(E-)Bike Project

Maatwerk per werkgever

Fietsen is gezond, goedkoop, comfortabel, snel en goed voor het milieu. Dankzij fietsers én
elektrische fietsers staan er minder files en neemt de betrouwbaarheid van de reistijd toe. Voor
uw organisatie levert een groter aandeel (e-)fietsende medewerkers naast een CO2 reductie
waarschijnlijk ook een kostenbesparing op door een vermindering van de vervoer- en
parkeerkosten. Bovendien hebben fietsers gemiddeld een lager ziekteverzuim!

Het project is maatwerk per werkgever. Samen met u richten we het project voor uw
organisatie in. Een aantal richtlijnen zijn:

Beter Benutten (E-)Bike project1
Beter Benutten door fietsen
Het programma Beter Benutten van minister Schultz van Haegen heeft als doel om met slimme
methoden auto’s uit de spits te halen. Eén van de manieren om dit te doen is om fietsen en
elektrisch fietsen in het woon-werkverkeer te stimuleren. De Bereikbare Vallei sluit aan op het
(E-)Bike project dat Rijkswaterstaat in Midden Nederland uitvoert. Doel is de bereikbaarheid te
verbeteren door een vermindering van het aantal automobilisten en een verduurzaming van de
fietscultuur. De doelgroep bestaat uit werknemers die op dit moment met de auto reizen voor
woon-werkverkeer en die op (e-) fietsafstand van het werk wonen. Met een elektrische fiets is
een woon-werkafstand van 15 km goed haalbaar!
Een extra beloning voor uw fietsende medewerkers
Het (E-)Bike project beloont fietsers op basis van daadwerkelijk fietsgebruik. Dit draagt bij aan
duurzame gedragsverandering en een stevige fietscultuur.
Het aanbod:

Een belastingvrije bijdrage van € 375 per deelnemende werknemer op basis van
daadwerkelijk fietsgebruik voor woon-werkverkeer.

Een registratiesysteem dat monitoring van het fietsgebruikmogelijk maakt.

Hulp bij het implementeren van fietsstimulering.

Deelnemende werknemers kunnen een vergoeding van maximaal € 750 bij elkaar
fietsen, naast de voordelen van een fietsplan en besparing op brandstofkosten.
Wat wordt gevraagd?

Een gelijkwaardige bijdrage van € 375 per deelnemende werknemer.

Fietsvoorzieningen op orde.

Communicatie naar de medewerkers.
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Het (E-)Bike project is vanwege de geografische ligging ten opzichte van Amersfoort
beschikbaar voor bedrijven in de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude
.









Een werknemer kan € 750 verdienen door in een jaar 150 keer met de fiets naar de
werkgever te fietsen.
Deze vergoeding wordt betaald door de werkgever en Rijkswaterstaat samen, dat
betekent voor beiden een investering van € 375.
De fietsdagen worden geregistreerd. Uiteraard in overleg met u en altijd met
goedkeuring van de deelnemers. Rijkswaterstaat draagt de eventuele kosten voor
een registratiesysteem.
Rijkswaterstaat kan zijn investering inzetten voor werknemers die:
o Aantoonbaar uit de auto stappen.
o Een nieuwe (elektrische) fiets kopen (bij het kopen van een gewone
fiets, wordt de vergoeding gemaximeerd tot 30% van de aanschafprijs).
o Hun fietsdagen willen laten registreren.
De werkgever kan er ook voor kiezen de huidige fietsers te belonen, bijvoorbeeld:
o alle huidige (e-)fietsers belonen voor hun fietsgebruik;
o ook huidige fietsers de mogelijkheid geven om een nieuwe (e-)fiets te
kopen en deze terug te laten verdienen.
o Ook een combinatie van beiden is mogelijk.

Voorbeeld van mogelijke voorwaarden






Voorwaarden voor deelnemer:
o Kwam voorheen met de auto
o Koopt een (elektrische) fiets
o minimaal 3 keer per week met de fiets naar het werk.
Dagvergoeding € 5 met een maximum van € 750.
De werknemer mag ook gebruik maken van het fiscaal aantrekkelijk
aanschaffen van de fiets
Het fietsgebruik wordt geregistreerd met een toegangspas voor de
fietsenstalling.

De Hogeschool Utrecht, UMC, SNS REAAL, ASR en Rijkswaterstaat doen al mee!

Over De Bereikbare Vallei
De Bereikbare Vallei is een samenwerking van de regio Food Valley, de provincie Gelderland en
grote werkgevers in de regio. Onder meer het Business en Science park, Deli XL, Woonstede,
Nationale-Nederlanden Services, Pantarijn college, Wageningen UR, Permar, Plantion, Menzis,
ziekenhuis Gelderse Vallei en bedrijvenvereniging Kievitsmeent zijn deelnemer. De deelnemers
willen vermijdbaar autogebruik reduceren en zo een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en
bereikbaarheid van de regio. Daarmee gaan ze aan de slag met slim reizen en slim werken.
Werkgevers en werknemers zijn zich meer dan vroeger bewust van de maatschappelijke,
bedrijfsmatige en individuele voordelen van plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Dit is ook te
danken aan bewustwordingscampagnes als ‘Het Nieuwe Werken doe je zelf’. Meer informatie:
www.debereikbarevallei.nl.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met de mobiliteitsmakelaars van De Bereikbare Vallei:
Christian Evers (tel 06 10 67 82 28) of Ruben van den Hamsvoort (tel 06 10 15 37 70) of mail:
mobiliteitsmakelaar@debereikbarevallei.nl.

.

Fietsen: gezond, goedkoop & snel naar het werk!
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