Met de fiets ga
je fluitend naar
je werk

Waarom het zo heerlijk
is om de fiets te kiezen.

Wanneer je geregeld met de fiets naar je werk gaat, ben je goed
bezig. Het is gezond, goed voor het milieu én het is vaak een
stuk praktischer dan andere vervoersmiddelen. Toch wordt maar
7% van het woon-werkverkeer met de fiets afgelegd. Waarom kiezen
voor de fiets? We zetten de voordelen in deze brochure op een rij.
Meer weten over Kies de Fiets: www.kiesdefiets.nl

1. Fietsen is goed voor je gezondheid

2. Fietsen is goed
voor je omgeving
Je verlaagt je ‘carbon footprint’
Op de fiets is de CO2 uitstoot van
woon-werkverkeer gemiddeld meer dan 10x
lager, dan wanneer je de auto pakt.
Het is minder druk op de weg
Door te fietsen draag je bij aan het oplossen
van het fileprobleem. Ook zijn er veel minder
parkeerplekken nodig. Een fiets neemt immers
een stuk minder ruimte in dan een auto!

Dat genoeg bewegen erg belangrijk is voor je gezondheid weten de meeste mensen wel. Een van
de makkelijkste manieren om meer lichaamsbeweging krijgen is fietsen naar je werk. Enkele keren
per week de fiets kiezen in plaats van de auto kan al merkbaar positieve gevolgen hebben voor je
gezondheid.

“Mensen die fietsen, zijn
fitter en productiever dan
niet-fietsers. Dat merk
ik ook zelf: lekker in de
buitenlucht fietsen na
je werk, een fris hoofd,
vitamine D, dat is heerlijk"

Je voelt je merkbaar beter
Als je regelmatig de fiets kiest, zit je lekkerder in
je vel. Mensen die regelmatig de fiets kiezen zijn
namelijk aantoonbaar tevredener over hun eigen
gezondheid.
Je werkt aan een gezond lichaamsgewicht
Mensen die regelmatig de fiets naar hun werk
nemen, hebben veel minder vaak last van
overgewicht of obesitas, dan mensen die altijd
de auto nemen.

“Ik vind het heerlijk om
buiten te zijn. Ik rijd een
stuk langs de snelweg en
vind het dan prachtig om
‘lachend’ in mijn colbert de
file te passeren. Dan zien al
die andere zakenmannen in
pak toch maar mooi dat het
ook anders kan.”
Herman Verlind, eigenaar Zalsman BV

of

Kies je de fiets
of de auto?*

15%
10%

*Deze gegevens zijn berekend voor mensen die uitsluitend
met de auto, danwel uitsluitend met de fiets van en naar werk
reizen. De CO2 uitstoot is berekend voor 5 reisdagen per week a
10km retour in een middelgrote, nieuwe auto. (Bron: ‘De relatie
tussen gezondheid en het gebruik van actieve vervoerwijzen’,
Kennisinstituut voor mobiliteit, 2019).

beordeelt eigen gezondheid als 'matig' of 'slecht'
7%
80%
haalt de bewegingsnorm voor gezond leven
19%
12%

Tjitske Aans, Marketing & Communicatie
bij Wiertsema & Partners

(Bron: ‘De relatie tussen gezondheid en het gebruik van actieve
vervoerwijzen’, Kennisinstituut voor mobiliteit, 2019).

Je blijft lekker in beweging
Van mensen die voornamelijk fietsen naar hun
werk, haalt 80% de aanbevolen beweegrichtlijn
voor een goede gezondheid. Bij mensen die
enkel de auto kiezen, is dit slechts 7%.

kampt met obesitas
0kg
35kg
maandelijkse CO2 uitstoot
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3. Fietsen is praktisch
Ondanks alle positieve effecten van fietsen,
kiezen de meeste Nederlanders nog altijd niet
voor de fiets naar hun werk. Veel mensen
vinden de auto, scooter of het OV simpelweg
handiger. Maar juist vanuit praktisch oogpunt
kent de fiets veel voordelen:

onverwachts in de file. En vertraging met het OV
is ook verleden tijd.
Je bespaart op je reiskosten
In veel gevallen is fietsen wel honderden euro’s
per maand goedkoper dan wanneer je andere
vervoersmiddelen gebruikt. Je bespaart op
benzine, onderhoud, wegenbelasting en veel
meer. En parkeren is nog gratis ook!

