UPDATE KETENINITIATIEVEN

TECHNISCH BUREAU MAGEMA B.V.

Datum:
Versie:
Proces:

Oktober 2021

oktober 2021
1
CO2-management

Pagina 1 van 3

1 Keten initiatieven
MAGEMA neemt deel aan verschillende keten initiatieven en is bij een aantal ook de initiatiefnemer. Hieronder
is een overzicht van alle inspanningen in de keten.

1.1 Afvalloos verpakken
MAGEMA neemt verschillende actie samen met haar leveranciers en klanten om afval terug te dringen.
Hieronder staan de twee belangrijkste omschreven:

1.1.1 Reduceren van verpakkingsmateriaal
Dit initiatief heeft als doel het reduceren van verpakkingsmaterialen en transportmomenten door middel van
het inzetten van herbruikbare verpakkingen.
Op het moment is dit ingezet bij een aantal key-accounts. Doormiddel van het vaststellen van een beperkt aantal
transportmomenten per week worden de transportbewegingen beperkt.
Een aantal aandachtspunten zijn:
•
•
•
•

Het bakkensysteem mag niet ten koste gaan van de omloopsnelheid van de orderverwerking
Er dienen duurzame bakken te worden aangeschaft. Als de bakken immers niet lang meegaan heeft de
maatregel een averechts effect
Het bakken systeem dient wel te passen binnen het logistieke systeem van de betreffende key-account
Bakken dienen voorzien te worden van een onuitwisbaar kenmerk

Geregeld wordt dit initiatief geëvalueerd met de key-accounts om te zien of het systeem nog verder
geoptimaliseerd kan worden.

1.1.2 Vervangen van plastic voor papier/karton
Om het plasticverbruik bij verpakken terug te dringen is er bij een klant overgestapt op papieren zakken i.p.v.
plastic zakken. Op dit moment wordt nog onderzocht in hoeverre de Dokulops recyclebaar beschikbaar zijn.

1.2 Prijsvraag m.b.t. CO2-reductie
Jaarlijks wordt er een prijsvraag georganiseerd onder de medewerkers, klanten en overige relaties. Waarbij de
centrale vraag is: hoe kan MAGEMA CO2 reduceren? Iedereen die wil kan zijn / haar (creatieve) oplossing insturen
en de winnaar wint een powerbank die op te laden is met behulp van de ingebouwde zonnecel.
Daarnaast wordt het idee van de winnaar verder uitgewerkt en toegepast. MAGEMA maakt hier budget en
middelen voor beschikbaar. Afgelopen jaar heeft dit geresulteerd in een nieuw CO2-reductie initiatief met een
key-account.
Het winnende idee van 2020:
“Is het misschien een idee om op geleverde gereedschappen alleen te voorzien van een naam stikker +
ordernummer en dan geen pakbonnen meer toevoegen. De pakbon kan dan op jullie site via het ordernummer
opgezocht worden dit scheelt veel papier dus minder bomen kappen”
Huidige status idee 2020:
Het digitaliseren van de roze bonnen staat op de actielijst van automatisering en wordt spoedig uitgevoerd.
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Potentiële impact op onze CO2-uitstoot: jaarlijks worden er zo’n 60.000 roze pakbonnen (A4 formaat) gebruikt.
Wanneer deze allemaal gedigitaliseerd worden resulteert dit in een CO2 besparing van zo’n 363 kg CO2
(uitgangspunt: 1 A4 weegt 5 gram, emissiefactor papier 1,21 kg CO2 /kg papier).
Nieuwe prijsvraag 2021:
Omdat de prijsvraag in 2020 leuke interactie en goede ideeën heeft opgeleverd, wordt de prijsvraag in 2021
herhaald. Dezelfde vraag is van toepassing (hoe kan MAGEMA CO2 reduceren?). en dit jaar is er een Solar speaker
te winnen. De deadline voor deze prijsvraag staat op 8 oktober 2021.
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