
 

Nieuwsbrief Werk Slim, Reis Slim - september 2015 

Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Werk Slim, Reis Slim | Leeuwarden Vrij-

Baan. Opmerkingen of tips? Mail ons via werkslimreisslim@vrij-baan.nl 

    

 

Fietsinspiratieworkshop rij2op5 

   

  

Op 8 oktober van 15.00-17.00 uur organiseert rij2op5 een fietsinspiratieworkshop bij de 

Friesland Zorgverzekeraar aan de Harlingertrekweg 57. De workshop is bedoeld voor 

rij2op5 campagneleiders. Deelnemers krijgen onder andere uitleg over het 

fietsbeloningssysteem Trappers, de werkkostenregeling en de beïnvloedingsstrategieën 

van Cialdini. Meld je aan bij Mirjam of Marion. 

Voorafgaand aan de fietsinspiratieworkshop op 8 oktober kunnen medewerkers van 

rij2op5-bedrijven meedoen aan de e-bike opstapdag van 12-15 uur bij de Friesland 

Zorgverzekeraar. Probeer de nieuwste modellen E-bikes, speed pedelecs, E-vouwfietsen 

en E-scooters en kom alles te weten over de aanschaf en het gebruik van elektrische 

fietsen. Wil jij deze middag promoten bij je medewerkers? Gebruik hiervoor de kant-en-

klare intranettekst en de poster. 
 

Makkelijk naar afspraken 

Park & Bike geeft de mogelijkheid om je auto aan de rand van Leeuwarden te  

parkeren en vervolgens het laatste stukje naar je werk te fietsen. Denise Hamstra 

(communicatie gemeente Leeuwarden) is een tevreden gebruikster van Park & Bike. Ze 

parkeert haar auto bij het WTC en fietst daarna in 5 minuten naar haar werk. Er zitten veel 

voordelen aan het gebruik van Park & Bike. Zo geeft Denise aan veel kosten te besparen 

op parkeergeld. Ook is ze minder tijd kwijt aan reizen. Daarnaast heeft ze altijd een fiets 

bij de hand waardoor ze makkelijk en snel naar afspraken kan. Denise raadt iedereen aan 

om gebruik te maken van Park & Bike. ‘Hoe meer groene Vrij-Baan fietsen in de stad, hoe 

beter. Zo maken we ruimte voor fietsers en voetgangers! En zorgen we voor minder 

auto’s in het centrum.’ De andere fietskluizen staan bij Wiarda, Hemriksein, Kalverdijkje 

en Goutum. Meer info via werkslimreisslim@vrij-baan.nl. 
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MyOV App 

   

  

Werk Slim, Reis Slim partner Arriva biedt sinds juni de MyOV app aan. Met deze app (te 

downloaden in de Apple AppStore of Google Play) kunnen gebruikers punten sparen als 

ze buiten de spits reizen. Die punten kunnen ze inwisselen voor verschillende producten, 

uiteenlopend van een kop koffie tot een upgrade eerste klas.  MyOV draait een jaar als 

pilot en wordt bij succes verlengd en wellicht ook uitgerold bij andere vervoerders. Het 

programma kwam tot stand dankzij een bijdrage vanuit het programma Beter Benutten 

van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Groningen, Fryslân, 

Drenthe en Overijssel en Arriva. Gebruik jij de MyOV app al? 

 

Fiets in de P 

Laat uw fiets of scooter gratis bewaken in de fietsenstallingen van de Sint Jacobsstraat en 

Zaailand. U kunt hier ook terecht voor aanvullende service, zoals gebruik van een buggy 

of een kleine reparatie aan uw fiets. U vindt er tevens een oplaadpunt voor uw elektrische 

fiets.  

  

 

 

Fietsenstallingloterij 

   

  

In de week van 5 tot en met 9 oktober organiseert rij2op5 de jaarlijkse rij2op5 

Fietsenstallingloterij. Wil je ook meedoen aan de loterij? Meld jouw organisatie aan bij 

rij2op5 en roep je collega's op om deze week met de fiets naar het werk te komen. Je 

collega's kunnen mooie prijzen verdienen met fietsen naar het werk. Lees verder voor 

meer informatie over de fietsenstallingloterij.  

 

Blijf op de hoogte! www.werkslimreisslim.nl | Twitter: @vrijbaan en #werkslimreisslim | Word lid: Werk Slim, Reis Slim 

LinkedIn-groep | Like:Facebook Vrij-Baan. 

Hartelijke groet, 

Projectteam Werk Slim, Reis Slim. 
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