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CO2 reductieprogramma: Het Nieuwe Rijden 
 

Beschrijving van het initiatief 

Het Nieuwe Rijden staat voor zuinig rijden en het bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot. 

Direct gerelateerd daaraan zorgt het voor een verminderd gebruik van fossiele brandstoffen. Vanuit 

dit besparingsoogpunt wordt Het Nieuwe Rijden ondersteunt door de Ministeries van Verkeer en 

Waterstaat, VROM en Economische Zaken. Het programma Het Nieuwe Rijden wordt in opdracht van 

deze ministeries uitgevoerd door Novem (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu). Het 

Nieuwe Rijden wordt uitgedragen door diverse partijen, zoals ECOdrive, Verkeersveiligheid Groep, 

VVCR-Prodrive. 

Het keteninitiatief ‘Het Nieuwe Rijden’ stimuleert automobilisten, zakelijk rijders, beroepschauffeurs 

en wagenparkbeheerders over te gaan tot een energie-efficiënter rij- en reisgedrag door slimmer te 

rijden en te reizen. 

Aard van het initiatief: keten. 

Er zijn geen kosten voor lidmaatschap. De te maken kosten ontstaan door deelname aan de 

aangeboden programma’s op dit gebied.  

 

Werkwijze 

TK Elevator Netherlands neemt sinds 2019 deel via De Verkeersveiligheid Groep Nederland. Deze stelt 

onder andere een e-learning cursus (e-Driver) ter beschikking voor het bevorderen van veilige en 

zuinige verkeersdeelname. In korte tijd krijgen de medewerkers inzicht in het ontstaan en voorkomen 

van ongevallen. Handige adviezen bieden handvatten voor het besparen van brandstof en het 

reduceren van CO2-uitstoot. Het programma staat zowel open voor leaserijders als niet-leaserijders. 

De medewerkers beschikken over een persoonlijk online trainingsprogramma. Deelnemers worden 

met trainingen en kennistesten gestimuleerd tot veiliger en duurzamer rijgedrag. De medewerkers 

worden hiermee doorlopend geprikkeld om veiligheid en brandstofbesparing top-of-mind te houden. 

Het is leuk om te doen, het duurt gemiddeld acht minuten per module en geeft onmiddellijk 

terugkoppeling. Gedrag kan alleen langdurig veranderen op basis van permanente educatie. Uw 

medewerkers ontvangen dan ook iedere zes weken nieuwe inzichten en tips. Met behulp van een 

adaptief en zelflerend groeipad beschikken medewerkers doorlopend over een leuk en leerzaam 

programma. De herhaling zorgt voor het resultaat dat we als bedrijf willen bereiken: minder 

ongelukken, beter weggedrag en minder brandstofverbruik. 

 

Deelname door TKE-NL 

Doel van de deelname is vooral het opdoen van kennis voor het effectief terugdringen van het 

brandstofverbruik van het wagenpark door de rijstijl van de bestuurders te verbeteren. Dit initiatief 

draagt bij aan de informatiebehoefte die er bij TK Elevator Netherlands is met betrekking tot 

beïnvloeding van het brandstofverbruik. 

Dit programma draagt automatisch bij aan het reduceren van energie en CO2-uitstoot in verband met 

de projecten met gunningsvoordeel. 

 

Contactpersonen van TK Elevator Netherlands voor dit initiatief 

Michiel Pons – Fleetmanager BeNeLux 

 


