
  

 
 

   
 

Geachte heer, geachte mevrouw 

 

Graag stellen wij onze vzw, Fiets Voor Iets, kort even aan u voor. Fiets Voor Iets werd opgericht door 

vier mensen met een passie voor de fiets en hart voor de welzijnssector. Met onze vzw willen we 

hoofdzakelijk twee zaken bereiken: 

- Mensen activeren en motiveren om op de fiets te krijgen. 

- Financiële acties op poten zetten die integraal naar een goed doel gaan. (Dit jaar naar het 

JAC Brugge) 

Éen van onze acties is het stimuleren van mensen om met de fiets naar het werk te gaan. Met de 

fiets naar het werk komen heeft veel voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever. We 

geven u kort de voordelen mee: 

Werkgever 

- Parkeervoorzieningen zijn veel goedkoper voor fietsen dan voor auto’s. 

- Fietsende werknemers zijn per jaar gemiddeld één dag minder afwezig door ziekte. 

- Fietsende werknemers zijn productiever omdat ze fitter en minder gestresseerd zijn. 

- Fietsende werknemers staan niet in de file, hun aankomsttijd is goed voorspelbaar.  

- Uw onderneming krijgt een positief en duurzaam imago en wordt aantrekkelijker als 

werkgever. 

Werknemers 

- Je draagt zelf een steentje bij aan het milieu. 

- Je kiest voor een veilige, comfortabele, filevrije route naar je werk 

- Begin je dag zonder zenuwen. Onderzoek toont aan dat mensen die naar het werk fietsen, 

voor 50% minder stress ervaren in vergelijking met de auto én het openbaar vervoer. 

- Een gezonde geest in een gezond lichaam: twee keer per dag vijftien minuten fietsen zorgt 

voor gezonde beweging. Als u weinig beweegt, kunt u uw conditie met ruim 10% 

verbeteren.  

We willen mensen die met de fiets naar het werk gaan, ook stimuleren om hun fietsvergoeding, of 

een deel van hun fietsvergoeding, naar ons door te storten. Als u meer informatie wil over de 

concrete goede doelen die we steunen, kunt u een kijkje nemen op onze website: 

www.fietsvooriets.be 

Het motiveren van werknemers om met de fiets te komen, zien we als een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid. IN bijlage stelden we een brief op die u, volledig vrijblijvend, kunt doorsturen 

naar uw werknemers.  

Bent u nog niet volledig overtuigd en wil u wat meer informatie, dan maken we graag een afspraak 

met u om u wat meer uitleg te geven. 

 

Dank bij voorbaat 

 

http://www.fietsvooriets.be/


  

 
 

   
 

Sportieve groeten 

Tijs, Philip, Bob en Jelle. 

Fietsvooriets@gmail.com 
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