Basisteksten
Kies de fiets!
Om het u makkelijk te maken, hebben we korte voorbeeldteksten op een rij gezet die
u kunt gebruiken voor uw interne en externe communicatie. Voor social media-posts,
een speech of een interne nieuwsbrief bijvoorbeeld.
Denk ook eens aan het koppelen van uw bedrijfswaarden en doelstellingen aan de
keuze voor 10% meer medewerkers op de fiets!

Korte teksten social media
[tekst 1]

[tekst 4]

Wij kiezen voor fietsen naar ’t werk.

Wij kiezen voor altijd fris op ’t werk.

#duurzamemobiliteit #vitaliteit #e-bike #fiets

#e-bike #fiets #leasefietsregeling #duurzamemobiliteit

#fietsregelingen

#vitaliteit

[tekst 2]

[tekst 5]

Wij kiezen voor groener naar ’t werk.

Wij kiezen voor altijd parkeerplek op ’t werk.

#duurzamemobiliteit #fiets #fietsregelingen

#e-bike #fiets #fietsenstalling #fietsen-belonen
#auto-ontmoedigen

[tekst 3]
Wij kiezen voor opgeladen aan ’t werk.

[tekst 6]

#e-bike #fiets #leasefietsregeling

Wij kiezen voor meer energie op ’t werk.
#e-bike #fiets #buitenlucht #beweegnorm #vitaliteit

www.kiesdefiets.nl

Diverse voorbeeldteksten
[tekst 7]

[tekst 10]

Minister Stientje van Veldhoven van het Ministerie van

Wat zijn de voordelen van fietsen voor ons als werkgever?

Infrastructuur en Waterstaat heeft een fietsmissie. Onder

-

het motto ‘Kies de fiets!’ roept zij alle werkgevers in

Medewerkers die fietsen voelen zich gelukkiger, zijn

Nederland op zich in te spannen om 10% meer mede
werkers op de fiets naar het werk te krijgen. Ervaring leert

Gezondheidsvoordelen
vitaler en minder vaak ziek.

-

Financiële voordelen

dat medewerkers sneller voor de fiets kiezen als hun werk-

Denk aan belastingvoordeel met bijvoorbeeld de n
 ieuwe

gever hen de juiste tools aanbiedt: aantrekkelijke regelingen,

lease-fietsregeling of de uitgebreide werkkosten

goede voorzieningen én de juiste communicatie en acties

regeling, besparingen op parkeerkosten en toegenomen

op touw zetten. Wij doen mee en gaan ook voor 10% meer

productiviteit van medewerkers.

fietsforensen.

-

Bereikbaarheidsproblemen/ -voordelen
Meer fietsverkeer zorgt voor minder file- en
parkeerproblemen.

[tekst 8]
Onder het motto ‘Kies de fiets!’ spannen werkgevers in

-

Imago- en concurrentievoordelen

Nederland zich in om 10% meer medewerkers op de fiets

Werkgevers die goede fietsregelingen en voorzieningen

naar ’t werk te krijgen. Fietsen is nou eenmaal gezonder,

bieden, worden door medewerkers als aantrekkelijkere

duurzamer en een stuk voordeliger. Wij doen ook mee. We
bieden aantrekkelijke fiscale regelingen voor medewerkers

organisaties gezien.
-

Milieuvoordelen

die op de fiets of e-bike naar het werk komen en we werken

Fietsen is duurzaam en draagt bij aan het bereiken van

aan het verbeteren van de fietsvoorzieningen.

CO2-doelstellingen.

We laten ons inspireren door de ervaringen van 15
fietsambassadeurs op www.kiesdefiets.nl
[tekst 9]
Hoe vaak ga jij al op de fiets naar ’t werk?
Ongeveer de helft van de werknemers in Nederland woont
minder dan 7,5 km van zijn of haar werk. Een afstand die vaak
prima te doen is met de fiets. En al helemaal met de e-bike.
Fietsen naar ’t werk heeft veel voordelen:
-

Fietsen is gezond en goed voor je lijf.

-

Je bent lekker duurzaam bezig!

-

Je hebt meer controle over je aankomsttijd.

-

Je hebt altijd parkeerplek voor de deur.

-

Fietsen is voordeliger dan autorijden.

Vraag [naam en e-mail/ telefoonnummer] om meer
informatie over de aantrekkelijke fiscale fietsregelingen en
fietsvoorzieningen die wij bieden.

www.kiesdefiets.nl

Diverse voorbeeldteksten
[tekst 11]
[Naam organisatie/wij doet/ doen] mee aan Kies de fiets!

Winnen wij de Kies de fiets!-award?

Wij gaan voor 10% meer medewerkers op de fiets in 2020.

Fiets jij ook mee? Goed bezig! Zo maken we meer kans op

Door mee te doen aan Kies de fiets!, kiezen we ook voor

de Kies de fiets!-award die in februari 2021 wordt uitgereikt.

vitalere en gelukkigere medewerkers en dragen wij ons

Help jij mee om de award binnen te slepen?

steentje bij aan een duurzamere organisatie. Met één of twee
dagen in de week op de fiets naar ‘t werk, maken we al een

Kies de fiets!

verschil!

‘Kies de fiets!’ is een initiatief van Minister Stientje van
Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en

Wat gaan we doen om 10% meer fietsforensen te krijgen?

Waterstaat en 15 fietsambassadeurs. Samen dagen zij

1.

We onderzoeken hoeveel mensen nu fietsen en wat de

werkgevers in Nederland uit om zich in te spannen 10% extra

groeipotentie is.

medewerkers op de fiets naar het werk te krijgen.

2. We vertellen aan onze medewerkers welke fiscaal
aantrekkelijke fietsregelingen er zijn.
3. We vertellen welke fietsvoorzieningen er zijn en hoe we

Voor informatie en inspiratie:
www.kiesdefiets.nl

deze willen verbeteren.
4. We inspireren en activeren onze medewerkers om de
fiets te kiezen.
5. We belonen ver en veel fietsen.

www.kiesdefiets.nl

Vragen? Neem dan contact op met [Naam/Mailadres],
[Functie].

