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Ac dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, lacus molestie ut libero nec, 
diam et, pharetra sodales, feugiat ullamcorper id tempor id vitae. Mauris 
pretium aliquet, lectus tincidunt. Porttitor mollis imperdiet libero senectus 

pulvinar. Etiam molestie mauris ligula laoreet, vehicula eleifend. Repellat orci erat et, 
sem cum, ultricies sollicitudin amet eleifend dolor nullam erat, malesuada est leo ac. 
Varius natoque turpis elementum est. Duis montes, tellus lobortis lacus amet arcu et. 
In vitae vel, wisi at, id praesent bibendum libero faucibus porta egestas, quisque 
praesent ipsum fermentum tempor. Curabitur auctor, erat mollis sed, turpis vivamus a 
dictumst congue magnis. Aliquam amet ullamcorper dignissim molestie, mollis. Tortor 
vitae tortor eros wisi facilisis.  

Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in vehicula diam, ornare 
magna erat felis wisi a risus. Justo fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a 
a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivamus in. Wisi 
mattis leo suscipit nec amet, nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in 
venenatis, cras sit id in vestibulum felis in, sed ligula. 
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MISSIE VISIE STICHTING GOW / GOW TANDEM 



VISIE 

Versterking van de individuele autonomie van kwetsbare mensen. Participatie in de 
samenleving door toegang tot zorgvervoer naar behoefte, tegen de laagst mogelijke kosten en 
de kleinst mogelijke impact op het milieu. 

MISSIE 

Ten behoeve van zorginstellingen, scholen en gemeenten verwerft en exploiteert Stichting 
GOw zero-emissie rolstoel- en 9-persoonsbussen volgens de hoogste RES circulariteitsnorm 
(R1). De stichting werft sponsors en realiseert inkoop- en schaalvoordelen.  

Alle zorginstellingen hebben toegang tot betaalbaar vervoer via Stichting GOw. 

Instellingen en gemeenten wordt de laagst mogelijke prijs voor het vervoer en de facilteiten in 
rekening gebracht. 
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VISIE  

DRIE BEDREIGINGEN VOOR HET ZORGVERVOER:  

1. Financieringsdruk. De visie van Stichting GOw komt voort uit het inzicht dat kwetsbare 
groepen sinds de invoering van de WMO verminderd toegang hebben tot de maatschappij. De 
financiering van het zorg- en doelgroepenvervoer is bij lokale overheden terechtgekomen en 
budgetten staan onder druk. Veel faciliteiten zijn al gesloten en mensen komen de deur niet 
meer uit. 

2. Demografische druk. Vanuit de demografie zien we dat het aantal mensen dat 65 is 
geworden in 2006 en in de jaren daarna sterk oploopt. Die mensen zijn nu 80 plus. We weten 
dat de zorgvraag én de vraag naar extramuraal zorgvervoer van 80 plussers exponentieel 
toeneemt. 

3. Milieu-impactdruk. Daarnaast leggen overheden richtlijnen op voor de milieuimpact van 
vervoermiddelen. De toegang tot zero-emissie is complexer en duurder dan die van fossiel 
aangedreven voertuigen. 

4. Vertrouwensdruk. De fraude met financieringen bij de vroegere marktleider Stichting 
Mobilteit Voor Iedereen heeft gezorgd voor wantrouwen in de zorgmarkt jegens ‘non-profit’ 
initiatieven. Deze organisatie is thans (januari 2022) nog altijd actief. Dit heeft investeringen in 
elektrisch zorgvervoer op een achterstand gezet. Concreet stellen zorgbesturen beslissingen 
uit. 

3 STICHTING GROEN OP WEG SLIM - EERLIJK - INCLUSIEF 



KANSEN VOOR HET ZORGVERVOER:  

Financiering. Het als non-profit kunnen paren van inkoop- en efficientievoordelen aan 
toegang tot sponsoring en subsidiering, beschouwt Stichting GOw als een uitgelezen 
maatschapplijke kans de bedreigingen te pareren. 

Zero-emissie. De overgang naar zero-emissie is complex en duur en daarmee is de 
toegevoegde waarde voor een specialist zonder profijtbeginsel hoog. Stichting GOw weet 
kansen aan te boren naar een vorm van circulariteit die zero-emissie potentieel niet duurder 
maakt dan fossiel. 

Vertrouwen. We weten: het gaat te paard en komt te voet. Integriteit vormt een speerpunt 
voor het bestuur van Stichting GOw. De oprichter heeft de misstanden bij Stichting MVI aan 
het licht gebracht en aangegeven. Hiermee heeft hij gedemonstreerd actief te kiezen voor 
integriteit. Voor gebruikers van zorgvervoer geeft dit feit de kans te kiezen voor het bewezen 
integere alternatief. 

MISSIE  

WAT STICHTING GOW DOET EN WIL BEREIKEN. 

1. Exploitatie vervoermiddelen. Het beheren van de zero-emissie voertuigen voor de 
Nederlandse zorginstellingen die zelf, al dan niet met vrijwilligers, willen rijden. De 
behoefte tot 2025 ligt op 3200 voertuigen. De stichting streeft naar een substantiële 
marktpenetratie om maximale voordelen voor de doelgroepen te realiseren. 

1.1. Financiering 

1.2. Verwerving  

1.3. Beheer  

1.4. Implementatie en exploitatie van faciliteiten (laad/opwek) 

1.5. Exploitatie regieoplossingen 
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2. Communicatie thematiek, problematiek 

2.1.  Direct - doelgroep ondernemers 

2.2.Ondersteunend informatief circulariteit/zero-emissie - doelgroep breed. 

2.3.Ondersteunend informatief zorgvervoerproblematiek - doelgroep breed. 

3. Financiele ondersteuning 

3.1.  Realiseren van kortingen/schaalvoordelen 

3.2.Werven van sponsors 

3.3. Subsidieaanvragen 

4. Ondersteuning advies vervoersorganistatie  (GOw Tandem) 

4.1. Infrastuctuur stroom en opwekking 

4.2.Regie platformen 

4.3.Samenwerkingen (vervoersbedrijven) 

4.4.Implementatie enititeit (bijv. stichting) 

4.5.Vrijwilligers 

4.6.Trainingen 
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