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D. Participatie activiteiten 2017
Genoemde activiteiten zijn een inventarisatie van de mogelijkheden van activiteiten en/of initiatieven waaraan
wij in 2017 (of daarna) kunnen deelnemen. Deze lijst met initiatieven kan gedurende 2017 worden aangepast
en/of uitgebÍeid.

lnitiatief

Doel

Vervolgacties

werkgroep

Door het dêlen van

1

CO, redudie

kennis de uitstoot

Leeuwensteingroep

van de van

Leeuwenstein

2

Groep en haêr
onderaannemers
verminderên.

3

4

5

15-140 PG OÍfline

Het fllteren van

f lter systeem

hydraulische

I

wie Planning lnvestering

Berekênen van de uitstoot

SL,

kwartaal 1en deze

KC&

informatiê dêlen.

PL

Berekenen van dê uitstoot

BL,

kwartaal 2 en deze

KC&

informêtiê delen.

PL

Berekenen van de uitstoot

BL,

kwartêal 3 en deze

KC&

informatie delen.

PL

Berekenen van de uitstoot

BL,

kwartêal4 en deze
informatie delen.

KC&

Volgen van vervolg

BL,

bijeenkomsten en/of

KC

partlciperen bij actlviteiten.

of

2Ot7 /04

Iijdsinvêstering 2 uur

/07

Tijdsinvestering 2 uur

2017

2OL7 /1.0

Tijdsinvestering wordt
geschat op zo'n 2 uur

2018/01

Tijdsinvestering wordt
geschat op zo'n 2 uur

PL

ln het weekend van 22 & 23

Elnd 2017

en mogelijk
geldinvestering,

grootte onbekend

PL

2017

/04

Tijdsinvestering 90 min
ên geldinvestêaing van

april zal bijtwee tractoren
(Piet en Theo) via dit filter

olie, zodat dezê niet

Tijd

zo'n € 400,00

systeem de hydraulische olie
geÍilterd worden.

vervangen en
afgevoerd
2

20rt

uitsiag van het filteren wordt

104

ïijdsinvestering 20 min

25 april verwacht (of het

voldoende heeft gewerkt)
3

lndien het positief heeÍl

Reeds 15 min (kort

2017

gewerkt samen met Wirn van
Breda onderzoeken of

bespreken verdere

dit

mogelijkheden)

systeem ook op ander
materieel (knikmopsen e.d.)

Totale tijdsinvestering
wordt geschat op zo'n

toegepast kan worden.

mogelijkheid aan

Minimaal eens per iaar
voldoende aantal cartridges/

Collect

medewerkers/derde

mobieltjes verzameld hêbbên

lnzamelpunt

n

Vên Klaveren ccc
B.V.

/

Eeko/Total-

Het bieden van de

1

75 min.
KC

2077

/02

Verwaarloosbaar (reeds
op 16 februari
uitgêvoerd)

om de inzamêlbox te latên

oude cartridges en

mobieitjes in te

ophalen.

leverenHet nieuwe rijden

Medewerkers leren

1

zijop êen

Gesprekvoeren met Frans

KC

2OL7

/03

Tijdsinvêstêring 45 min

Seelên (SOMA

(reeds op 13 maart

bewuste manier met

Bedrijfsopleidingen) over de

uitgevoêrd)

de bedrijfsbussen

cursus Het Nieuwe Rijden/Het

hoe

Nieuwe Draàien.

kunnen rijden. Om
op die manier zowel

2

Het organiseren van een

2077

/0s

Tijdsinveste.ing

veiliger als zuiniger

toolbox over het'Nieuwe

KC

Voorberêiding: 40 min

te rijden.

rijdên'.

BL

Geven toolbox: 20 min

,*
CO2-prestatieladder

Qo.

Kwaliteit & VGM

'()^

Bijlage

Post COxneutraal

o'

versturen kan met

Berekenên hoêveel post
gemiddeld per jaar wordt

Groene post van

verstuurd.

uitgevoêrd)

PostNL. Samen com-

Vla de sitê berekenen

penseêr jê de COr-

hoeveel COr-uitstoot dat

Tijdsinvesteíing 5 min
(reeds op 15 maart

uitstoot door te

oplevert.

uitgevoerd)

Post COr-neutraal

Tijdsinvestering 15 min
(reêds op 15 maart

invêstêren in
duurzame projecten.

Henk de Ronde

Bedrijfsleider
Directi eve rteg e nwoo rd ig e r Kwo I ite it &

VG

M

