
 
 

Apps die het gebruik van de fiets stimuleren 
Er komen steeds meer apps op de markt om mensen te stimuleren vaker de fiets te pakken. Deze apps zijn vooral gericht op werkgevers. 
Werkgevers kunnen via deze apps hun medewerkers met beloningen stimuleren vaker de fiets te gebruiken voor het woon-werk verkeer of 
dienstreizen. De onderstaande tabel geeft u meer inzicht in de beschikbare apps en de verschillende kenmerken. U kunt zo nagaan welke app 
het beste bij u past om meer medewerkers op de fiets te krijgen.  
 
Waarom zou u uw medewerkers stimuleren vaker de fiets te pakken? Meer medewerkers op de fiets zorgt voor de volgende voordelen: 
 

  Duurzaamheid 
Als uw medewerkers op de fiets naar het werk gaan is er geen CO2-uitstoot. Veel organisaties reduceren hun CO2-footprint, mobiliteit speelt 
hier een belangrijke rol in. Vanaf 2022 gaat de CO2-norm van start voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers. 
 

 Goed werkgeverschap  
U kunt een fietsapp gebruiken in combinatie met gedegen fietsbeleid. Dit zorgt voor secundaire arbeidsvoorwaarden die worden gewaardeerd 
door uw medewerkers. Klik hier voor meer informatie over de fiscale regels rondom fiets.  
 

 Vitaliteit  
Als uw medewerkers regelmatig op de fiets zitten zorgt dit voor minder ziekteverzuim en een verhoogde vitaliteit. Het voedingscentrum geeft 
aan dat dat minimaal 30 minuten per dag matige/ zwaar intensieve inspanning gezond is.   
 
 
 

https://samenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2019/04/20200928-Fiscaliteiten-toolbox-Fiets-verhoging-wkr.pdf
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Kenmerken van de verschillende apps 

Ring-Ring  
   

- Toepasbaar bij individuele werkgevers, collectieven en projecten. 
- Beloning: goed doel, geld en cadeaus of lokale initiatieven.  

- De werkgever ontvangt elk jaar een CO2-reductie certificaat.  

Toogethr     

- Toogethr regelt ook ritten delen, slim parkeren en andere initiatieven.  
- Beloning: via een webshop en gepersonaliseerde app. 
- Challenges: er kan samen gewerkt worden aan doelen en uitdagingen, en er 

kunnen gezamenlijke ritten gefietst worden. 
 

Trappers  
 

  

- Er wordt gewerkt met een zender op de fiets of met een app.  
- Beloning: er is een Trappersshop met artikelen, dagjes uit of cadeaukaarten. 
- De werkgever bepaalt het aantal punten per gefietste kilometer.   

Livemobility     

- De app is te gebruiken voor fiets, auto en OV, ook is rittenregistratie mogelijk en 
worden er suggesties gegeven voor slimme reiskeuzes en reisadvies. 

- Beloning: er kan zelf bepaald worden of er met beloningen gewerkt wordt.  
- Challenges: er kunnen uitdagingen met collega’s gedaan worden.  
 

Go Velo     

- De app is te gebruiken voor fiets, auto, wandelen en OV. 
- Beloning: mogelijk voor de gefietste kilometers via een webshop. 
- Challenges: er kunnen uitdagingen aangegaan worden met de fiets. 

 

ForenZo     

- In het dashboard zijn verbrande calorieën en gefietste kilometers te zien.  
- Beloning: WKR uitruil mogelijk voor beloningen gefietste kilometers. 
- Direct korting in de Fietsshop bij aanmelding en gepersonaliseerde app mogelijk. 
 

Disclaimer: Hoewel deze informatie over ‘fietsapps’ met de grootst mogelijke zorg is samengevat, kunnen er geen rechten aan worden ontleend of aanspraak worden 
gemaakt op de juistheid en volledigheid van de inhoud.  

https://ring-ring.nu/
https://www.toogethr.com/
https://site.trappers.net/
https://www.livemobility.com/
https://govelo.nl/
https://www.forenzo.nl/

