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B-RIDERS
FIETSEN IN
BRABANT

Fitte werknemers die fietsen naar het werk; dat wil toch
elke werkgever? Het ministerie van Infrastructuur en
Milieu en de Provincie Noord-Brabant hebben het
initiatief genomen om zoveel mogelijk Brabantse
werknemers op de fiets naar hun werk te krijgen.
Het fietsstimuleringsproject B-Riders heeft al ruim
7.500 Brabanders overtuigd om voortaan de fiets
naar het werk te pakken. Het project krijgt nu een
nieuwe impuls door samen te werken met Brabantse
werkgevers. Zo stimuleren we gezond gedrag, meer
werknemers op de fiets en het verkleinen van de files
in Brabant.
In deze toolkit vertellen we u graag meer over B-Riders,
de voordelen voor werkgevers en de mogelijkheden
als B-Riders Company.
Nathan Hooghof
Projectleider B-Riders
Provincie Noord-Brabant

B-RIDERS FIETSEN NAAR HET WERK
B-Riders zijn Brabanders die de auto laten staan
en de fiets pakken naar hun werk. Voor een frisse
start van de dag en een opgeruimd en fit gevoel.
B-Riders fietsen vlot de files voorbij, zorgen voor
minder milieuvervuiling en komen ontspannen
aan op hun bestemming.
Op dit moment fietsen ruim 5.000 B-Riders naar
het werk. Samen hebben zij al meer dan 6.1 miljoen
kilometer gefietst, zorgen zij ervoor dat er dagelijks
ruim 2.000 auto’s minder de weg op gaan en dat
files op de belangrijkste knelpunten verminderen.
Uit een enquête onder B-Riders blijkt dat het aantal
autoritten zelfs is teruggelopen van 71% naar 13%.

VOORDELEN WERKGEVERS
Fietsen naar het werk heeft veel voordelen. Voor
B-Rider én werkgever! Regelmatig 30 minuten
fietsen maakt slimmer, gezonder en succesvoller.

FIETSEN SCOORT!

1

20

OF
OP 1 PARKEERPLAATS
PASSEN 20 FIETSEN

Het verhoogt de productiviteit, vermindert stress
en zorgt voor minder ziekteverzuim. Zulke gezonde

EEN LEASERIJDER

en sportieve werknemers die bijdragen aan het

IS MAAR LIEFST 32 KEER
ZO DUUR ALS EEN
FIETSENDE WERKNEMER

milieu en minder filedruk: daar kunnen werkgevers
trots op zijn!

WERKNEMERS DIE REGELMATIG 30 MINUTEN FIETSEN ZIJN:

13%
FITTER

EN HEBBEN MINDER KANS
OP EEN HARTAANVAL

MINDER VAAK ZIEK

ZIEKTEVERZUIM NEEMT
AF MET GEMIDDELD
1,3 DAGEN PER JAAR

EEN BESPARING VAN 200 TOT
400 EURO PER DAG!

PRODUCTIEVER,
SCHERPER, EN
ACTIEVER
EEN BESPARING VAN 368 EURO
PER MEDEWERKER (JAAR)

MINDER
STRESSGEVOELIG
DE BIOLOGISCHE LEEFTIJD
DAALT MET 9 JAAR

‘IK GA
LACHEND
DE FILES
VOORBIJ’
RIKY RUTTEN

B-RIDERS COMPANY
Het nieuwe B-Riders programma richt zich uitsluitend

minimaal € 0,08 per kilometer. Na afloop van

op werkgevers, bedrijven en instellingen in Noord-

de beloningsperiode fietst de B-Rider door voor

Brabant die hun werknemers de overstap willen

spaarpunten die te verzilveren zijn in de webshop

laten maken van de auto naar de fiets. Primaire

voor leuke producten, loterijprijzen of een donatie

doelstelling is om de filedruk in de spits te laten

aan een goed doel.

afnemen. De werknemers die de overstap maken
van de auto naar de fiets in het woon-werkverkeer,

Een werknemer die al naar het werk fietst of

mogen zich B-Riders noemen. Voor elke gefietste

niet voldoet aan de voorwaarden, komt niet in

kilometer binnen de spitstijden worden zij beloond

aanmerking voor een financiële vergoeding,

met een vergoeding.

maar kan wel deelnemen aan het programma.
Deze werknemer krijgt dan voor elke gefietste

Vanaf 1 december 2016 vergoedt Provincie Noord-

kilometer een spaarpunt en kan meedoen aan

Brabant gedurende 6 maanden € 0,04 per gefietste

de groepsuitdagingen samen met collega’s.

kilometer. De werkgever draagt minstens hetzelfde
bedrag bij. De B-Rider ontvangt dus in de spits

KOSTEN
	De variabele kosten voor beloning

B-RIDERS VOORWAARDEN VOOR BELONING
	Beloning geldt alleen op werkdagen tijdens

zijn afhankelijk van het aantal gefietste

de spitstijden van 06:00 – 09:30 uur en van

kilometers door de werknemers en de

16:00 – 19:00 uur.

bijdrage door de werkgever. Gemiddeld

	De werknemer maakt de overstap van auto

fietsen B-Riders 170 kilometer per maand,

naar fiets voor minstens 50% van het

wat een werkgeversbijdrage van € 6,80

woon-werkverkeer.

betekent.
	De B-Riders Company betaalt vaste kosten
van € 2,50 per maand per overstapper van
auto naar fiets.
	Na deze financiële impuls bestendigen we dit
gezonde gedrag bij de werknemer door coaching
via de app. De werknemer wordt zo gestimuleerd
om te blijven fietsen. Deze eenmalige investering
zorgt voor duurzame gedragsverandering.

