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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, hierna: Handboek). 
 
Onderdeel van het VGM-management van Loonbedrijf Klein Texas 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 Loonbedrijf Klein 
Texas BV hieraan invulling geeft. 
 

2 Loonbedrijf Klein Texas BV 

Loonbedrijf Klein Texas 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. 
 
Loonbedrijf Klein Texas 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 Loonbedrijf Klein Texas BV: 
 

Initiatief Bedrijf / organisatie Doel 

“Het Nieuwe Draaien” BMWT Efficiënt gebruik van graafmachines 

Duurzaam GWW samenwerkingsverband van 
Rijkswaterstaat, ProRail, de Dienst 
Vastgoed Defensie van het ministerie van 
Defensie, het Dienst Landelijk Gebied van 
het ministerie van Economische Zaken, de 
Directie Duurzaamheid van het ministerie 
I&M, de Unie van Waterschappen, het 
InterProvinciaal Overleg, de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten, Bouwend 
Nederland, NL Ingenieurs, CROW, MKB-
infra en Agentschap NL. 

Duurzamer maken van GWW en spoor door 
duurzame aanbesteding en inkoop. 

Duurzaam Doen! 
Uitvoeringsprogramma  
duurzaamheid 2011-
2015 

Hoogheemraadschap Rijnland Duurzame uitvoering van GWW 
werkzaamheden 

Het Nieuwe Rijden O.a. ANWB Efficiënt gebruik van personenauto’s, 
bedrijfsbussen en vrachtwagens 
 

Green Driver Green Driver Challenge   Rijstijl competitie voor het Nieuwe Rijden 
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Initiatief Bedrijf / organisatie Doel 

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; 

Cumela Sturen op CO2 minimaal twee bijeenkomsten per jaar 
waarbij de deelnemers uitgebreid informatie 
met elkaar uitwisselen, studiemateriaal 
inzake CO2-reductie 

Duurzaam Langedijk Collegeprogramma 2018-2022 'De vaart in 
Langedijk!' 

Verduurzamen van de gemeente Langedijk in 
aansluiting op de klimaatdoelstellingen en de 
Regionale Energie Strategie. 

 

4 Passieve deelname aan initiatieven 

4.1 Het Nieuwe Draaien 

Branche vereniging BMWT is voor Loonbedrijf Klein Texas BV in eerste instantie het aangewezen 
platform om aansluiting te zoeken als het gaat om verbetering van milieuprestaties binnen de 
branche. 
 
De Vereniging BMWT is een brancheorganisatie van importeurs of fabrikanten van Bouwmachines, 
Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel. 
Via deze branchevereniging nemen alle machinisten deel aan de cursus “Het Nieuwe Draaien”. 
 
Na de cursus wordt onderzocht of er op andere manieren samengewerkt kan worden aan het verder 
terugdringen van de CO2-uitstoot binnen de keten.  
 
De CO2-besparing die hiermee bereikt kan worden is conservatief geschat op 7%. 
 

4.2 Het Nieuwe Rijden voor vrachtwagens 

De vrachtwagenchauffeurs nemen deel aan de cursus Het Nieuwe Rijden. 
De CO2-besparing die hiermee bereikt kan worden is conservatief geschat op 7%. 
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4.3 Leveranciers van zware voertuigen en materieel 

Met de leverancier van de kranen tractoren en vrachtwagens kan contact worden opgenomen om de 
technische mogelijkheden te onderzoeken om het energieverbruik van de machines beter te 
monitoren en daardoor beter te kunnen bepalen waar de besparingsmogelijkheden liggen. 
 
 

5 Actieve deelname aan initiatieven 

Loonbedrijf Klein Texas BV wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere keten-
partners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2 -uitstoot te reduceren. 
Partijen die hierin geïnteresseerd zijn, worden uitgenodigd om contact op te nemen. Loonbedrijf 
Klein Texas BV is actief zelf betrokken bij het sectorinitiatief Cumela: Sturen op CO2 en ziet bij dit 
initiatief voorlopig de meeste kansen om effectief bij te dragen aan verduurzaming in de keten.  

5.1 Sectorinitiatief Cumela – Sturen op CO2 

Loonbedrijf Klein Texas BV is lid van de branchevereniging Cumela. Loonbedrijf Klein Texas BV neemt 
deel aan het sectorinitiatief van Cumela – Sturen op CO2.  
 
 

6 Budget 

Loonbedrijf Klein Texas BV heeft een budget vrijgemaakt voor de bovenstaande participatie. Voor de 
deelname aan Cumela heeft Loonbedrijf Klein Texas BV contributie betaald. Verder besteedt de 
directie 3 tot 6 dagdelen per jaar aan deelname aan bijeenkomsten en aanvullende activiteiten zoals 
de benchmark van Cumela bedrijven. In 2020 zijn hiervoor ook online bijeenkomsten en/of 
activiteiten ingezet.  
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7 Colofon 

Dit rapport is opgesteld door:  
 
Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. 
 
Publicatiedatum: Oktober 2020 
 
 
Dit rapport is opgesteld door :   
Auteur(s)  M. Kemper, Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. 
   B. (Bryan) Bekker, Loonbedrijf Klein Texas BV 
 
Eindverantwoordelijk: Directie  Loonbedrijf Klein Texas BV 
 
Dit rapport is vastgesteld door de directie.  
 
 
 


