
 

 

 Three Wheels United business case 
 
Achtergrond 
In India zijn 5 miljoen tuktuk bestuurders actief. Ze verdienen gemiddeld per dag niet meer dan 3 
dollar, waarvoor ze ruim 12 uur werken. 20 miljoen mensen zijn afhankelijk van deze inkomens. De 
bestuurders hebben geen toegang tot financiële diensten zoals een spaarrekening of een verzekering 
en ook geen enkel recht op sociale voorzieningen. Een bestuurder is niet de eigenaar van de tuktuk 
die hij bestuurt. Hij moet deze huren op weekbasis en is hier veel geld aan kwijt. Daarnaast levert elke 
tuktuk evenveel vervuiling op als tientallen West-Europese auto’s samen. 
 
De oplossing  van Three Wheels United 
Enviu schreef een wedstrijd uit, de ‘hybrid tuktuk challenge’, waarin studenten uit India en Nederland 
werden uitgedaagd om een duurzame tuktuk te ontwerpen als oplossing voor dit probleem. Een 
duurzame tuktuk bleek echter maar een enkele schakel in de oplossing. Voortbordurend op de 
challenge is Enviu, samen met de Indiase ondernemer Ramesh Prabhu, de sociale onderneming 
Three Wheels United gestart. Het doel van Three Wheels United (TWU) is om structurele verandering 
aan te brengen in de levens van tuktuk chauffeurs die te weinig verdienen en met hun voertuigen het 
milieu zwaar belasten.  
 
Aanpak 
Three Wheels United heeft een business model ontwikkeld gebaseerd op drie uitgangspunten: zorgen 
dat tuktuk bestuurders toegang krijgen tot financiële diensten en  sociale voorzieningen, het realiseren 
van extra inkomstenstromen voor de bestuurders en het schoner maken van de tuktuks.  
Nadat Nederlandse investeerders het aandurfden om het bedrijf op te zetten, bleken Indiase banken 
bereid om leningen toe te zeggen aan TWU en daarmee aan de tuktuk chauffeurs. De combinatie van 
een Nederlands bedrijf en een Indiase ondernemer werkte hierbij versterkend.  
 
Producten en diensten binnen het TWU business model 
 
Financiële diensten 
De financiële diensten bestaan uit toegang geven tot een bancaire lening waarbij een tuktuk chauffeur 
eigenaar wordt van de tuktuk en niet meer afhankelijk is van malafide praktijken rond privéleningen. 
Doordat de chauffeurs een lening van een bank krijgen, krijgen ze toegang tot het reguliere financiële 
verkeer en ook tot sociale voorzieningen.  
 
Aanvullende inkomsten 
Tuktuk chauffeurs kunnen extra inkomsten genereren door onder andere advertentieruimte 
beschikbaar te stellen in hun tuktuk.  
 
Schonere technologie 
TWU biedt leningen aan de chauffeurs om hun tuktuk om te bouwen naar viertaktmotoren in plaats 
van de reguliere tweetaktmotoren. Dit levert zo’n veertig procent CO2 besparing op omdat de 
viertaktmotoren veel efficiënter zijn in brandstofverbruik. Daarnaast hoeven de chauffeurs minder te 
tanken en besparen ze dus kosten.  
 
De inkomsten van de tuktuk chauffeurs gaan door deze gecombineerde business aanpak met 
circa 70 procent omhoog. Door een hoger  inkomen en toegang tot het reguliere financiële 
systeem, verbetert hun positie in de  samenleving. 

 



 

 

 
 
Verdienmodel TWU 
 
Inkomsten uit financiële diensten 
TWU verdient geld met het toegang verlenen tot en het aanbieden van financiële diensten. De 
inkomsten komen uit servicekosten van chauffeurs, het aanleveren van nieuwe klanten aan de bank 
en servicekosten van de banken voor het monitoren dat de chauffeurs hun verplichtingen nakomen.  
 
Advertentie-inkomsten 
TWU ontvangt inkomsten van adverteerders die advertentieplaatsen kopen, zowel in een 
advertentiekit als in de tuktuk zelf.  
 
Huidige status 
TWU heeft een investering van 500.000 euro aangetrokken om de komende 
twee jaar verder uit te kunnen breiden. Om de financiële diensten aan te 
kunnen bieden werkt TWU samen met de twee grootste publieke sector 
banken in India. TWU heeft op dit moment 145 tuktuks op de weg in 
Bangalore en wil dit aantal uitbreiden tot  750 aan het eind van dit jaar. 
Tevens wil TWU  uitbreiden naar twee andere steden.  
TWU is gestart met het aanbieden van advertenties in de tuktuks om meer 
inkomsten te genereren voor de chauffeurs en voor TWU. Het bedrijf heeft 
een partnership gesloten met Airtel, een mobiele telecom provider, om hun 
diensten en producten aan te laten prijzen door de chauffeurs.  
 
Toekomstplannen 
Binnen vijf jaar wil TWU 50.000 tuktuks op de weg hebben en daarmee het leven van 200.000 Indiërs 
verbeteren. Voor dit jaar staat op de planning om naar twee andere steden uit te breiden, waarbij de 
eerste contacten in Guargon inmiddels gelegd zijn. Op langere termijn is het doel om het leven van 1 
miljoen tuktuk chauffeurs en hun gezinnen verbeterd te hebben.  
 
Samengevat 
TWU zorgt voor: 70% hogere inkomsten voor de chauffeurs, 30-50% meer kilometers per liter benzine 
en 40% lagere CO2 uitstoot.  
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Contactgegevens:  
Vibeke Helder, communicatie & PR manager Enviu, vibeke@enviu.org, tel 06 – 415 00 836 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


