


Wij werken aan de slimme, groene en gezonde toekomst 
van de Metropool Amsterdam

‘Werk maken van Fietsen’ inspiratiesessie

2

• Welkom & Introductie
Richard Hoving, lead Mobiliteit Amsterdam Economic Board

• Wat is er nodig om een fietsregeling aan medewerkers aan te bieden?
Rein Aarts, directeur Breikers

• Wat zijn de effecten van een fietsplan voor werknemers? 
Hoe implementeer ik een fietsplan binnen 2 weken?
Mark Danhof, manager Lease a Bike

• De fiets van de zaak in de praktijk: Van Tilburg Bastiaanen
Josine Brandt, HR manager Van Tilburg Bastiaanen

• Wrapup & Afsluiting

Green Deal Fiets – Arbeidsvoorwaarden 31 maart
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Hét netwerk van bijna 300 werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam die 
werken aan slimme en duurzame mobiliteit.
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Over Ons
Breikers helpt werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam 
kosteloos en resultaatgericht bij hun transitie naar slimme & 
duurzame mobiliteit en logistiek.

Iedere medewerker binnen jouw organisatie kan flexibel, 
slim en duurzaam reizen. Dát is wat wij mogelijk maken, 
samen met jou. Je krijgt van ons advies op maat: helemaal 
afgestemd op jullie situatie en wensen.
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Kosteloos & Onafhankelijk 
Advies

Ons advies is onafhankelijk, deskundig én gratis! Dit is 
mogelijk omdat wij werken voor het programma Samen 
Bouwen aan Bereikbaarheid.

De metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit. Tot 2040 
komen er 250.000 woningen en veel arbeidsplaatsen bij. 
Met deze groei, groeit ook de mobiliteit. Maar de capaciteit 
van wegen en het openbaar vervoer zijn beperkt. 

Breikers ondersteunt daarom vanuit dit programma 
werkgevers bij hun transitie naar slimme en duurzame 
mobiliteit.
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van Publieke doelen
• Bereikbaarheid

• Klimaatakkoord

• Leefomgeving

• Vitaliteit

naar Private motieven
• Kosten

• Modern werkgeverschap

• Duurzaamheid

• Vitaliteit
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Zij gingen
je voor

Bijna 300 werkgevers maken al gebruik van de kennis en het 
netwerk van Breikers.
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Met MobilityAnalyst ontdek je de 
impact van maatregelen op jouw 
organisatie!

• Inzicht in het totale woon-werkverkeer, zoals kosten, 
reiswijze, reistijden, duurzaamheid en vitaliteit.

• Inzicht in potentieel van verbeteropties (fiets, OV, auto, 
hybride werken)

• Gebaseerd op nauwkeurige en actuele data. Dus actuele 
dienstregelingen, accurate routes en file-druk.
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We delen onze 
kennis graag
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Van, voor en door werkgevers!

Rein Aarts
06-12161083
rein@wijzijnbreikers.nl
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Maak werk van 
fietsen



Inspireren

Lease a Bike

Waarom
de leasefiets?



Inspireren

Lease a Bike

Gaan we meer 
fietsen?

En privé? 80%
3 dagen per week



Inspireren

Lease a Bike

Welk cijfer 
krijgt de 
werkgever?

8,6



Great minds lease a bike

Wat brengt 
het mij als 
werkgever?



Evolutie van de ‘fiets van de zaak’

Great minds lease a bike

Buiten de WKRIn de WKR



Great minds lease a bike

Werkgever 
investeert

• Secundaire arbeidsvoorwaarde

• i.c.m. lease- of mobiliteitsbudget

Gedeelde 
investering

• Bepaal samen de verdeling van kosten

• Vaste bijdrage van €X,- per maand

Werkgever 
faciliteert

• Volledig bedrag uitruilen met brutoloon

• 20-35% fiscaal voordeel voor werknemer

Lease scenario’s
De 3 mogelijkheden



Great minds lease a bike

Leasen incl. overname 
voordeliger dan kopen
Faciliteren is zonder kosten voor werkgever



Great minds lease a bike

☺

☺

☺

Voor wie is fietsen 
interessant?
Combineren is mogelijk

Lease auto

OV-gebruikers

Zonder 19ct/km 

Met 19ct/km
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Tot zover.
Bedankt!


