
WAT MAAKT EEN BEDRIJF
FIETSVRIENDELIJK?



1. Verzamel relevante
gegevens om het

fietsbeleid te bepalen

In de eerste plaats is het belangrijk te weten hoe
ver uw personeel van de werkplek woont en hoe zij
momenteel van en naar het werk reizen. Daartoe
hebben wij een mobiliteitsscan ontwikkeld, een
analyse op basis van de postcodes van
werknemers en werklocaties. 
Hoeveel werknemers wonen binnen een straal van
7,5 km van het werk en hoeveel kunnen we
motiveren om de fiets te nemen in plaats van de
auto? Deze en meer interessante gegevens kunnen
uit een scan worden verkregen. 

Geïnteresseerd? Bezoek onze webpagina om
een scan aan te vragen.

https://samenbereikbaar.nl/product/mobiliteitsscan/


Hoewel incentives een geweldige manier zijn om nieuwe fietsers aan te moedigen in het zadel te
stappen, zullen veel mensen zich nog steeds geïntimideerd voelen bij het idee om op de fiets naar
het werk te gaan. 

Het opbouwen van een leuke en inclusieve fietscultuur op uw werkplek kan meer van uw
werknemers aan boord krijgen. 
Organiseer sociale ritten voor uw werknemers, zoals een ritje tijdens de lunch naar een café of een
park in de buurt voor een snelle picknick. 
Stimuleer werknemers die al met de fiets naar het werk komen aan om hun collega's aan te
moedigen om te gaan fietspoolen op weg van en naar het werk. 

Zorg ervoor dat u de juiste informatie bij de hand hebt om uw werknemers in contact te brengen
met de dingen die ze nodig hebben om met fietsen te beginnen, zoals lijsten van plaatselijke
fietsenwinkels en fietsroutekaarten van de omgeving. 

2. Hoe kunt u uw fietsende werknemers ondersteunen?



Voor veel mensen die al jaren niet meer op een
fiets hebben gezeten, kan het idee om te
investeren in een eigen fiets onaantrekkelijk zijn
omdat ze de voordelen niet zien of niet zeker
weten of ze de fiets ook echt zullen gebruiken. 
Het aanbieden van fietsen voor korte termijn kan
mensen die niet overtuigd zijn dat fietsen echt leuk
en handig is, overtuigen en kan net dat extra zetje
zijn dat ze nodig hebben om op een dag zelf een
fiets aan te schaffen.

Bekijk onze compilatie van artikelen over
fietsbeleid om, onder andere, meer informatie
te krijgen over het starten van een
leasefietsprogramma.

3. Zorg voor fietsen:
leasefietsen en meer

https://samenbereikbaar.nl/actueel/fietsbeleid-informatie-tools-en-oplossingen/


Naast de basisbehoeften van werknemers die op
de fiets naar het werk komen, zoals veilige
fietsstallingen, kunt u er ook aan denken om de
fiets verder te stimuleren door in andere
fietsbehoeften te voorzien. 
Bijvoorbeeld het aanbieden van een
fietsreparatiestation voor uw werknemers. Dit
biedt hun de gemoedsrust dat ze nog steeds thuis
kunnen komen als ze op weg naar het werk
problemen ondervinden.
Uw reparatiestation kan zo eenvoudig zijn als een
bandenpomp, kettingolie en een paar allensleutels,
of zo complex als een complete
fietsgereedschapsset met fietssteunen en
misschien zelfs reserveonderdelen.

4. Wat kunt u toevoegen
aan de fysieke omgeving

om het fietsen te
stimuleren?



Net zoals u meetpunten heeft om uw succes te meten in verkoop, merkbereik, klantenwerving, of
wat het ook is dat u probeert te bereiken, kunt en moet u doelen stellen voor het fietsprogramma
van uw bedrijf. 
Wilt u dat tegen het einde van het jaar 20% van uw personeel elke dag met de fiets naar het werk
komt? Of 75%? Misschien wilt u wel dat 100% van uw personeel minstens twee keer per week op de
fiets naar het werk komt. 
Door een doel te stellen voor uw fietsprogramma kunt u uw successen bijhouden, zien wat er werkt,
en zicht krijgen waar en wanneer u harder moet werken. 
Maak het iemands taak om fietsactiviteiten bij te houden; maak er een leuke wedstrijd van! 
Enquêteer uw werknemers over wat wel en niet werkt voor hen. 

Voor meer ideeën en ondersteuning, neem contact op met onze Strategisch Verbinder Anna
Schouten.

5. Doelen stellen voor het fietsprogramma 

mailto:anna.schouten@samenbereikbaar.nl

