
 

 
Leeuwarden, maart 2021 
 
Werk Slim, Reis Slim (WSRS) heeft de afgelopen 2 jaar met succes werknemers van aangesloten 
Leeuwarden bedrijven gestimuleerd om de fiets als vervoermiddel voor woon-werkverkeer te 
gebruiken in plaats van de auto. WSRS zette daarvoor de actie Ga toch fietsen! in. In 2021 wordt de 
actie herhaald en uitgebreid naar gemeenten Smallingerland, Opsterland en Sudwest-Fryslân. De 
actie duurt van 1 april tot 30 november 2021. 
 
De actie is een van de stimulerende mobiliteitsmaatregelen van bedoeld om de doelstelling van 
WSRS te realiseren: betere bereikbaarheid van regio’s en reductie co2-uitstoot. Voor werkgevers is de 
actie aantrekkelijk. Meer fietsers betekent o.a.: vitale medewerkers, minder files, minder 
parkeerproblemen, minder reiskostenvergoeding, goed werkgeverschap, een bijdrage leveren aan de 
reductie van co2-uitstoot en goede bereikbaarheid van de regio en het bedrijf.  
 
Actie Ga toch fietsen! www.stapuitdeauto.nl 
Het doel van deze actie is medewerkers van bedrijven in de 4 gemeenten te stimuleren om uit de 
auto te stappen en vaker op de fiets naar het werk te komen.  
 
Op 1 april 2021 start de actie Ga toch fietsen! - E-bike-probeerweek. We benaderen daarvoor 
werkgevers die aangesloten zijn bij Werk Slim, Reis Slim en een voorselectie van werkgevers in de 
andere 3 gemeenten. Deze werkgevers kunnen zich aanmelden voor de actie en hun medewerkers 
vervolgens stimuleren aan de actie mee te doen. Forenzende medewerkers kunnen een elektrische 
fiets reserveren en uitproberen voor het woon-werkverkeer via deelnemende fietshandelaren. Zo 
kunnen ze ervaren dat reizen met een e-bike of speed pedelec een goed en duurzaam alternatief is 
voor de auto en ervoor kiezen voortaan vaker op de fiets naar het werk te gaan. Er is een 
reserveringssysteem waarin de match tussen fietshandelaar en periode geregeld wordt.   
 
Fotomoment 
Voorstel: Tijdens de kick-off op 1 april (per gemeente) wordt er bij een van de deelnemende 
organisaties een foto gemaakt van de overdracht van de eerste e-bike aan de medewerker in 
combinatie met een banner van de actie (op de achtergrond eventueel de speed pedelec in beeld).  

http://www.stapuitdeauto.nl/


Personen in beeld: de medewerker, een fietshandelaar, de captain van het bedrijf en iemand van de 
organiserende gemeente. Te gebruiken bij persbericht.  
> Concepttekst persbericht door WSRS aangeleverd 
> banner door WSRS aangeleverd 
 
Meer info over de actie 

• Bedrijven en organisaties krijgen een uitnodiging om aan de actie deel te nemen 
• Fietshandelaren stellen e-bikes beschikbaar 
• WSRS zorgt voor een matchingprogramma dat bedrijven en fietshandelaren zoveel mogelijk 

ontzorgt wat betreft de administratie 
• Bedrijven en organisaties worden gevraagd zich aan te melden bij Werk Slim, Reis Slim 
• De werkgevers motiveren hun medewerkers zich op de geven voor de actie. Ze krijgen daar 

een pakket promotiemiddelen voor aangereikt. 
• Medewerkers kunnen zich aanmelden voor de probeeractie op de website van Werk Slim, 

Reis Slim. De gegevens worden verwerkt in een matchingprogramma. De medewerker krijgt 
informatie wanneer er een fiets beschikbaar is.  

• De medewerker kan 1 week lang ervaren hoe het fietsen bevalt en eventueel een fiets 
aanschaffen om voortaan vaker naar het werk te fietsen. De fietsen staan bij de 
fietshandelaren. Daar kunnen de medewerkers hun probeerfiets vandaan halen. 

• Er zijn bij een aantal fietshandelaren speed pedelecs beschikbaar om uit te proberen. 

• De reservering van de speed pedelec gaat via het reserveringssysteem. De medewerker 
maakt zelf een afspraak met de fietshandelaar over de testperiode van de speed pedelec 

• De werkgevers geeft akkoord voor de testperiode van de speed pedelec en e-bike 

• Voor de speed pedelec betaalt de gebruiker een borg 
 
Planning 
De eerste fase is bedrijven op de hoogte stellen van WSRS 
➢ Week 11 krijgen geselecteerde fietshandelaren informatie over en een uitnodiging deel te 

nemen aan de actie Ga toch fietsen.  
➢ Week 12  krijgen geselecteerde bedrijven informatie over WSRS en de vooraankondiging van 

de actie Ga toch fietsen! 
De tweede fase van de actie is bedrijven en organisaties motiveren aan de actie deel te nemen.  
➢ Week 13 gaat er een brief met informatie naar de bedrijven (elke gemeente heeft een 

bestand daarvoor aangemaakt). De verzending is vanuit Werk Slim, Reis Slim.  bedrijven 
kunnen zich vanaf dat moment aanmelden. Na aanmelding krijgen ze een informatiepakket 
voor de interne werving van deelnemende medewerkers toegestuurd. 

➢ In week 13 is het fotomoment. Elke gemeente organiseert zijn eigen fotomoment. (zie 
voorstel tekst vorige pagina). Tip: eerste werkgever die zich aanmeldt. Gemeenten krijgen 
concept persbericht aangeleverd.  

De tweede fase is de werving van de medewerkers 
➢ In week 13 - op 1 april - is de officiële start van de actie voor medewerkers om zich aan te 

melden. De aanmelding kan alleen via het intranet of mail van de werkgever. 
➢ Vanaf week 14 fietsen de eerste medewerkers op een e-bike naar het werk 
De derde fase is de aanschaf van een fiets door de medewerkers vanaf week 14 
➢ Bedrijven worden vanuit WSRS gemotiveerd de aanschaf van een fiets in hun 

mobiliteitsbeleid op te nemen, zodat de medewerker op een financieel aantrekkelijke manier 
een fiets kan aanschaffen.  

➢ Fietshandelaren hebben een ‘WSRS-prijsaanbod’ voor de aanschaf van de elektrische fiets.  
 
Communicatiemiddelen voor deelnemende werkgever: 
Offline: Banner, posters en flyer, Fietspomp 



Online: Visuals en tekst voor intranet/mail 
Informatiebron: www.stapuitdeauto.nl 
 
Werk Slim, Reis Slim 
Ministerie van infrastructuur en waterstaat, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden werken 
samen onder de naam Werk Slim, Reis Slim (WSRS) aan minder auto’s in de spits en de reductie van 
co2-uitstoot. WSRS wil met slimme en duurzame mobiliteitsmaatregelen helpen de regio’s 
Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek beter bereikbaar te maken en te houden op een 
duurzame wijze. De doelstelling van WSRS is dat er per dag tijdens de spitstijden 1000 auto’s minder 
op de weg rijden en de co2-uitstoot met 20.000 ton verminderd. Dat doet WSRS in nauwe 
samenwerking met bedrijven en organisaties door slim en duurzaam te werken, reizen en vervoeren. 
De actie Ga toch fietsen is een van de activiteiten die WSRS samen met organisaties en bedrijven 
oppakt. 

http://www.stapuitdeauto.nl/

