
Stichting Groen Op weg 

Slim - Eerlijk - Inclusief

Rolstoelbussen, 9-persoonbussen en overig zero emissievervoer 
voor de zorg

Laadinfrastructuur, opwekinfrastructuur, 
verrekeninfrastructuur, regie-infrastuctuur.

Zero-emissie | Circulair (R1) | Non Profit | Alles voor de zorg

Snelle implementatie zonder proces-stappen over te slaan.

GOw

2022

Dit jaar nog zero-emissie zorgvervoer realiseren 
tegen dezelfde, of zelfs veel lagere kosten



GOw Rolstoel | Lopers | 
9-pers

Fiat e-Ducato

Dagelijkse kilometrage: 130 km

Tibus inbouw, drie rolstoelplaatsen, 

TriflexAir vloersysteem.

Volkswagen e-Crafter

Dagelijkse kilometrage: 100 km

Tribus inbouw, twee rolstoelplaatsen

TriflexAir vloersysteem.

Bij dagelijks gebruik >130 km | euro 6 d. 

In de praktijk L2 of L3 MB Sprinters. 

Nieuw zolang leverbaar (praktijk medio 

2022) en anders inbouw in voertuigen 

van 2018-2021 met lage kilometrages.

Contracten dieselvoertuigen tot 

maximaal 2028.

GOw Midsize | 9-persoons

Toyota Proace Verso | Peugeot 

Expert | MB Vito

Dagelijkse kilometrage: 200-300 km

Twee + twee + drie bankopstelling

Evt.  Tribus inbouw rolstoelplaats.

GOw Bestel

Toyota Proace Verso | Peugeot 

Expert | MB Vito | Overige 
merken

Dagelijkse kilometrage: 200-300 km.

GOw Go

Diverse merken personenvoertuigen

Dagelijkse kilometrage: 200-300 km

Doel 

 Zeroemissie zorgvervoer voor de zorg tegen de 
laagst mogelijke kosten

Bestrijding vervoersarmoede

Strategie 

1. Benutten en doorgeven schaalvoordelen
2. Hulp bij implementatieproces 

3. Vergroting mediaruimte door ondersteunend wagenpark instellingen 

mee te nemen in de transitie

Onze bron 

Voorjaar 2022...

We hebben nog nieuwe voer
tuigen voor 

dit jaar.

Een aantal... 



De zon

GOw non-profit bedrijfsmodel

Omwille van administratieve transparantie is Stichting 

Groen Op weg opgedeeld in twee componenten. 

1. GOw BEHEER 

2. GOw VERKRIJGING 

Beheer beheert het vervoer en de faciliteiten bij de 

instellingen tegen de GOw kostprijs.

Verkrijging realiseert deelnemingen vanuit het 

bedrijfsleven. Er wordt steeds gestreefd naar dekking 

van de financieringskosten van zorgvoertuigen. 

GOw selecteert groene merken, inclusieve bedrijven 

en regionale organisaties. Bedrijven met een verhaal, 

een boodschap dat past bij de zorg. De commerciële 

mediaruimte is een tegenprestatie voor de 

deelnamegelden uit het bedrijfsleven. 

GOw dekt haar begroting met een percentage van 

deze gelden. 

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 

zorgvervoer via Stichting GOw.

Instellingen en gemeenten wordt de laagst mogelijke 

prijs voor het vervoer en de facilteiten in rekening 

gebracht.

• Voertuigen (zorg + facilitair/

ondersteunend)

• Configuraties voertuigen

• Laadinfrastuctuur (locaties)

• Opwekinfra (locaties)

• Stakeholders (gemeente/etc.)

• Stakeholders ( financiers )

• Budgetten

• Offertes

• Financieel plan

• Schouwingen infra

• Bepalen fin. bronnen

• Tijdslijn

• Deelnemersproces

• Overeenkomsten

• Bouwen

• Aanleg infra

• Voorloopvoertuigen

• Configuratie regie

• Deelnemerscampagne

• GOw derdenfin. 

• GOw fin. infra 

• Bepalen termijnen

• Ondersteuning

• Evaluaties

• Planning onderhoud

• Opvolging schade, etc.

Definiëren Plannen Implementeren Leveren en rijden

GOw Implementatieproces Circulair Zorgvervoer

Van lineair naar circulair zero-emissie (R1)



Adieu

Verantwoording:

Stichting Groen Op weg

Heikant 1

5111 PD Baarle-Nassau

Bank: NL03 BUNQ 2066 6065 45

Btw NL861681186B01

Vaarwel lineair fossiel! We gaan voor volledig circuair zorgvervoer!

info@stichtinggow.nl 085 - 303 9403


