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‘’80% VAN DE UITKOMSTEN WORDT VEROORZAAKT DOOR 20% VAN DE 

OORZAKEN’’

• VILFREDO PARETO

(1848 – 1923)
80% van het lawaai wordt veroorzaakt door 20% van de medewerkers

80% van de omzet wordt veroorzaakt door 20% van het productgamma

80% van de uitstoot wordt veroorzaakt door 20% van de processen

80% van de veranderingen wordt gedragen door 20% van de medewerkers

IK wil veranderen! Het kan nu!



80% VAN DE CO2 BESPARINGSPOTENTIE LIGT BIJ 20% VAN DE MOGELIJKHEDEN

UITVOERING

MEDEWERKERS FACILITEREN BIJ HET ZUINIGE RIJDEN

CONTINU INZICHT GEVEN IN DE RESULTATEN VAN HUN INSPANNING

PERIODIEK FEED BACK EN BIJSTURING GEVEN 

IEDEREEN SCHERP HOUDEN MET HET BESPARINGSDOEL INZICHT

EVALUATIE EN BIJSTURING

MEDEWERKERS BELONEN BIJ HET BEREIKEN VAN DE DOELSTELLING

MEDEWERKERS GEMOTIVEERD HOUDEN DOOR HET ONDERWERP AANDACHT TE BLIJVEN GEVEN

EVENTUEEL DOELSTELLINGEN BIJSTELLEN



Brandstofbesparing door gedragsverandering vertaald zich voornamelijk in een 
zuinige rijstijl van de chauffeur

Om deze besparing te benutten is dus een veranderproces nodig. 
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BRANDSTOFBESPARING DOOR GEDRAGSVERANDERING

COMMUNICATIE NU!!!!!

WAAROM BRANDSTOF BESPAREN?

HOE KUNNEN WE BRANDSTOF BESPAREN?

WAT MOETEN WE HIER VOOR DOEN?

WAT HEEFT DIT VOOR RESULTAAT?

BESPARINGSDOELSTELLING BEPALEN?

WHAT’S IN IT FOR ME?



CO2 REDUCTIE: WAAR LIGGEN DE GROOTSTE BESPARINGEN?

COMMUNICATIE VAN HET DOEL: DE NOODZAAK OM TE VERANDEREN

VERTELLEN HOE DE VERANDERING GAAT VERLOPEN

DE VERANDERING IN GANG ZETTEN

TIJDIG DE RESULTATEN MONITOREN EN EVALUEREN

BIJSTUREN

HET GEDRAG VAN UW MEDEWERKERS PROBEREN TE VERANDEREN IS ZINLOOS ?

WEERSTAND:  JA MAAR... 

NIET BETROKKEN:  WAAROM NIET OP DIE ANDERE MANIER?

WEINIG DRAAGVLAK:  ALS IK MIJN WERK MAAR GEWOON DOE ZAL HET WEL GOED ZIJN AFKEER: ALLES WAT IK BESPAAR 
VERDWIJNT IN DE BAAS ZIJN ZAK!



DE GROOTSTE BESPARINGSPOTENTIE: DE INZET VAN UW MENSEN

KOUDE MOTOR = RUSTIG AAN.

een koude motor verbruikt veel meer brandstof dan een warme motor en slijt ook veel sneller. doe 

dus rustig aan met een koude motor en probeer het toerental laag te houden totdat de motor warm 

is.

AUTO IN RIJRICHTING PARKEREN.

zet uw auto zo neer dat u de volgende keer bij het wegrijden ook zo weg kunt rijden. zoals eerder 

aangegeven verbruikt een koude motor meer brandstof, dus wanneer u eerst nog achteruit moet 

rijden betekent dit onnodig extra verbruik.
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DE GROOTSTE BESPARINGSPOTENTIE: DE INZET VAN UW MENSEN

SLEEP GEEN ONNODIG GEWICHT MEE. zorg dat u 

geen onnodige bagage met u meesleept want dit zorgt 

voor extra verbruik. denk aan de dakkoffer of het 

fietsenrek. verwijder deze direct na gebruik. zorg er ook 

voor dat u niet zomaar tussentijds gaat tanken. dit is 

nergens voor nodig. u kunt prima doorrijden totdat het 

lampje van de reservetank gaat branden. spookverhalen 

over ‘troep onder in de tank’ kunt u vergeten

Combineer ritten. reist u veel of heeft u 
veel afspraken? probeer deze dan zoveel 
mogelijk te combineren. het is niet alleen 
zonde van de brandstof als u voor iedere 
afspraak weer heen- en terug moet rijden, 
het is ook zonde van uw tijd.
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START DE MOTOR PAS WANNEER U ‘KLAAR’ BENT. zorg er voor dat 
u de motor pas start als u ook klaar bent om weg te rijden. zorg ervoor dat 
u zaken zoals de gordel om doen, de navigatie instellen, uw telefoon 
checken, een snoepje pakken enzovoorts hebt geregeld en start dan pas 
het voertuig. zo kunt u direct wegrijden. stationair draaien betekent 
onnodiG BRANDSTOFVERBRUIK.

DE JUISTE BANDENSPANNING. zorg 

ervoor dat uw banden altijd de juiste spanning 

bevatten. een te slappe band zorgt voor extra 

weerstand en dus een hoger verbruik. ook slijt 

de band sneller. dit laatste geldt ook voor een 

te harde band. controleer de bandenspanning 

minimaal 1 keer per maand.

Gebruik elektra met beleid. laat 
elektrische hulpmiddelen zoals de 
achterruitverwarming of stoelverwarming 
niet onnodig aan staan. dit levert extra 
verbruik op (door de dynamo).
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Gebruik Cruise Control. veel auto’s 
beschikken tegenwoordig standaard over 
cruise control. dit is niet alleen een 
handige tool om ontspannen te rijden, 
maar het heeft ook een gunstig effect op 
uw brandstofverbruik. leer het gebruik 
van de cruise control aan. zelfs op 
stukjes van een paar honderd meter is 
het al zinvol!

Gebruik de airco met beleid. het 
gebruik van de airco kan tot 10% 
extra brandstofverbruik leiden. zet 
deze dus niet onnodig aan. gebruik 
de airco wel regelmatig om ervoor 
te zorgen dat het niet dicht komt te 
zitten!

Ramen dicht. houd uw ramen zoveel mogelijk 
dicht en gebruik de ventilatieroosters in het 
voertuig. een open raam zorgt voor een 
verstoring in de stroomlijning en levert extra 
weerstand en dus brandstofverbruik op.
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BRANDSTOF BESPAREN 
ER KOMEN STEEDS MEER OPLOSSINGEN OM BRANDSTOFFEN 

EFFICIËNTER IN TE ZETTEN DOOR ZE TE DELEN OF DOOR (OUDERWETS) 
TE CARPOOLEN. VIA INITIATIEVEN ALS GREEN WHEELS EN BLABLACAR

WORDT BRANDSTOF BESPAREN NOG EENVOUDIGER!
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https://www.greenwheels.com/global/
http://www.blablacar.nl/

