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Beschrijving maatregel Fietsstimuleringscampagne waarbij reizigers een beloning verdienen door de 
auto te laten staan en op de fiets naar hun werk te reizen. De fietsers krijgen 
een beloning van bijv. 10 cent in de zomer en 15 cent in de winter voor elke 
gefietste woon/werk kilometer. Naast deze geldelijke beloning kunnen ook een
aantal services geboden worden zoals een soort wegenwacht voor 
fietsreparatie (lekke banden en kleine reparaties)

Doel maatregel Het verminderen van het aantal autoverplaatsingen (in de spits) door een 
verschuiving naar de fietsverplaatsing (modal shift)

Doelgroep Frequente reizigers (vaak woon-werk) op fietsafstand van werk <7,5 km

Beoogt effect op Modal shift van auto naar fiets en vermindering spitsritten auto
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Kosten De maximale beloning is € 300,- per deelnemer (dit is €700 bij B-Riders); 
beloning per km in de spits ligt rond de €0,10 (bij B-Riders). Maar dit is excl. 
overige projectkosten.

Variabelen die van invloed zijn op kosten • Organisatiekosten
• Aantal geïnteresseerde deelnemers / Aantal gereden kilometers
• Systeem om gereden kilometers bij te houden (back end, front end)

Effect uitgedrukt in aantal wegmijdingen Voor 1.000 spitsmijdingen per dag zijn er ± 2.500 fietsende deelnemers nodig. 

Variabelen die van invloed zijn op effecten • Mobiliteitsbeleid van de werkgever en faciliteiten werkgever
(fietsenstalling, douches) 

• fietsroutes (comfortabel, veilig, snel) 
• Vast inkomen werknemers
• Sociale stimulans
• Weer
• Woon-werk afstand deelnemers
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Benodigde voorbereidingstijd Minimaal 12 maanden

Initiatief / trekker bij Overheid voor subsidie en communicatie

Benodigde partijen Werkgevers (met werknemers wonend < 7.5 km van werklocatie)
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Waar moet je aan denken De insteek van deze maatregel is in de praktijk vaak het bereiken van 
structurele gedragsverandering, omdat dit effectiever is dan het inzetten op 
een tijdelijke modal shift. 

Voorbeelden van eerdere toepassing IJmond Bereikbaar; B-Riders, Twentse fietsactie, fietsstimulering Beter 
Benutten Zwolle-Kampen, Maastricht Bereikbaar

C
on

ta
ct Contactpersoon / contactpunt AmsterdamBereikbaar@vervoerregio.nl

BestemmingReistijdstipRoute

Slim Reizen in de metropoolregio Amsterdam
Fietsen belonen
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