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1. Inleiding
Het document “sector- en keteninitiatieven” is onderdeel van de CO2-prestatieladder van
Vels. Dit rapport omschrijft de initiatieven in de keten om de CO2-uitstoot te reduceren en de

actieve deelname van Vels transport. Wij streven er naar om onze grootse emissie stroom
(brandstofverbruik) reduceren. Ook de andere stromen zijn erg belangrijk om te minimaliseren.
Met dit rapport komen de volgende eisen vanuit de CO2-prestatieladder aan bod:
-

1.D.1 Inventarisatie van sector- en keteninitiatieven;
1.D.2 Rapportage management overleg;
3.D.1. Overzicht initiatieven CO2 reductie;
3.D.1. Actieve deelname initiatieven;
3.D.2. Budgetoverzicht initiatieven.
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2. Inventarisatie sector- en/of keteninitiatieven
Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. is op de hoogte van sector- en/of keteninitiatieven op het gebied
van CO2 – reductie (eis: 1.D.1.).

Inventarisatie sector- en/of keteninitiatieven
Nederland CO2 neutraal

Is een initiatief opgericht vanuit een groen
hart en om bedrijven makkelijker, beter en
leuker te laten voldoen aan de 3.D.1 eis van
de CO2-Prestatieladder. Zo combineren zij
het nuttige met het aangename.

TLN exceptioneel transport

Opgezet door de transport branche in
samenwerking met Movares.
In samenwerking met TLN een werkgroep
gecreëerd.
Advies- en ingenieursbureau

Duurzameleverancier.nl
Movares
Blauwzaam
MVO Nederland
SKAO

Keteninitiatieven Vels transport

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in
onze
maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze
opdrachtgevers.
Dit wordt gedaan aan de hand van de CO2
prestatieladder en
wordt beheerd door SKAO.
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3. Rapportage Managementoverleg
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:
Onderwerp:

15-11-2016
Linda Dekker, Jessin Hollander
CO2 verantwoordelijke
Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie

Op 15-11-2016 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de directie en de CO2 verantwoordelijke.
Hierin is besproken dat wij gaan deelnemen aan een seminar van Nederland CO2 Neutraal. Hierin
wordt in een kort tijdsbestek het handboek behandeld op een manier dat het interessant blijft.

3.1.

Input

Doordat Jessin nog geen ervaring heeft met de CO2 prestatieladder is er besloten om hem in te
schrijven voor een seminar.

3.2.

Output

De volgende besluiten zijn genomen:
-

Vels is bezig om zich opnieuw voor niveau 3 te laten certificeren om het CO2 prestatieladder
certificaat te behouden.

-

Jessin bezoekt een seminar die wordt gegeven door Nederland CO2 Neutraal.
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4. Overzicht deelname sectorinitiatieven
Jaarlijks doneert Vels transport aan de stichting SKAO. Ook neemt Vels transport passief deel aan
bijenkomsten die worden georganiseerd door de Nederland CO2 Neutraal (Eis 2.D.1)
Wanneer
22-11-2016
01-02-2017

Waar
Restaurant Zuiver, Utrecht
TLN / Duurzame leverancier

Wat
CO2 prestatieladder seminar
Werkgroep Transportbedrijven

5. Actieve deelnames initiatief
Dit jaar is er gekozen voor een seminar van Nederland CO2 Neutraal. We hebben hiervoor gekozen
omdat zij de belangrijkste punten van de CO2 prestatieladder in twee uur presenteren. De CO2
verantwoordelijke(Jessin) is pas sinds kort bezig met de CO2 prestatieladder. Dit leek ons een
uitgelezen kans om zijn horizon te verbreden wat betreft de CO2 prestatieladder.
Vels Transport heeft zich aangemeld bij TLN om actief mee te doen bij de werkgroep van
transportbedrijven via de Duurzame Leverancier. TLN organiseert samen met de Duurzame
Leverancier een meeting waar verschillende deelnemers(transportbedrijven) samen komen om
informatie en ervaringen te delen.

5.1.

Seminar Nederland CO2 Neutraal & TLN/duurzame leverancier

Deze kosteloze seminar is in het leven geroepen om deelnemers van de CO2 prestatieladder op de
goede weg te helpen. Er zijn twee verschillende seminars. CO2 prestatieladder niveau 3(beginner) en
CO2 prestatieladder niveau 5(gevorderde). Zij bespreken het gehele handboek met je in 2 uur tijd.
Alles komt aan bod en het wordt op een leuke en interessante manier verteld.
Er is een werkgroep gecreëerd waar meerdere transportbedrijven zich voor hebben aangemeld om
informatie, gegevens en ervaringen te delen en ontvangen.

5.2.

Deelnemers

Er zijn verschillende deelnemers op de seminar af gekomen van verschillende bedrijven. Helaas ben
ik niet in het bezit van de deelnemerslijst.
Deelnemerslijst TLN/Duurzame leverancier:
-

Van der Meijden Transport
Vink Transport
Kisjes Transport
De Haan Transport
Mammoet
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-

5.3.

Doel van het initiatief

Het doel van dit initiatief is om mensen kennis te laten maken met de CO2 prestatieladder. Zij vinden
het belangrijk om mensen op een leuke en enthousiaste manier bewust te laten maken van de CO2
uitstoot.
Het doel van dit initiatief is om verschillende (transport)bedrijven bij elkaar te brengen om ideeën uit
te wisselen omtrent de CO2 prestatieladder.

5.4.

Rol van Vels transport

Deelneming was de enige rol bij dit initiatief.
Actieve bijdrage leveren. Zowel input als output opdoen, dus veel informatie inbrengen zodat er ook
veel informatie kunnen ontvangen.

5.5.

Activiteiten die bij deze rol horen

Wij proberen iedereen bij Vels bewust te laten worden van de essentie van de CO2 prestatieladder.
Deelnemen aan de meetings die worden georganiseerd door TLN en de Duurzame Leverancier.
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6. Budget initiatief
Voor de initiatieven in het jaar 2016-2017 is er een budget vrijgemaakt (Eis: 3.D.2).

Budget initiatief Nederland CO2 Neutraal
Kostenpost
Inzet medewerkers
Contributie
Totaal

Aantal

Keteninitiatieven Vels transport

Eenheid
1 uur
1x

Totaal
Euro
euro

35
0
€ 35
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