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1. Inleiding
Takke Groep neemt actief deel aan diverse initiatieven die er op gericht zijn om de
CO2 uitstoot te verminderen. In onderliggend document zijn alle initiatieven
samengevat. Indien meer informatie gewenst is over de initiatieven waaraan
Takke Groep deelneemt kunt u contact opnemen.
Dit initiatievenoverzicht is ook op de website van de SKAO terug te vinden:
https://www.skao.nl/nl
2. Lopende initiatieven
MVO-monitor
De monitor is geschikt voor mkb-metaalbedrijven, van klein tot groot. De MVOMonitor is niet een eenmalige vragenlijst, maar een werkinstrument waarmee u de
komende jaren invulling kunt geven aan uw MVO ambitie en transparant kunt
maken naar uw klanten.
Takke Groep heeft de gegevens in de monitor ingevoerd en gaat deze gebruiken
om de komende periode verder invulling te geven aan haar reductie doelstelling.

Het Nieuwe rijden
Takke Groep onderneemt diverse acties om het rijgedrag van medewerkers
positief te beïnvloeden. Hiervoor wordt het initiatief “ het nieuwe rijden” gevolgd
als uitgangspunt voor het formuleren van acties en creëren van bewustwording.
Het Nieuwe draaien
Op locatie wordt gewerkt met materieel aangedreven door diverse
energiebronnen. Takke Groep draagt het initiatief “ het nieuwe draaien” uit zodat
het kan bijdragen aan het realiseren van de CO2-reductiedoelstellingen.
De Duurzame leverancier
De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in
duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame
bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.
Leveranciers kunnen zich profileren met hun duurzaamheidinspanningen in de
database van de Duurzame Leverancier. Zij committeren zich aan het streven
naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010). Daarnaast leggen
zij hun historische CO2-footprint en doelstellingen vast in de database. Met een
duurzaamheidscan kunnen zij zichzelf meten met andere bedrijven uit de sector.
Op grond van het ingevulde profiel wordt een duurzaamheidsindex bepaald.
Takke groep neemt als leverancier deel aan dit initiatief en zal informatie omtrent
het realiseren van de bedrijfsspecifieke doelstellingen middels het platform delen
met belanghebbende.

