
 
 

 

 

 

 

 

Checklist Fietsvriendelijk bedrijf 

Een fietsvriendelijk certificaat voor bedrijven 

  



Europese checklist Fietsvriendelijk bedrijf   

 
Een Europees certificaat voor fietsvriendelijke bedrijven 

De checklist 

 

We weten allemaal dat gezonde en fitte medewerkers met plezier naar hun werk gaan, maar wat doen we 

eigenlijk voor onze fietsers terug? Wij van Fietsvriendelijk bedrijf vinden dat we onze fietsers best wat vaker 

mogen belonen. In de vorm van een kilometervergoeding of een warme douche. Deze checklist is enerzijds 

bedoeld om bedrijven te beoordelen op hun fietsvriendelijkheid en anderzijds om eens kritisch te kijken waar 

de fietsfaciliteiten nog wat extra aandacht behoeven. Zo doen we wat terug voor de fietsende medewerkers en 

erkennen we de werkgever met een brons, zilver of goud certificaat.  

Op www.fietsvriendelijkbedrijf.nl kan de checklist doorlopen worden en is het mogelijk de werkgever voor te 

dragen. Om in aanmerking te komen voor een brons certificaat dienen minimaal drie werknemers de checklist 

volledig in te vullen. Voor een zilver of gouden certificaat komen we graag een keer op bezoek. Meer 

informatie is te vinden op onze website fietsvriendelijkbedrijf.nl. Desondanks vragen of opmerkingen? Neem 

dan contact op met Marina van Dijk van de Fietsersbond via m.vandijk@fietsersbond.nl of op 030 29 18 118 (di 

t/m vrij).   

Deze checklist is binnen het IEE gesponsorde project ‘Bike2Work’ opgesteld. In Nederland voert de Fietsersbond 

de certificering uit op basis van het Uniforme Europese Platform. 

 

 

  

http://www.fietsvriendelijkbedrijf.nl/


Europese checklist Fietsvriendelijk bedrijf   

 
Een Europees certificaat voor fietsvriendelijke bedrijven 

Informatie | Communicatie | Motivatie  

 Punten score 

Deelname aan de Fietsvriendelijke werkgever campagne maand 5  

Fietsactiviteiten of campagne op eigen initiatief.  5  

Brochure “de Fietsvriendelijke werkgever” voor nieuwe werknemers 5  

Interne marketing ter fietsstimulatie 7  

Terugkerende acties voor fietsers (ontbijt voor fietsers, gezamenlijke fietsrit) 7  

Awards voor fietsers (fietsers van de maand) 4  

Individueel route advies (bv. via fietsrouteplanner.fietsersbond.nl) 4  

Fietsbuddy systeem 3  

Bedrijfsuitjes met de fiets 4  

Informatieve bijeenkomsten (gezondheid e.d, mobiliteitsmogelijkheden) 4  

Fietsonderhoud cursus (in samenwerking met plaatselijke fietsenmaker) 3  

Overzicht van bedrijven in de omgeving. (Kennisdeling op gebied van mobiliteit 3  

Maximale score  54  

Minimale score brons  20  

Minimale score zilver 25  

Minimale score goud 35  
 

Coördinatie | Organisatie 

 Punten score 

Aanstellen van Fietsambassadeur binnen het bedrijf vereiste  

Doelstelling formuleren toename fietsgebruik 2  

Mobiliteitsprogramma voor fietsen naar het werk 5  

Kilometervergoeding voor het fietsen naar het werk 12  

Gebruik van fietsen, bakfietsen of aanhangers voor bedrijfsritten 3  

Het gebruik van fietsvervoerders m.b.t de inkoop van producten/diensten 4  

Het gebruik van fietsvervoerders voor de eigen logistiek.  5  

Uitwisseling met andere bedrijven in de omgeving. 3  

Maximale score  34  

Minimale score brons  9  

Minimale score zilver 14  

Minimale score goud 20  
 

Service 

 Punten Score 

Mogelijkheid tot repareren van de fiets (fietsgereedschap, pomp en losse 
onderdelen) 

