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D. Participatie activiteiten 2018
Genoemde activiteiten zijn een inventarisatie van de mogelijkheden van activiteiten en/of initiatieven waaraan
wij in 2018 kunnen deelnemen. Deze lijst met initiatieven kan in 2018 worden aangepast en/of uitgebreid.

lnitiatief

Doel

Vervolgacties

Planning

Verant.

Werkgroep

Door het delen van kennis
dê uitstoot van dê van
Leeuwenstejn Groep en
haar onderaannemers
verminderen

Berekenen van de uitstoot

2018/04

BL, KC

co,
reductie
Leeuwen-

steingroep

kwartaal 1en deze
informatie delen

lnvesteÍing

&

ÍijdsÍnvesterjng
wordt geschat op

&

Tijdsinvestering
wordt geschat op
zo'n 2 uur

&

Tijdsinvesterjng
wordt geschat op
zo'n 2 uur

&

Tijdsinvesterjng

PL

zo'n 2 uur

Berekenen van de uitstoot
kwaftaal 2 en deze

2018/01

BL, KC
PL

informatie delen
Berekenen van de uitstoot
kwartaal 3 en deze

2078/70

BL, KC
PL

informatie delen
Berekenen van de uitstoot
kwartaal 4 en deze

2019/07

BL, KC

wordt geschat op

PL

zo'n 2 uur

informatie delen
Volgen van vervolg bijeen-

2018

BL, KC

of

komsten en/of participeren

onbêkên d

PL

biiactiviteiten
15-140 PG

Het filteren van

Uitzoeken of en welke

offline filter

hydraulische
olje, zodat deze niet
vervangen en aÍgevoerd
hoeft te worden

machines dit iaar gefilterd

Uitvoeren van filtering

2074

Het bieden van de kans
voor derden en werk
nemers om cartridges en
mobieltjes in te leveren

MÍnimaal twee keer per
jaar het voldoende aantal
hebben verzameld om de
box op te aten halen

2018/03

KC

Te verwaarlozen

2018Q3/4

KC

Te verwaarlozen

Het organiseren van een

2018/06

systeem

Eeko

inzamel-

punt
Het NÍeuwe
Rijden

Medewerkers leren hoe
zij op een bewuste manier
met de bedrijfsbussen
kunnen rijden. Om op die
manÍer zowel veiliger als
zuiniger te rijden

HWP

rijden'

KC

Binnen het

lnformatie zoeken en

convenant

Energieconvenant helpen
deelnemende bedrijven
elkaar om hun
energjeverbruik rn et 2
procent per jaar te
vermindêren

lezen hierover

Aanvullende informatie
opvragen
Informatie bespreken en

Tijdsinvestering
schatting:
Voorbereiding:
45 min

BL

Geven toolbox:
20 min

2018/03

KC

Te verwaêrlozen

2018/03

KC

Te verwaarlozen

2018

KC&BL

Tijdsinvestering

schatting:15 min

beslissing nemen
dêêlná

on beken d

on hekên d

toolbox over het 'Nieuwe

ReductieRivierenland

2078

rn ê

8ij deelname volgen van
bijeenkomsten en/of
oarticioeren bii activiteiten

2078/19

KC&BL

onbekend

Henk de Ronde

Bedrijfsleidei
Di re ctieve rte

ge

nwo o rd ige r Kwa I ite it & VG M

