Varia
HEEFT UW BEDRIJF AL
EEN FIETSPLAN?
De ideale ‘win-win’: u geeft uw medewerkers een mooi cadeau en pluk
zelf als bedrijf de vruchten qua rendement, marketing en promotie.
Dat alles kan via de wielersport, Vlaanderen’s meest populaire sport.
Hiervoor ontwikkelde de VLAAMSE WIELRIJDERSBOND een ‘business pack’: vrijgesteld van sociale lasten en fiscaal aftrekbaar!

BUSINESS

INVESTEREN IN GEZONDE WERKNEMERS RENDEERT

Werknemers die zich goed in hun vel
voelen presteren beter. Investeren in
de gezondheid van medewerkers is dan
ook een van de goedkoopste, snelste,
meest duurzame en meest effectieve
manieren om de prestaties van het
ganse bedrijf te verbeteren. Gezonde
werknemers leiden tot een gezond bedrijf. En dat doel is verrassend eenvoudig te bereiken.
Recreatief fietsen of wielertoerisme is
hiervoor de bij uitstek geschikte sport,
want ze is prettig en gezond, relatief
blessurevrij en perfect doseerbaar.
Bovendien zorgt deze sport voor voldoende sociale contacten en bevordert
ze de ploeggeest, zowel onder collega’s
als met zakenrelaties. Ook de opkomst
van de e-bike zorgt mede voor een grotere interesse bij werknemers inzake
woon-werkverkeer.

SLIMME PROMOTIE EN
COMMUNICATIE
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Extra naambekendheid werkt
omzet bevorderend en zorgt ook voor
een positieve beeldvorming van het
bedrijf. Gemotiveerde werknemers
zijn de beste ambassadeurs voor het
bedrijf en er is geen betere promotie
dan hen als levende reclamepanelen
van uw bedrijf door het straatbeeld te
laten fietsen. Dat geldt trouwens ook
voor uw klanten of leveranciers. Uw
bedrijf krijgt naast de naambekendheid meteen ook een sportief en dynamisch imago.

BUSINESS PACK
Bedrijven kunnen voor hun medewerkers bij de Vlaamse Wielrijdersbond
een business pack aanschaffen, dat
hen in staat stelt om meteen op een
verantwoorde en veilige manier van
start te gaan.

Bij fietsen en mountainbiken,
maar ook bij andere sporten zoals
zwemmen, joggen, wandelen, fitness. Eventuele bedrijfsfietstochten zijn meteen mee verzekerd. De
werknemers genieten van dezelfde
waarborgen ook bij hun individuele fietsuitsdtappen.
*

Pechverhelping 24/7: uw werknemer heeft recht op pechverhelping
bij panne of ongeval

*

Abonnement ‘Vlaamse Wielrijder & Biker’: hét wielermagazine, boordevol artikels over fietsen,
training, voeding, producttests,
fietsvakanties,..enz.

*

Toegang tot meer dan 4.000
hoogstaande recreatieve organisaties, zowel op de weg als voor
MTB’s. Aan gereduceerde ledenprijzen.

*

Opleidingen: techniek MTB en
wegfiets, wetgeving, sportvoeding,..enz.

Dit business pack omvat:
*

Sportverzekering:
burgerlijke
aansprakelijkheid,
lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.

*

Kortingen bij vele fietsenzaken en
fietsvakanties

Bovendien wordt uw bedrijf als sponsor van de Vlaamse Wielrijdersbond
op de website vermeld.

WAT KOST HET ?
Telkens wordt een aparte sponsorovereenkomst opgemaakt, maar u mag
rekenen op een bijdrage 32 euro voor
een werknemer + zijn/haar volledig gezin, ongeacht het aantal kinderen.
Deze sponsorovereenkomst is fiscaal
aftrekbaar en vrijgesteld van sociale
zekerheidsbijdragen,

zodat u uiteindelijk voor weinig geld
uw werknemers en uzelf toch een belangrijke meerwaarde kan bieden.

Extra’s
I. Wielerkledij
U bewijst uzelf en uw werknemers/zakenrelaties zeker een dienst door hen
wielerkledij van het bedrijf te schenken. En zelfs indien u geen partners
of leveranciers als co-sponsor weet te
strikken, kan dat toch heel goedkoop.
De Vlaamse Wielrijdersbond helpt
jullie graag bij de aanschaf van deze
kledij en kan voor een extra korting
op de factuur zorgen.

CYCLING
INTERESSE ?
Neem vrijblijvend contact op:
fietsplan@vwb.be
052/33 29 80

II. Uitstappen en fietsvakanties
Wil u om het samenhorigheidsgevoel
te vergroten samen met de collega’s
eens een dagje door de Vlaamse Ardennen fietsen of gaat u liever voor
een weekendje Mont Ventoux ? Of
bereidt het bedrijf zich met een aantal zakenrelaties voor op de Ronde van
Vlaanderen? Dit en nog veel meer kan
de Vlaamse Wielrijdersbond voor u
regelen. We zorgen voor een professionele begeleiding en een vlekkeloze
organisatie.
III. Fietsen
Ook bij een groepsaankoop van fietsen
kan de wielerfederatie jullie dankzij de
goede contacten in de sector zeker behulpzaam zijn.