	De werknemer heeft een werkweek van
minimaal drie werkdagen.
	De werknemer heeft nog niet eerder
meegedaan aan het B-Riders programma.
	De werknemer woont minimaal 4 kilometer
van het werk.

B-RIDERS COMPANY WORDT
ONDERSTEUND DOOR...
	Een app voor de B-Riders die de ritregistratie
bijhoudt en B-Riders motiveert.
	De administratieve afwikkeling van de
beloning aan de werknemer.
	Communicatiemiddelen op maat om
werknemers te stimuleren en motiveren.
	Online en telefonische helpdesk voor B-Riders.
	Rapportage via online dashboard.

FISCALE INFORMATIE
B-RIDERS COMPANY
Werknemers die op de fiets stappen kunnen

U betaalt minimaal € 0,04 per kilometer aan uw

een financiële beloning van minimaal € 0,08 per

werknemer. Onze ervaring met B-Riders leert ons dat

kilometer verdienen. Van deze beloning wordt

werknemers gemiddeld 170 kilometer per maand

maximaal € 0,04 gefinancierd door de provincie

bij elkaar trappen. Uw bijdrage aan de beloning

Noord-Brabant, het andere deel door de werkgever.

bedraagt in dat geval € 6,80 per maand. In zes

Het deel van de provincie is vrijgesteld van de

maanden is dat € 41. Dit is het bedrag dat u voor

belasting, het deel van de werkgever in principe

deze werknemer moet verwerken in de vrije ruimte

niet. U geeft immers een extra vergoeding aan

van de WKR of de onbelaste kilometervergoeding.

uw werknemer en deze vergoeding wordt belast.
U voorkomt het betalen van belasting als u uw

We vragen ook per deelnemende werknemer een

deel van de beloning kunt opnemen in de vrije

bijdrage voor de dekking van de organisatiekosten.

ruimte van de werkkostenregeling (WKR) of de

Deze vaste kosten voor B-Riders hoeft u niet te

onbelaste kilometervergoeding.

verwerken. Dit is immers geen beloning die u
uitkeert aan uw werknemer.

Uw collega’s van de afdeling financiën/fiscaliteiten
kunnen u verder ondersteunen bij een goede
inbedding van de vergoeding in de werkkostenregeling. Wij geven u hier alvast enkele handvatten
om het gesprek met uw collega’s aan te gaan. Dat
doen wij aan de hand van een voorbeeld van Corné,
een fanatiek fietser.

			VOORBEELD WERKNEMER
Corné werkt 5 dagen per week en heeft een
brutosalaris van € 2.500 per maand en 8%
vakantiegeld. Hij valt met de top van zijn
inkomen in het belastingtarief van 40%
(afgerond). Hij woont op een afstand van
15 kilometer van zijn werk en wil meedoen
aan B-Riders.

OPTIE 1

OPTIE 2

De vergoeding van € 41 kunt u als

Is de vrije ruimte in de WKR al vol of kunt u

eindheffingsloon in de vrije ruimte van de

deze om een andere reden niet benutten, dan

werkkostenregeling onderbrengen. Over de € 41

is er mogelijk ook een andere manier om te

bent u dan geen belasting verschuldigd. Indien er

voorkomen dat u met de 80%-eindheffing

geen ruimte meer is, dan bent u 80% eindheffing

wordt geconfronteerd.

verschuldigd over de vergoeding. U betaalt dan

Als u uw medewerker nog geen belastingvrije

€ 41 + € 33 = € 74 per automobilist die gedurende

reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer

6 maanden op de fiets stapt.

geeft of u geeft slechts een deel van deze

BENUTTEN VRIJE RUIMTE WKR

BENUTTEN ONBELASTE KM-VERGOEDING

€ 0,19 dan kunt u deze ruimte benutten om
de € 41 onbelast in te zetten. Corné zou een
belastingvrije reiskostenvergoeding van € 5,70
per dag mogen krijgen (15 × 2 × € 0,19). Jaarlijks
is dit dus € 1.219, 80 belastingvrij (214 × € 5,70).

LET OP!

