Toolboxmeeting
CO2-prestatieladder
Inleiding
Inmiddels is Van der Wiel Holding een jaar gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Middels
deze toolboxmeeting willen we jullie op de hoogte houden van de stappen die binnen Van der Wiel genomen
worden met betrekking tot de CO2-prestatieladder.
Tijdens deze toolboxmeeting worden de volgende onderwerpen besproken:
 Wat is de CO2-prestatieladder?
 Reductiedoelstelling Van der Wiel
 Planning CO2-prestatieladder
 Initiatieven en ideeën medewerkers
Reductiedoelstelling Van der Wiel
Tijdens het traject van de CO2prestatieladder is, om de uitstoot van CO2
te
verminderen,
een
doelstelling
geformuleerd. De doelstelling van Van der
Wiel Holding BV is dat we in vijf jaar een
CO2-reductie willen behalen van 10%. Bij
deze doelstelling is de overstap van grijze
naar groene stroom niet meegerekend.
Deze overstap betekent namelijk een
reductie van circa 70%. Met andere
woorden willen we dus bereiken dat de
CO2-uitstoot in 2016 10% lager ligt dan in
2011. Op dit moment wordt de uitstoot
voor 2015 berekend. Tijdens de volgende
toolboxmeeting wordt hier verder op
ingegaan.
Evaluatie maatregelen
Aan de hand van deze emissie inventaris
kan worden gekeken waar Van der Wiel
op dit moment staat t.o.v. het basisjaar.
Daarnaast
wordt
gekeken
of
de
maatregelen die zijn genomen effectief
zijn geweest en wordt er geïnventariseerd
welke nieuwe maatregelen genomen
kunnen worden om de CO2-emissie te
reduceren.
De maatregelen die onder andere geëvalueerd gaan worden zijn als volgt:
 Vervanging en/of aanschaf van nieuwe vrachtwagens volgens de Euro EEV en/of de Euro 6 norm en
zo mogelijk met een lager gewicht.
 Voorlichting zuinig draaien.
 Aanschaf van zuinigere bedrijfswagens met minimaal label B of euro 5 norm.
 Aanpassing contract m.b.t. groene stroom conform de eisen van de CO2-prestatieladder.
 Project wielgericht.
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Toolboxmeeting
Planning CO2-prestatieladder
Omdat ook Van der Wiel de kansen en mogelijkheden ziet in de markt is door de directe de uitspraak
gedaan om te gaan groeien naar niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Dit houdt onder andere in dat er
meer gaat worden gekeken naar uitstoot van projecten en onderaannemers. Op deze manier wil Van der
Wiel haar bijdrage aan een beter milieu vergroten!
Initiatieven en ideeën medewerkers
Omdat jullie veel kennis hebben met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden voor de Van der
Wiel bedrijven, is het voor ons belangrijk dat er wordt meegedacht over mogelijke nieuwe initiatieven met
betrekking tot het verminderen van CO2-uitstoot. Deze ideeën kunnen worden doorgegeven aan de
betreffende divisiemanagers, KAM-coördinator of direct leidinggevende.

WELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER VOOR CO2-REDUCTIE?
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