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D. Participatie activiteiten 2016

Genoemde activiteiten zijn een invêntarisatie van de mogelijkheden van activiteiten en/of initiatieven waaraan
wij in 2016 {of daarna) kunnen deelnemen. Deze lijst met initiatieven kan gedurende 2016 worden aangevuld,
aangepast en/of uitgebreid.

lnitiatief

Doel

Vervolgacties

Wie

Werkgroep

Door het delen van

I

BL&KC

CO, reductie

kennis de uitstoot van

Leeuwensteingroep

de van Leeuwenstein

Tijdsinvesteting 2,5 uur
voor

T

Groep en haar
ondêraannemers

Biieenkomst 2 iuli 2015

lnvestering

Berekenen van de uitstoot kwartaal 1

BL

& 4 uut voot KC

BL&KC

Tijdsinvestering 2 uur

BL&KC

Tijdsinvestering wordt
geschat op zo'n 2 uur

BI&KC

Tijdsinvêstering wordt

en deze informatie delen voor 15 april.
2

verminderen.

Bêrêkenen van de uitstoot kwartaal 2
en deze informatie delen voor 15 juli.

3

Berekenen van de uitstoot kwartaal 3

geschat op zo'n 2 uur

en dêze informatie delen voor 15

4

Berekenen van de uitstoot kwartaal 4

8r&KC

Tijdsinvestering wordt
geschat op zo'n 2 uur

en deze informatie delen voor 15

januari.
5

Bijwonen/participeren bij bil'eenkomst

BI&KC

Tijdsinvestering wordt

BL&KC

Tijd en mogelijk

geschat op zo'n 4 uur

van 30 september
6

Volgen van vervolg bijeenkomsten
en/of participeren bij activiteiten.

geldinvêstering, nog
onbekend hoe groot

Van Klaveren ccc
B.V.

/

Eeko/ Total

Collect lnzamelpunt

t

Het bieden van de

1

Ao n m e lde n als ve Eo mel pu

mogelijkheid aan

7

Minimaal éénmaal per jaar voldoende

medewerkers en

n

KC
KC

aantal cartridges/mobieltjes verzameld

derden om hun oude

hebben om de inzamelbox te laten

mobieltje en lege

ophalen.

cartridges in te leveren.
Het nieuwe rjjden

Mêdewêrkers leren

1

ondenaeken welke curcussen gegeven

hoe zijop een

woden, watde opbrengst is vdn de

bewuste manier met

cursussen en wonneer het uitgevoerd

KC

Tijdsinvestering 3 uut

de bedrijfsbussen

kunnen rijden. Om op

)

Ove eg met

die manier zowel

1

Nogmaals diverse offertes opvíagen en

BL aver

uitkomsten.

veiliger als zuiniger te

beoordelen op onze wensen en

rijden.

verwachtingen
2

Nogmaals met BL overleggen over de

BL&KC

Tijdsinvestering 0,5 uur

KC

Tijdsinvestering wordt
geschat op zo'n 2 uur

BL&KC

Tijdsinvestering wordt
gêschat op zo'n 0,5 uur

KC

Tijd- en geldinvêstering,

mogelijkheden
3

Eventueel vervolgstappen ondernemen

nog onbekend hoe groot
Het nieuwe draaien

Medewerkers leren

1

On d e tzoeke

n

we lke cu 6usse n g e gev en

hoe zijop een

worden, wat de opbrengst is vdn de

bewuste manier met

cursussen en wanneer het uitqevaerd

KC

Tijdsinvestering 3 uut

de tractoren kunnen

werken. om op die
manier zowel veiliger
als zuiniger

2
7

te werken.

Ove eg met

BL

ovet ultkomsten.

Nogmaals divêrsê offertes opvragen en

BL&KC

Tijdsinvestering 0,5 uur

KC

Tijdsinvestering wordt
geschat op zo'n 2 uur

BL&KC

Tijdsinvestering wordt

KC

Tijd

beoordelen op onze wensen en
verwachtingen
2

Nogmaals met BL overleggen over de

geschat op zo'n 0,5 uur

mogelijkheden
3

Eventueel vervolgstappen ondernemen

en geldinvestering,

nog onbekend hoe groot
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7 miljoen druppels

duutzomet te moken
door elke week een
duurzome tip te delen.

ln overleg met BL bepolen aÍ hiercon
meegedaan qoot worden.
Elke weektip doarnemen en op het
prikbord in de kontÍne hongen
Elke week tip doomemen en op

het

ptikbod in de kontine hongen
Tijdsinvesteing wordt
geschot op zo'n 0,5 uur

Bepodlde tips extra benddtukken tiidens
een werkove eg/toolbox

Opgemerkt: op 5 september 2016 is besloten om het inítíotíef 1 miljoen druppels niet meer te valgen, qangezien er geen
druppels meet wotden verstuurd en de moil die is verstuutd doorovet niet wardt beontwoord

iorieke te Mêbel

Henk de Ronde

BedrijÍsleíder
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