
Notulen VMS werkgroep CO2 (20-3-2018) 

Aanwezigen: 

Koos van Dooremalen, Karin van Roode, Teunis en Marjolein Kraaijeveld, Carla Polling en Cheryl de 

Vette (notulist) 

 

DOEL 

 “Een Co2-platform creëren met daarin verschillende initiatieven waar bedrijven samenwerkingen 

kunnen aangaan om de Co2-uitstoot van de branche te reduceren. Deze initiatieven zullen jaarlijks 

beoordeeld worden.” 

Enkele zaken die wij uit moeten zoeken? 

Wie van de VMS leden heeft het certificaat van de Co2 prestatieladder? (Gaat Karin achteraan) 

Hoeveel mensen hebben tot nu toe het platform bezocht op de website? (Vraagt Cheryl aan Syvia) 

Co2 platform website VMS 

Op dit moment heeft niemand zich opgegeven voor het initiatief. Sylvia had vooraf van deze meeting 

aangegeven al enkele posts te hebben gedaan in de nieuwsbrief en dergelijke. 

Wat kunnen we nu verder gaan doen om meer bekendheid te krijgen en om deelnemers te creëren 

die hun depot beschikbaar stellen? 

• Vraag en aanbod kunnen posten op website?  

• Posten op Linkedin en dan allemaal even de post delen? Marjolein gaat een post op Linkedin 

zetten. Deze kunnen wij dan delen.  

• Inschrijven op depot→ Koos gaat kijken of het mogelijk is om Rotterdam in te schrijven voor 

het beschikbaar stellen van een depot. Als Rotterdam zich inschrijft, kan Sylvia hierover 

Twitteren 

• Duidelijk op de website aangeven dat ook NIET-VMS leden deel mogen nemen aan het 

initiatief.  → Vraagt Cheryl aan Sylvia om dit erbij te zetten.  

Gaan wij voorlopig 1 initiatief posten op de website of meerdere initiatieven? 

Om draagvlak te creëren posten wij voorlopig 1 initiatief. In de post van Marjolein kunnen wij wel 

een nieuw initiatief benoemen (Hergebruik van materialen). 

Tevens om kosten voor de website aanpassingen te besparen, moeten wij eerst even inzicht krijgen 

in de hoeveelheid bezoekers. Het is zonde om extra pagina’s te gaan laten maken, wanneer er geen 

interesse in is.  

Initiatief om hergebruik van materialen te stimuleren 

Gemeente Amsterdam heeft veel kennis van het hergebruik van materialen. Zij hergebruiken veel 

materialen. Mochten we dit initiatief gaan uitbreiden, dan is het mogelijk een idee om de gemeente 

Amsterdam aan te laten schuiven. Koos zou dit kunnen realiseren als het zover is.  Het is ons idee, 

om het hergebruik verder te stimuleren, dan enkel binnen een gemeente. Vb. Gemeente Rotterdam 

kan stenen niet hergebruiken, maar dan zou de gemeente Schiedam dit mogelijk wel kunnen 

gebruiken. Zij moeten dan met elkaar in contact worden gebracht.  

 



 

 


