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Kwaliteit & VGM
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D. Participatie activiteitên 2017
Genoemde activiteiten zijn een inventarisatie van de mogelijkheden van actíviteiten en/of initiatieven waaraan
wij in 2017 (of daarna) kunnen deelnemen. Deze lijst met initiatieven kan gedurende 20L7 worden aangepast

enlof uitgebreid.

lnitiatief

Doel

Vervolgacties

Werkgroep

Door het delen van

1

CO, reductie

kennis de uitstoot

Leeuwensteingroep

van de van

Leeuwenstein

2

6roep en haar
onderaannemers
verminderên.

3

4

5

Bt

KC&

informatiê delên.

PL

Berekenen van de uitstoot

BL,

kwartaal 2 en deze

KC&

informatiê delen-

PL

Eerekenen van de uitstoot

BL,

kwartaal 3 en deze

KC&

informátie dêlên-

PL

Berekenen van de uitstoot

BL,

kwartaal 4 en deze

KC&

informatie delen.

PI

Volgen van vervolg

BL,

bijeenkomsten en/oÍ
participeren bij activiteiten.

KC

filter systeem

hydraulische

april zal bij twee tractoren

olie, zodat deze niet

(Piet en Theo) via dit

vervangen en

systeem de hydraulische olie
gefilterd worden.
2

2077

Berekênen van de uitstoot

Het filtêren van

aÍgevoerd

Planning

kwartaal 1 en deze

15-140 PG Offlinê

1

Wie

of

ln het weekend van 22 & 23

/04

Tijdsinvestering 2 uur

2017 /O7

Tijdsinvestering 2 uur

2017 /1.0

Tijdsinvestering 2 uur

2078/01,

Tijdsinvestering 2 uur

Eind 2017

Verplaatst door
Leeuwensteingroep
naar 2018

PL

2017

/04

Tijdsinvestering 90 min
en geldinvestering van

filter

Uitslág van het filteren

lnvestering

€ 400,00

wordt

2017

/04

Tijdsinvêstering 20 min

25 aprilverwacht (of het

voldoênde heeft gêwerkt)
3

lndiên het positjef hêeft

20L7

Tijdsinvestering 15 min

gewerkt samen met Wim van
Breda onderzoeken of

dit

systeem ook op ander
materieel (knikmopsen ê.d.)
toegepast kan worden.
Van Klaveren ccc

1

Minimaál eêns per jaar

mogelijkheid aan

voldoende aantal cartridges/

Collect

medewerkers/derde

mobieltjes verzameld hebben

lnzamelpunt.

n oude cartridges en

om de inzamelbox te laten

mobieltjes in te

ophalen.

B.V.

/ Eeko/Total-

Het bieden van de

KC

2Or7

/02

Verwaarloosbaar

KC

2Or7

/03

Tijdsinvestering 45 min

leveren,
Het nieuwe rijden

Mêdêwêrkers lêrên
hoe

1

zijop een

Gesprek voeren met Frans
Seelen (SOMA

bewuste maniêr met

Bedrijfsopleidingen) over dê

de bedrijfsbussen

cursus Het Nieuwe Rijden/Het

kunnen rijden. Om
op die maniêrzowel
veiliger als zulniger

te rijden.

Nieuwe Draaien.
2

2017lls

Het organiseren van êên

toolbox over het'Nieuwe
rijden'.

Íijdsinvestering

KC

Voorbereidingr 40 min

BL

Gêvên toolbox: 20 min

e"".fo,

'(i^
ó^e .l: I

CO,-prestatieladder
Bijlaee

Post COrneutraal

Kwaliteit & VGM

Berekenen hoêveel post
gemiddeld per jaar wordt
verstuurd,

Tijdsinvestering 15 min

PostNL. Samen com-

Via de site berekenen

Tiidsinvestering 5 min

penseêrje de COruitstoot dooí te

hoevêel COr-uitstoot dat

(reeds op 15 máart

oplêvert.

uitgêvoerd)

Post COr-neutraal

versturên kan met
Groene post van

(reeds op 15 maart

uitgevoerd)

invêstêrên in
duurzame projecten.

Hênk de Ronde

Bedrijfsleider
Directieve rtege nwoord ige r Kwo lite ít &

VG

M

