
Wat als jouw medewerkers wat vaker de auto laten staan?

Reizen je medewerkers meestal met de auto naar het werk? Hoe mooi 
zou het zijn als ze vaker op de fiets zouden komen? Jouw medewerkers 
kunnen hun dagelijkse woon-werkroute goed gebruiken om fitter te 
worden. Fietsen is bovendien goedkoper, bespaart parkeerplekken en 
zorgt voor minder drukte op de weg. Zuid-Limburg Bereikbaar helpt  
jou als werkgever op weg met de actie ‘Ontdek de E-bike’.

‘Ontdek de E-bike’: Hoe werkt het?

Wil jij als werkgever je medewerkers de kans geven de e-bike te 
ontdekken? Dit kan via Zuid-Limburg Bereikbaar. Wij begeleiden een 
werkgever de e-bike te introduceren bij de medewerkers en zoveel 
mogelijk mensen op de e-bike te krijgen. Wij zetten een pool e-bikes 
neer op de werklocatie die de medewerker een week lang mag  
proberen. Deelnemers hebben de keuze uit verschillende modellen 
zoals de e-bike, speedbike, vouwfiets of een elektrische bakfiets.

Start programma 
Op de dag dat we de e-bikes laten 
bezorgen, organiseren we een ‘kick 
off’ bij jouw bedrijf om de actie 
onder de aandacht te brengen. 
We geven jouw medewerkers dan 
de nodige informatie over het 
programma en instructies over  
het gebruik van de e-bike(s). 

Nog niet aangesloten als werkgever?
Medewerkers kunnen ook rechtstreeks een e-bike of speedbike reserve-
ren. Ze kiezen zelf een probeerweek die hun past. Ophalen en terugbren-
gen is dan bij het uitgiftepunt Cycle Center, De Leeuwhof 21, Valkenburg.

Kopen of leasen
Is de probeerweek goed bevallen en is er interesse om een e-bike of 
speedbike aan te schaffen? Medewerkers vinden op ontdekdeebike.nl 
handige aanschaftips voor het kopen of leasen van een e-bike of  
speedbike.
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Ontdek de e-bike 
voor jouw bedrijf

Maak je interesse 
kenbaar bij de 

mobiliteitsmakelaar.

Op de dag dat de actie 
start of vlak daarvoor 

worden de fietsen 
geleverd.  

Tijdens de actie krijgt de interne 
coördinator toegang tot het 
reserveringssysteem om de 
voortgang zelf in de gaten te 

houden. 

Gezamenlijk kiezen 
we een geschikte 

periode.

Medewerkers melden zich direct 
aan op de website ‘Ontdek de 

E-bike’ en reserveren het gewenste 
model en periode.

Na afloop van de actie worden de 
resultaten teruggekoppeld. Dit is 

ongeveer een maand na afronding 
van de actie.

De fietsen worden 
voor jouw organisatie 

gereserveerd.

Twee weken voor de start 
van de actie wordt de 

communicatiecampagne binnen 
jouw organisatie opgestart. 

Contactpersoon van ‘Ontdek de 
E-bike’ maakt een afspraak met je 
om de operationele zaken door te 

spreken.

Van de mobiliteitsmakelaar ontvang je 
communicatiemiddelen om de actie te promoten 
bij de medewerkers. Wij maken deze middelen 

graag op maat voor jouw organisatie.

Jij benoemt vanuit je werkgeverschap een 
eigen coördinator voor de in- en uitgifte van 
de fietsen aan de medewerkers/collega’s.
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Ontdek de e-bike laat medewerkers gratis ervaren of fietsen naar  
het werk bij hen past. Kijk voor meer informatie op: ontdekdeebike.nl