Je komt minder vaak te laat
Als je dicht bij je werk woont, ben je met de fiets
vaak sneller dan met de auto of het OV. Maar
dankzij de e-bike en speed pedelec is fietsen
voor iedereen die minder dan 25km van zijn werk
woont super aantrekkelijk. Je doet er misschien
wat langer over, maar je reistijd is een stuk
voorspelbaarder. Je staat immers nooit meer

Nederland is een perfect fietsland
Fietsen is in ons land zeer veilig dankzij de vele
fietspaden en fietssnelwegen. En het weer? Dat
is beter dan je denkt! Het is namelijk gemiddeld
240 dagen per jaar de hele dag droog.

Bespreek met je werkgever hoe fietsen
nog aantrekkelijker kan worden
Misschien ben je al gewend om met de fiets naar je werk te gaan,
maar wil je dat ook je collega's vaker met de fiets komen. Of je wilt
wel met de fiets komen, maar je woont nét te ver weg en een e-bike
of speed pedelec is een flinke investering. Ga hierover dan eens
het gesprek aan met je werkgever. Er zijn namelijk veel dingen die
bedrijven kunnen doen om fietsen aantrekkelijker te maken voor
hun werknemers.
Maak met hulp van je werkgever,
je collega’s enthousiast
Aantrekkelijke regelgeving en goede
voorzieningen zijn helaas niet altijd genoeg om
het fietsen te stimuleren. Het inspireren tot
ander reisgedrag is net zo belangrijk. Het begint
vaak bij de werkgever zelf: die moet het goede
voorbeeld geven! Ook kunnen jullie bijvoorbeeld
een autoloze dag in het leven roepen, of
medewerkers belonen die vaak de fiets pakken.
Via sommige fietsapps kunnen medewerkers
bijvoorbeeld voor geld of cadeaus sparen.

Kijk of er meer fietsvoorzieningen
kunnen komen
De aanwezigheid van goede voorzieningen
kan het verschil maken tussen de keuze voor
de fiets of niet. Een veilige goed bereikbare
fietsenstalling, of oplaadpunten voor e-bikes zijn
natuurlijk enorm belangrijk. Maar ook iets kleins
als het beschikbaar stellen van een fietspomp en
een bandenplakset kan al verschil maken. Kijk
voor meer tips op kiesdefiets.nl/faciliteiten
Bespreek financiële tegemoetkomingen
voor fietsers
Sommige bedrijven bieden hun werknemers een
fiets of e-bike van de zaak aan. Al dan niet met
een eigen bijdrage. Hiervoor kan je werkgever
gebruikmaken van fiscaal aantrekkelijke
regelingen zoals de werkkostenregeling (WKR)
of de leasefietsregeling. Daarnaast wordt er
vaak een fietskilometervergoeding van € 0,19
per kilometer aangeboden om fietsen nog
aantrekkelijker te maken. Meer informatie over
deze regelingen vindt u op kiesdefiets.nl/regelingen
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"Onze eerste Autoloze
Dinsdag leverde direct een
besparing op van 40.000
kg CO2 (70% besparing ten
opzichte van een reguliere
dinsdag).
Cor Brockhoven, directeur Public Affairs &
Communicatie Enexis Groep
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Minder reistijd,
meer zorg aan huis
Vierstroom Zorg Thuis
kiest de fiets

Bij Vierstroom krijgen alle medewerkers een e-bike ter beschikking. Sinds 2020
is er een nieuwe leasefietsregeling, waarmee het voor alle bedrijven makkelijker
wordt om voor een e-bike te kiezen. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden
binnen jouw organisatie.

"Ruim 10%
minder reistijd
dankzij de e-bike"

Lees het hele verhaal van fietsambassadeur Vierstroom op kiesdefiets.nl
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