5  

Service contract met plaatselijke fietsenmaker 7  

Test dagen voor diverse fietsen 4  



Europese checklist Fietsvriendelijk bedrijf   

 
Een Europees certificaat voor fietsvriendelijke bedrijven 

Bedrijfsfietsen (ook voor privé gebruik) 8  

Kortingsafspraak met plaatselijke fietsenmaker 3  

Pool van speciale fietsen om te testen/huren 5  

Activiteiten gericht op diefstalpreventie 5  

Periodieke onderhoud van fietsen binnen het bedrijf (wintercheck etc) 5  

Reguliere gezondheid en fitheid check 3  

Maximale score  45  

Minimale score brons  15  

Minimale score zilver 20  

Minimale score goud 28  
 

Infrastructuur 

Fiets parkeren punten score 

Fiets parkeerplek is minimaal 100 meter dichterbij dan de auto parkeerplek Vereiste  

Minimaal 1 fiets parkeerplek per 5 werknemers 

Of Minimaal 1 fiets parkeerplek per 4 werknemers 

Of Minimaal 1 fiets parkeerplek per 3 werknemers 

10 

20 

30 

 

Overdekte fietsenstalling 6  

Verlichte fietsenstalling 3  

Toegang zonder obstakels (toegang op begane grond) 8  

Aanwezigheid van fietspomp in fietsenstalling 2  

Toegang naar het bedrijf   

Aansluiting op het fietsnetwerk in de stad. Actieve betrokkenheid om de 
gemeente te overtuigen het fietsnetwerk of fietsinfrastructuur dicht bij het 
bedrijf te verbeteren 

2  

Veilig en comfortabele toegang tot de bedrijfsterrein  (chip systeem indien 
afgesloten) 

7  

Gebruik van fiets is toegestaan in bedrijfsomgeving 4  

Omkleed en doucheruimte   

Omkleedmogelijkheden 4  

Kluis voor opbergen van fietskleding e.d 3  

Drooghok 2  

Douche 6  

Wasmachine 1  

Maximale score  78  

Minimale score brons  39  

Minimale score zilver 47  

Minimale score goud 55  

 
 

  



Europese checklist Fietsvriendelijk bedrijf   

 
Een Europees certificaat voor fietsvriendelijke bedrijven 

Aanvullende maatregelen en fiets stimulerend beleid 

 Punten Score 

De fietsparkeer plekken zijn dichterbij de ingang dan de auto parkeerplekken. 7  

Probeer om de gemeente te overtuigen de openbare parkeerplaats te 
transformeren tot fiets parkeerplekken. 

2  

Parkeerbeleid, geen recht op parkeerplek wanneer werknemer op een afstand 
woont van 3 kilometer van het werk. 

Parkeerbeleid, geen recht op parkeerplek wanneer werknemer op een afstand 
woont van 5 kilometer van het werk. 

Parkeerbeleid, geen recht op parkeerplek wanneer werknemer op een afstand 
woont van 7 kilometer van het werk. 

5 

 

7 

 

10 

 

Betaald parkeren voor werknemers 8  

Parkeerreductie (parkeerplaatsen worden omgezet in fietsparkeerplekken) 8  

Inkomsten van autoparkeren worden gebruikt voor fiets gerelateerde 
activiteiten. 

8  

Reductie van bedrijfsauto’s. Komst van deelauto’s 5  

Auto gerelateerde subsidies/bijdrages worden niet gegeven of zijn sterk 
verlaagd. 

5  

Auto gerelateerde kortingen in arbeidscontract bestaan niet of zijn afgeschaft. 5  

Maximale score  58  

Minimale score brons  17  

Minimale score zilver 23  

Minimale score goud 30  
 

Extern Bezoek 

 Punten Score 

Fiets parkeren voor bezoekers 10  

Programma van bewustzijn voor bezoekers 10  

Fiets reparatie box 3  

Bezoekersbeleid (attenderen op fietsmogelijkheden) 5  

Maximale score  28  

Minimale score brons  10  

Minimale score zilver 13  

Minimale score goud 18  
 

Extra punten ter compensatie 

Implementatie van eigen ideeën Max. 10 Score 

   

   

Deze extra punten ter compensatie kunnen op 1 gekozen thema worden ingezet om de certificering maximaal 
1 stap te verhogen. (d.w.z. van brons naar zilver of van zilver naar goud). 


