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Voortgang keten- en samenwerkingsinitiatieven 
CO2-Prestatieladder 

 
Van Manager Quality & Technical Training 
Datum 21 juni 2021 
Onderwerp Voortgang initiatieven Schindler CO2 
 
 

1.  Ketenanalyse Service 

Onze meest recent uitgevoerde ketenanalyse (anno 2020) richtte zich op onze service afdeling. 
Hieruit bleek dat er vooral winst te behalen is rondom de CO2-uitstoot verbonden aan het 
transport van goederen naar projectlocaties, evenals het omgaan met onze afvalstromen.  

Ons doel is om in deze categorie 1,5% CO2-reductie te realiseren t.o.v. 2019. De nadruk zal 
hierbij in eerste instantie liggen op het verhogen van de efficiency van onze samenwerking met 
onze logistieke dienstverleners (als deel van project ‘The Great’). 

 

2.  Project The Great 

Met logistieke partner De Groot is in 2020 reeds een eerste keteninitiatief uitgewerkt, o.a. ge-
richt op het optimaliseren van vrachtwagenbewegingen. Hierin is in beeld gebracht waar verbe-
terpotentieel aanwezig is rondom onze samenwerking. 

Nadat de keuze gemaakt is om voormalig dochteronderneming Möhringer en Schindler samen 
als één organisatie verder te laten gegaan vanaf begin 2021, is ervoor gekozen dit keteninitia-
tief om te zetten naar een groter project genaamd ‘The Great’. In dit project wordt multidiscipli-
nair gekeken naar het optimaliseren van onze transport- en opslagprocessen om zo te komen 
tot een efficiëntere werkwijze (en tevens CO2-besparing).  

Dit project zal (minimaal) lopen tot eind 2021. De eerste resultaten komen eind juli beschikbaar 
en zullen meegenomen worden in de update van deze rapportage aan het eind van dit jaar.  
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3.  Prijsvraag Stantec 

In Q1 van 2020 heeft Schindler een prijsvraag rondom circulariteit gewonnen, waarbij er 40 ad-
viesuren van ingenieursbureau Stantec geïnvesteerd mogen worden in het nader onderzoeken 
van een vraagstuk gericht op circulair ondernemen.  

Na de eerste verkenningen rondom o.a. het anders omgaan met onze verpakkingsstromen is 
ervoor gekozen om het restant van het adviesbudget in te zetten op een workshop gericht op 
het vorm geven van het Schindler Duurzaamheidsbeleid. Er bleek namelijk behoefte aan het 
scheppen van een duidelijk(er) kader van waaruit duurzaamheidskeuzes gemaakt kunnen wor-
den de komende jaren. Vanwege corona heeft dit enige vertraging opgelopen, maar de sessie 
staat gepland voor de zomer van 2021. 

 

4.  Initiatieven gericht op kennisuitwisseling 

Door Schindler Liften B.V. wordt deelgenomen aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal. Dit 
initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-re-
ductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit middels het facili-
teren van workshops en presentaties. In 2020 en begin 2021 zijn diverse webinars bijgewoond, 
gericht op het verduurzamen van projectlocaties en circulariteit. 

Het bijwonen van de Nederland CO2 Neutraal evenementen zal vanaf september 2021 weer op 
worden gepakt. 

Schindler heeft in 2019 de eerste verkennende gesprekken gevoerd met FME en de VLR over 
het uitwisselen van informatie rondom circulariteit en CO2 reductie. In 2021 zijn diverse webi-
nars bijgewoond over energie efficiëntie en wijzigingen in het wettelijk kader.  

Na de coronacrisis zal gekeken worden welke mogelijkheden er zijn voor een verdere samen-
werking, maar momenteel heeft Schindler met de uitrol van o.a. ISO 14001 andere prioriteiten. 
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