Als u nu nog geen kilometervergoeding geeft

Bij het benutten van de ruimte binnen de onbelaste

aan Corné is er dus ruimte genoeg om de € 41

reiskostenvergoeding zit een addertje onder het gras.

hierin te verwerken. Zelfs als u Corné nu al

Als u uw medewerkers de mogelijkheid geeft om deze

€ 0,16 per kilometer betaalt, is er voldoende

ruimte in de reiskostenvergoeding uit te ruilen bij

ruimte voor het verwerken van de fietsbeloning

bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering zodat zij minder

in de belastingvrije reiskostenvergoeding.

belasting hierover betalen, dan dient u op te letten
met het verwerken van de beloning voor werknemers
in de km-vergoeding. De werknemer houdt dan
namelijk aan het einde van het jaar minder onbenutte
ruimte over en betaalt meer belasting over zijn
eindejaarsuitkering. De beloning om te fietsen wordt
zo voor een deel een ‘sigaar-uit-eigen-doos’.

REKENMODEL KOSTEN WERKGEVER
In dit rekenmodel staan de bedragen genoemd voor deelname aan B-Riders.
De bedragen zijn gebaseerd op de gemiddelde reisafstand van een B-Rider.
MODEL 1:

GEMIDDELD
Reisafstand in km

PER DAG

PER MAAND

PER 6
MAANDEN

16

40

170

1.020

€ 0,64

€ 1,60

€ 6,80

€ 40,80

Vaste kosten

€ 2,50

€ 15

Totale kosten per medewerker

€ 9,30

€ 55,80

Totale kosten per 50 medewerkers

€ 465

€ 2.790

Aantal dagen p/w fietsen
Bijdrage werkgever

8

PER WEEK

2,5
€ 0,04

In dit rekenmodel is uitgegaan van kosten bij grote reisafstand en vijf dagen per week fietsen.
De werkgever kan een maximum aan vergoeding per maand afspreken.
MODEL 2:

MAXIMAAL
Reisafstand in km

PER DAG

PER MAAND

PER 6
MAANDEN

30

150

645

3.870

€ 1,20

€ 6,00

€ 25,80

€ 154,80

€ 2,50

€ 15

Totale kosten per medewerker

€ 28,30

€ 169,80

Totale kosten per 50 medewerkers

€ 1.415

€ 8.490

Aantal dagen p/w fietsen
Bijdrage werkgever
Vaste kosten

15

PER WEEK

5
€ 0,04

KOSTENBESPARING
Als uw medewerkers eenmaal de overstap hebben
gemaakt naar de fiets, gaat u ook kosten besparen.
U moet dan denken aan de besparing van de
kosten voor parkeerplaatsen, ziekteverzuim en
variabele leasekosten. Daarnaast zijn er ook
besparingen voor het milieu, zoals de reductie
van CO2-uitstoot. Ook daar kunt u als bedrijf
een belangrijke bijdrage aan leveren.
Met de Fietscalculator kunt u eenvoudig
uitrekenen hoeveel kosten u kunt besparen
als medewerkers de auto laten staan en op
de fiets stappen:
www.fietsennaarhetwerk.nl/fietscalculator

‘MEER TIJD
OM VAN DE
NATUUR TE
GENIETEN’
MARINETTE FRANSSEN-POULUSSEN

B-RIDERS STIMULEERT
UW WERKNEMERS
Om van de overstap van de auto naar de fiets een
blijvende verandering te maken, zetten we ons
in om fietsers te blijven stimuleren. Het gaat dus
niet om een tijdelijke verandering, maar om een
gedragsverandering die een gewoonte zal worden.
Naast de tijdelijke financiële beloning is er een
coachings- en puntensysteem.
Iedere B-Rider fietst met een app op de smartphone.
Deze slimme app registreert alle ritten, minuten
en kilometers, geeft feedback en stimuleert om
door te gaan. De B-Rider bereikt verschillende
levels en gaat groepsuitdagingen aan. Dat maakt
fietsen nog leuker.

Alle fietsers sparen voor punten. Deze punten

Naast coaching en stimulering door middel van

kunnen ingeruild worden voor een cadeautje,

punten en beloningen, creëren we een B-Riders

een donatie aan een goed doel of een kans in

community. Leuke groepsuitdagingen, onderlinge

de B-Riders loterij. Iedere rit wordt geregistreerd

challenges met collega’s en de chatfunctie zorgen

en elke gefietste kilometer telt. Hoe meer

voor enthousiaste en betrokken fietsers.

kilometers, hoe meer punten.

ONDERSTEUNING COMMUNICATIE
Als B-Riders Company helpen we u graag uw
werknemers te overtuigen op de fiets naar het
werk te gaan. Zo bieden we u een toolkit met:
	posters
	flyers
	teksten voor:
		

intranet;

		

nieuwsbrief;

		

website;

		

social media.

Naast het individueel stimuleren van werknemers
om vaker de fiets te pakken, dragen we ook bij aan
een gevoel van trots en groepsgevoel. We bouwen
een fanatieke community op door middel van events
zoals fietstochten, groepsuitdagingen binnen de
app en social media.
Ludieke verrassingsacties
B-Rider van de maand
	Events zoals de fietstocht B-Riders on Tour
met Leontien van Moorsel

HEEFT U BELANGSTELLING OM VAN UW BEDRIJF
EEN B-RIDERS COMPANY TE MAKEN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP:

085 - 5000 660
company@b-riders.nl
www.b-riders.nl

