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(Mogelijke) Participatie activiteiten 2015
Initiatief

Doel

Werkgroep CO2
reductie
Leeuwensteingroep

Door het delen van kennis
de uitstoot van de van
Leeuwenstein Groep en
haar onderaannemers
verminderen.
Van Klaveren ccc B.V. / Medewerkers en derden
Eeko/ Total-Collect
de mogelijkheid bieden om
Inzamelpunt
hun cartridges en
mobieltjes in te leveren
1.000.000 druppels
Het project stelt zich tot
doel om een miljoen
mensen duurzamer te
maken door elke week
een duurzame tip te
versturen. Doel is om meer
bewustzijn te creëren.
Banden op spanning

Het voorkomen dat auto's
op te zachte banden
rijden, om zo onnodig
extra dieselverbruik van de
auto's te voorkomen.

LinkedIn

Verkrijgen van informatie,
tips en ideeën over de
CO2-prestatieladder.

Het nieuwe rijden

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

Het nieuwe draaien

Huurdersbijeenkomst

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

Samen met onze huurders
stilstaan bij de CO2Prestatieladder, wat is het,
waar zorgt het voor en wat
kunnen wij/zij doen. Met
als doel om meer
bewustzijn bij hen te
creëren en ideeën op te
doen voor eventuele
besparingsmogelijkheden

Vervolgacties

Wie

Investering

1 Bijeenkomst 2 juli 2015
2 Bijwonen vervolg bijeenkomsten

KC & BL
KC & BL

Tijdsinvestering van
2,5 uur voor BL en 4
uur voor KC

1 Aanmelden als verzamelpunt
2 Bij voldoende aantal verzamelde
cartridges/mobieltjes de inzamelbox laten
ophalen.
1 In overleg met BL bepalen of hieraan
meegedaan gaat worden.
2 Bij deelname elke week de tip doornemen
en op het prikbord in de kantine hangen.
3 Bepaalde tips (die goed bruikbaar zijn in
onze organisatie of voor de medewerkers
zelf) extra benadrukken tijdens een
werkoverleg/toolbox.
In overleg met BL bepaald dat er niet aan
dit initiatief wordt meegedaan, maar dat
we zelf hier actie op ondernemen door:
1 Tweemaal per jaar tijdens een toolbox of
werkoverleg aandacht te besteden aan
het belang van goed opgepompte banden.
1 Aanmelden bij bijvoorbeeld de volgende
LinkedIn groepen:
- CO2 Prestatieladder;
- Duurzaam ondernemen/ (MVO)
professionals;
- Let’s Cradle!
- SKAO;
- CO2logic Environmental Services.
1 Onderzoeken welke cursussen gegeven
worden, wat de opbrengst is van de
cursussen en wanneer het uitgevoerd kan
worden.
2 Overleg met BL over uitkomsten.
3 Keuze maken over het wel of niet
uitvoeren van de cursus.
4 Eventueel inplannen cursus (i.o.m. BL).
1 Onderzoeken welke cursussen gegeven
worden, wat de opbrengst is van de
cursussen en wanneer het uitgevoerd kan
worden.
2 Overleg met BL over uitkomsten.
3 Keuze maken over het wel of niet
uitvoeren van de cursus.
4 Eventueel inplannen cursus (i.o.m. BL).
1 Vaststellen welke onderwerpen er
besproken moeten worden.
2 Huurders uitnodigen voor een bijeenkomst
(rond mei 2015).
3 Bijeenkomst voorbereiden en houden.
4 Nieuwe inzichten of besparingsmogelijkheden noteren en uitvoeren.

KC
KC

Tijdinvestering welke
verwaarloosbaar is.

KC & BL

Tijdsinvestering van 4
uur per jaar.
(Schatting: gem. 5
minuten per week x 48
werkweken per jaar)

KC

KC&BL

KC/BL

KC

KC

KC & BL
BL
KC
KC

KC & BL
BL
KC
KC & BL
KC
KC
KC

Tijdsinvestering van 30
minuten per jaar.
(Hier moet de tijd voor
het oppompen van de
banden nog bij
worden gerekend)
Tijdsinvestering van 4
uur per jaar.
(Schatting: gem. 5
minuten per week x 48
werkweken per jaar)

Voor 2015 niet
uitgevoerd,
tijdsinvestering voor
het uitzoeken van de
opleiding en de
bespreking tussen KC
en BL wordt geschat
op 3,5 uur.
Voor 2015 niet
uitgevoerd,
tijdsinvestering voor
het uitzoeken van de
opleiding en de
bespreking tussen KC
en BL wordt geschat
op 3,5 uur.
Voor 2015 niet
uitgevoerd.

Sturen op CO2 Cumela

Het verkrijgen van kennis, 1 In overleg met BL bepalen of hieraan
nieuwe ideeën en zicht op
meegedaan gaat worden.
de benodigde documenten 2 Bij deelname, bijeenkomsten volgen.
om uw CO2-sturing te
verbeteren.

KC & BL
KC/BL

*Opgemerkt: Gedurende het jaar zal worden bepaald aan welke initiatieven deelgenomen wordt.
**Opgemerkt: Aan de oranje gekleurde initiatieven wordt op dit moment deelgenomen of is aan deelgenomen.

Voor 2015 niet
uitgevoerd.

