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COrprestatieladder

Kwaliteit & VGM
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Bijlage

D. Participatie activiteiten 2O22
Genoemde activiteiten zijn een inventarisatie van de mogelijkheden van activiteiten en/of initiatieven

waaraan wijin2O22 kunnen deelnemen. De lijst met initiatieven wordt in2022 aangepast en/of
uitgebreid.

lnitiatief

Doel

Vervolgacties

Planning

Verant.

Betuwse
Planken en
Balken

Het vormen van een
coóperatie die
vrijgekomen materiaal,
door middel van een
zinvolle dagbesteding,
verwerkt tnt hrr rikhare
producten

Bijwonen bijeen komsten/

2022

BL/KC

2022

BL

)nià;ló;À

Bliië*-

-oygle_gmomente_n

Stamhout van gekapte bomen
leveren aan de coóperatie
Kopen producten via de
coóperatie

2022

Status

ÁiË;;

etrii*
KC

Eeko inzamel-

punt

Ecoburen

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

Minimaal twee keer per jaar
het voldoende aantal hebben
verzameld om de box op te
laten halen

Energiecoóperatie
eCoBuren is een

vereniging van bewoners
en ondernemers die zich
inzet voor een verantwoorde en duurzame
energietra nsitie
Bokashi

2022/07

KC

Afgerond

Q3

KC

Afgerond

I nformatief gesprek met
vertegenwoordiger

2022QL

BL

Afgerond

Onderzoeken mogelijkheden

2022

BL

2022

BL/KC

2022Q7

BL

tot deelname

Plaatselijk

Deelnemen aan
webinars/colleges van de
coóperatie
Bespreken mogelijkheden met

team/bedrijven voor

collega bedrijf

inrichten van Bokashi
inname/proces.

Voeren vervolggesprekken

2022

BL

ilËË*Ë;ffi;;iiikË;;

2022

Bli

2022/03

PLlMW

Afgerond

2022/02
2022/02

KB/MW-'

Afgerond
Afgerond

Testen van Relly 1.3

v92_2:43

.[B/MW

Afgerond

Delen bevindingen van Relly
1.3 met leverancier
Testen van Mean Green
Accumaaier met zijdekken
Dellen bevindingen van Mean
Green Accumaaier met
leverancier

2022Q3

HWP

Afgerond

2022Q3

KB/MW

2022Q3

HWP

Afgerond

ië

tot oprichten team
Hoeksch Hout

Toepassen van houten

producten van lokale
oorsprong (lokaal gekapte
bomen verwerken tot
producten die binnen de
gemeente worden
toegepast)
Testen

materieel op
accu

Het testen van nieuw
materieel op accu,

waarbij de bevindingen
met de leverancier
worden gedeeld. Om op
die manier het materieel
te kunnen laten
verbeteren.

Bij plantronde toepassen van
lokaal geproduceerde

boompalen
Bij plantronde toepassen van
lokaal geproduceerde
boompalen
Testen van Relly 1.0
Delen bevindingen van Relly
1.0 met leverancier

2022

Jorieke te Mebel

Henk de Ronde

KAM-Coiirdinator

BedrijÍsleider

HWP

