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Toelichting initiatief: 
Plug Bv maakt deel uit van Vedined, een samenwerkingsverband tussen Sigma-grossiers en 

verfproducent PPG Coatings. Vedined is opgericht in 1997. 
 

De deelnemers van Vedined delen hun kennis over verf- en schildersgereedschappen en over 

efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Die kennis wordt onder andere ingezet voor de ontwikkeling 
van een compleet assortiment vakgereedschap. In de markt is dit professionele gereedschap bekend 

als het A-merk ProGold. 
 

Het Vedined Management Cafe  komt 4 x per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten vinden in de middag en 

avond plaats.  Plug BV wil duurzaamheid op de agenda zetten in de ochtend voor deze bijeenkomsten. 
Samen met twee andere leden van het verbond in de randstad wil Plug BV aandacht besteden aan: 

 
- Optimaliseren transport, bijvoorbeeld meer gezamenlijke bulkleveringen 

- Bespreken algemene aspecten verduurzaming 
- Andere mogelijkheden, zoals collectief inkopen van elektriciteit en eventueel elektrisch 

vervoer 

 
Door optimalisatie van het transport kan dit initiatief bijdragen uit het terugdringen van de CO2 

uitstoot in scope 1. 
 

De beoogde frequentie voor de bijeenkomst is voor Plug BV 3x per jaar.  

 
Na het eerste jaar zal worden geëvalueerd of er vorderingen worden gemaakt en of het wordt 

doorgezet naar het daaropvolgende jaar.  
 

De acties behorend bij dit initiatief zijn in onderstaande planning weergegeven, hier kunnen in de loop 
van dit initiatief nog wijzigingen in aan worden gebracht:  

 

 
Omschrijving Streefdatum 

Datum 
gereed 

1. Intern uitwerken initiatief 

 

sept. 2020  

2. Communiceren aan collega-bedrijven  Bijeenkomst 1 oktober via 
Teams 

 

3. Eerste overleg  Week 3 2021 planning 
wordt nog definitief 

gemaakt vanuit Vedined 

 

4. Tweede overleg Week 21 2021 planning 
wordt nog definitief 

gemaakt vanuit Vedined 

 

5. Derde overleg Week 40 2021 planning 
wordt nog definitief 

gemaakt vanuit Vedined 

 

6. Eerste evaluatie voortang van initiatief Week 3 2022  
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