (Rij2op5), fiest naar

je werk-dag, bouw uit, straal uit: hier

wordt gefietst, fietsclub, van P-auto naar

P-fiets

Hoe gaat fietsstimulering werken



Hoe gaat fietsstimulering werken

Maar ook

– verleiden i.c.m. ‘stok achter de deur’ & 
‘wisselgeld hebben’  parkeren in de ban, 
verlagen autovergoding-verhogen 
fietsvergoeding

– breder in de bedrijfsvoering of beleid
opnemen

– gebruik maken van het momentum, 
compelling events

– fietsambassadeur(s) inzetten, in elk 
bedrijf zijn ze

– teruggeven wat het oplevert, belonen



• Hoe kun je werkgeversregelingen inzetten

– WKR

– Renteloze lening

– Kilometervergoeding fiets

– Deelfietsen/poolfietsen inzetten



Kern is

• Gedragsverandering

• Gaat niet van een op andere dag

• Vuistregel, 10 keer proberen

• Regen, slecht weer?

• Elke gemeden kilometer…



Stel

• 5000 km per jaar op de fiets ipv auto

• 1 ton Co2 minder

• Dat zijn 50 bomen die een jaar lang 
moeten groeien om dat te compenseren

Climate Neutral Group





Tot slot


