
Go4MVO-tankpas

Initiatief van Perfecqt B.V. www.perfecqt.com

Binnen een paar weken een CO2-neutraal wagenpark. Dat
kan dankzij de volgende stappen:

Business Case
• Op basis van de  verstrekte  wagenpark-gegevens wordt

berekend welke investering er nodig is en wat het
besparingspotentieel is (kosten-baten)

Implementatie
• Technisch aanpassen van het wagenpark (Go Greener), met

als resultaat een besparing tot 10% in brandstofkosten en
CO2-uitstoot, en training van de berijders in het ‘Nieuwe
Rijden’ (EcoDriving NL)

• Wagenpark CO2-neutraal maken door het restant aan
CO2-uitstoot te compenseren – incl. CO2-neutraal wagenpark
Certificaat (One2green)

Monitoring & Feedback
• Berijdergedragsbeïnvloeding via Go4MVO-tankpas in

combinatie met permanente feedback
• Monitoring van besparingen (volume- & prijseffect)

MVO.... dat doe je zo!

Go4MVO-office

Rokkeveenseweg 49 • 2712PJ Zoetermeer
079 760 07 60

info@go4mvo.nl • www.go4mvo.nl

Realiseer een CO2-neutraal
wagenpark met het

Go4MVO-programma

staat voor
‘winstgevende duurzaamheid’

Geïnteresseerd wat dit unieke programma voor uw
wagenpark kan betekenen?

Ga dan naar www.go4mvo.nl en laat de business
case voor uw organisatie berekenen.

Dan beschikt u binnenkort ook over een gecertificeerd
CO2-neutraal wagenpark, terwijl er bovendien een leuke
kostenbesparing wordt gerealiseerd!

Stappenplan Interesse in groen doen? Go4MVO-programma

Het Go4MVO-programma draagt bij aan de doelen van 
het Rotterdam Climate Initiative, namelijk om te komen tot 

50% CO2 -reductie in 2025 ten opzichte van 1990.
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Geld besparen met groen doen!

MVO en duurzaam zijn de trend. Organisaties zien hierin
een goede mogelijkheid om zich extra te onderscheiden.
Waarom duur doen over duur-zaam? Met duurzaam, mits slim
ingezet, kan uw bedrijf blijvend besparen en tegelijkertijd een
bijdrage leveren aan een schoner milieu. 
Het Go4MVO-programma laat zien hoe dit te realiseren is op
het gebied van automobiliteit en biedt u een concrete
oplossing door het combineren van gedrag, techniek en
proces (monitoring). Deze geïntegreerde oplossing maakt
het mogelijk om duurzame resultaten te realiseren

Ter illustratie: voor een wagenpark van 10 auto’s

met € 30.000,= aan brandstofkosten op jaarbasis

betekende dit een investering in besparende techniek

van ca. € 350,= per auto en € 550,= op jaarbasis voor

de CO2-compensatie. De jaarlijkse brandstofbesparing

bedraagt € 4.000,= (brandstofprijsniveau 2009). 

Hiermee worden de componenten training, monitoring

incl. Go4MVO-tankpas, eventuele andere kosten-

besparende investeringen en de eenmalige ‘shared

saving’ gedekt. Voor deze casus heeft een CO2-neutraal

wagenpark een terugverdientijd van minder dan 1 jaar

en blijft er over de 3-jarige projecthorizon een besparing

van ca. € 6.500,= onderaan de streep over.

De Bouwstenen

(Gedrag-Techniek-Proces)

Een concreet handelingsperspectief voor ‘Groen Doen’ door
de unieke combinatie van:

Gedrag: Bewustzijn, kennis en vaardigheden van het
‘Nieuwe Rijden’ leveren winst op. Zowel voor milieu,
veiligheid als voor de (mobiliteits)kosten..  In de workshop,
met een ‘high tech’ rij simulator, kunnen berijders direct in
de praktijk aan de slag met het ‘Nieuwe Rijden’ (EcoDriving
NL). 

Techniek: Het toepassen van brandstof- en milieubesparende
technieken (Go Greener) stelt organisaties in staat het
wagenpark van  de ‘ene op de andere dag’ te verduurzamen
en daarmee besparingen te realiseren.

Proces: De kostenbesparingen en milieuwinsten door
‘Gedrag’ en ‘Techniek’ worden bestendigd door permanente
meting en monitoring van de resultaten (Perfecqt). 

Op basis van deze bouwstenen kunt u aan de slag

Feedback & Motivatie: Door het stellen van doelen en het
meten en monitoren van behaalde resultaten hebben
berijders en organisatie permanent inzicht in de bereikte
resultaten en de (duurzaamheids)bijdrage. 
Door toepassing van een Incentive programma wordt het
meedoen nog leuker!

De zaak in beweging…

De betrokkenheid van medewerkers bij MVO-doelstellingen
van de organisatie en tegelijkertijd een handelings-
perspectief bieden zijn cruciale succesfactoren voor
duurzame resultaten.

Het voor de medewerker zichtbaar maken van wat zijn of
haar (duurzaamheids)bijdrage is, creëert betrokkenheid en
zorgt ervoor dat zaken in beweging komen en blijven. 
Het Go4MVO-programma staat voor ‘steeds slimmer en nog
groener doen’. Dat werkt in de praktijk aanstekelijk.

Winstgevende duurzaamheid binnen handbereik !
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