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1 Inleiding 

Dit document heeft betrekking op invalshoek D (Participatie) zoals beschreven in het Handboek 
CO2-Prestatieladder 3.0 (versie 10 juni 2015). 
 
Onderdeel van het VGM-management van Voskamp Groep BV is om actief op de hoogte te willen 
blijven van, en zo mogelijk actief bijdragen aan de ontwikkelingen binnen ons vakgebied op het 
gebied van milieumanagementsystemen en verbetering van milieuprestaties in het algemeen en CO2-
reductie in het bijzonder. In dit document wordt beschreven op welke wijze Voskamp Groep BV 
hieraan invulling geeft. 
 

2 Voskamp Groep BV 

Voskamp Groep BV heeft als doelstelling om bij de uitvoering van haar werkzaamheden  
een verantwoorde balans te bereiken ten aanzien van het Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO), en meer specifiek tussen de bekende 3 P’s People, Planet en Profit. 
 
Voskamp Groep BV wil met de CO2-Prestatieladder actief invulling geven aan het beperken van de 
invloed van het bedrijf op de P van Planet. 
 

3 Sector- en keteninitiatieven 

De onderstaande initiatieven zijn mogelijk interessant voor Voskamp Groep BV: 
 

Initiatief Bedrijf / organisatie Doel 

Het Nieuwe 
Rijden 

O.a. ANWB, Nijhof Wassink (Leverancier 
vrachtwagens) 

Efficiënt gebruik van personenauto’s, bedrijfsbussen en 
vrachtwagens 
 

Green Driver Green Driver Challenge   Rijstijl competitie voor het Nieuwe Rijden 
 

Lean en 
Green 

Het programma Lean and Green wordt 
uitgevoerd door Connekt. 

Ontwikkeling van duurzame mobiliteit in Nederland. Het 
stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger 
duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet 
alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig 
milieubelasting reduceren.  
 
Als een organisatie met een Plan van Aanpak kan aantonen 
dat zij 20% CO2 reductie kan behalen in vijf jaar tijd, komt zij 
in aanmerking voor de Lean and Green Award. 
 

Duurzame 
Leverancier 

De Duurzame Leverancier is een 
initiatief gericht op het stimuleren en 
faciliteren van een duurzame 
bedrijfsvoering.  
 
De initiatiefnemers zijn Strukton, 
Grontmij, Movares en Anteagroup. 

De Duurzame Leverancier biedt onder meer: 

• platform voor bedrijven (en overheden) die zich 
duurzaam willen profileren; 

• klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met 
verschillende thema’s; 

Duurzaam 
Netwerk 
Almelo (DNA) 

De stichting Duurzaam Netwerk Almelo 
is in 2011 opgericht door Asito, 
PANalytical B.V.,Rabobank Noord 
Twente, URENCO Nederland BV en de 
Gemeente Almelo. Deze vijf partners 
hebben zich ten doel gesteld om Almelo 
duurzamer te maken. 

Platform voor de uitwisseling van kennis en ideeën rondom 
de thema’s duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
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4 Passieve deelname aan initiatieven 

4.1 Het Nieuwe Rijden  

De chauffeurs nemen deel aan de cursus Het Nieuwe Rijden. 
De CO2-besparing die hiermee bereikt kan worden is conservatief geschat op 7%. 
 
 

5 Actieve deelname aan initiatieven 

5.1 Sectorinitiatief Duurzaam Netwerk Almelo 

Voskamp Groep BV is lid van de Stichting Duurzaam Netwerk Almelo. Voskamp Groep BV neemt 
actief deel aan bijeenkomsten.  
 

 
 
 

5.2 Samenwerking Zevij Necomij  

In deze samenwerking wordt geregeld overleg gevoerd over mogelijkheden om de onderlinge  
logistiek te optimaliseren. 
 
Doelen die nagestreefd worden zijn o.a. minder brandstofverbruik, door het beter plannen van ritten 
en combineren van ritten waar mogelijk. 
 
 

5.3 Samenwerking concept Outsourcing 

De Voskamp Groep heeft een samenwerkingsovereenkomsten met aantal woningbouwcorporaties. 
Het doel van deze samenwerkingsvorm is het efficiënter en doelmatiger inrichten van de 
onderhoudsafdelingen en verhoging van de productiegraad (performance).  
Indirect zal hierdoor de rijbewegingen van de onderhoudsdienst worden verminderd. We hebben als 
doel de CO2 van de woningbouwcorporaties te reduceren met 9% over een periode van 4 jaar. 
Doordat de Voskamp Groep een deel van het logistieke proces overneemt mag verwacht worden dat 
door meer rijbewegingen binnen onze organisatie de CO2-uitstoot absoluut gezien, zal stijgen. 
Ondanks deze stijging zal in de keten de uitstoot dalen.  
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6 Budget 

Voskamp Groep BV heeft een budget vrijgemaakt voor de bovenstaande participatie. Voor de 
deelname aan De Duurzame Leverancier en aan DNA heeft Voskamp Groep BV contributie betaald. 
Verder zal de directie 3 tot 6 dagdelen per jaar besteden aan deelname aan bijeenkomsten. 
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7 Colofon 

Dit rapport is opgesteld in opdracht van:  
 
Voskamp Groep BV  
Bornerbroeksestraat 459b,  
Postbus 711, 7600 AS Almelo 
 
T: 0546 – 83 84 85 
I: www.voskampgroep.nl 
E:  info@voskampgroep.nl 
 
KvK nummer:  06085327 
 
 
Publicatiedatum: maart 2017 
 
 
Dit rapport is opgesteld door :   
Auteur(s)  R. (Robert) Louis, Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. 
   V. (Veronique) Rosink, Voskamp Groep BV 
 
 
Eindverantwoordelijk: Directie  Voskamp Groep BV 
 
 
Dit rapport is vastgesteld en ondertekend door de directie van  Voskamp Groep BV. 
 
 
 
 