Vlaamse Wielrijdersbond vzw
De snelst groeiende sportfederatie
* om en bij de 165.000 leden
* 1600 clubs, verspreid over heel Vlaanderen
* 1.500 evenementen in Vlaanderen
* erkend door de Vlaamse overheid

EEN BEDRIJF GEEFT HET VOORBEELD

PRACTIMED LANCEERT
SUCCESVOL FIETSPLAN
Practimed CVBA is al meer dan 50 jaar een begrip op medisch gebied. Als Medisch Centrum beschikt Practimed op haar beide campussen te Tessenderlo en Bree over een polikliniek en een radiologieafdeling. In de vestiging in Tessenderlo werd tevens een uitgebreid
gespecialiseerd klinisch labo uitgebouwd ten dienste van beide campussen. Een team van
120 medewerkers, 5 klinisch biologen en 3 radiologen ondersteunt dagelijks 300 huisartsen en 100 specialisten met als doel het aanbieden van een snelle en complete zorgverlening voor alle patiënten.
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Win-win -situatie
Voor
ongevallenverzekering
en
pechverhelping heeft Practimed gekozen voor de verzekering van de Vlaamse Wielrijdersbond. “We hadden reeds
goede ervaringen met hen via onze
fietsclub en de prijs-kwaliteitsverhouding is voordelig. Ook het feit dat de
medewerkers enerzijds verzekerd zijn
bij enkele andere sportactiviteiten en
dat ze anderzijds ook hun gezinsleden
gratis kunnen aansluiten, is een extra
troef ”, verklaart Vera Verluyten.
Herstellingskosten worden gedekt
door het jaarlijkse onderhoudsbudget
dat Practimed voorziet. Als de kost op
12-maandelijkse basis zou overschreden worden, betaalt de medewerker de
meerkost rechtstreeks aan de fietshandelaar.

De medewerkers van Practimed zijn alvast enthousiast over het nieuwe fietsplan.

Welzijn en gezondheid
als prioriteit

Introductie van het
fietsplan

Niet alleen vindt Practimed de gezondheid van haar patiënten belangrijk; ook het welzijn en de gezondheid
van haar medewerkers is een
belangrijk aandachtspunt.
Het Medisch Centrum
tracht dan ook oplossingen
aan te reiken om een goede
werk-privébalans te kunnen
ondersteunen.

Nadat de definitieve beslissing was gevallen om een fietsplan op te zetten,
werden alle medewerkers uitgenodigd

De fiets blijft 4 jaar eigendom van
Practimed, waarna deze door de werknemer wordt overgenomen. Tijdens de
periode van 4 jaar wordt er maandelijks
een bedrag van het loon ingehouden.
“De totaalkost van de fiets
wordt verminderd met een
tussenkomst door de werkgever om zo de medewerkers
extra aan te moedigen. Alle
voorwaarden hebben we in
een fietspolicy gegoten om
het gebruik en het beheer
van de ter beschikking gestelde fiets optimaal te laten
verlopen”, vult personeels-verantwoordelijke Vera Verluyten aan. Momenteel heeft 60% van de medewerkers
reeds voor deze formule gekozen, maar
verwacht wordt dat dit aantal nog gaat
stijgen.

“Vrij uniek is dat we
dit volledig in eigen
beheer doen.”

De meeste medewerkers wonen op fietsafstand van Practimed, maar toch maakten niet zoveel
medewerkers gebruik van de fiets voor
hun woon-werkverkeer. Om een gezonder alternatief te stimuleren, werd
er begin dit jaar een fietsplan geïntroduceerd.
28 - www.VWB.be

voor een presentatie over de modaliteiten. “Vrij uniek is dat we dit volledig
in eigen beheer doen. We kopen dus
de fietsen aan en zorgen voor de administratie m.b.t. verzekering, onderhouds-budget, enz.”, verklaart algemeen directeur Frederik Raemdonck.

F. Raemdonck en V. Verluyten voor de ingang van Medisch Centrum Tessenderlo.

De medewerkers mogen hun fiets naar
wens in hun vrije tijd gebruiken, maar
moeten deze ook regelmatig gebruiken voor woon-werkverkeer. Hierbij
kunnen zij tevens genieten van het
voordeel van een fietsvergoeding. “De
aanpak werkt, want dagelijks staat er
een mooie verzameling bontgekleurde
fietsen uitgestald op onze parking. Het
verbaast ons ook dat toch best wel veel
medewerkers die verder weg wonen
van het werk ook hebben ingeschreven
op het fietsplan. Ze plannen maandelijks een aantal dagen dat ze met de
fiets komen en zijn heel enthousiast
over hoe ze dit beleven”, aldus Frederik
Raemdonck.

“De aanpak werkt, want
dagelijks staat er een mooie
verzameling fietsen op onze
parking.”
Toekomstplannen
“Ons eerstvolgende initiatief wordt
de plaatsing van een uitgebreide fietsenstalling. Want een mooi fietsplan

zonder een degelijke fietsenstalling is
geen geslaagde combinatie”, verklaart
de algemeen directeur. Voorlopig biedt
de huidige fietsenstalling voldoende
oplossing, maar op termijn moet deze

groter en volledig overdekt worden om
alles comfortabeler te maken. Omdat
er veel medewerkers voor een elektrische fiets kozen, zouden oplaadpunten
in de toekomst een mooi extraatje zijn.
“Samenvattend kunnen we stellen dat
we heel tevreden zijn over het succes
van het fietsplan en de enthousiaste
reacties van onze medewerkers. Het
is fijn op deze manier enerzijds een
steentje te kunnen bijdragen aan het
welzijn en de gezondheid van onze
medewerkers en anderzijds duurzaamheid en milieubewustzijn te stimuleren
binnen onze organisatie”, concludeert
Frederik Raemdonck.
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