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1. Inleiding 

 

Orona the Netherlands 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 Orona the Netherlands deelneemt kunt u contact opnemen. Tevens is dit 

overzicht terug te vinden op de SKAO website.  

https://www.skao.nl/ 

 

2. Initiatieven 

 

Nieuwe rijden invoeren 

 

Orona the Netherlands onderneemt diverse acties om het rijgedrag van 

medewerkers positief te beïnvloeden. Vanaf 2013 worden analyses gemaakt en 

vindt tijdens communicatie-momenten overdracht van informatie plaats. Hier zijn 

de bewustwordingscampagne ‘’zuinig rijden’’ en het bespreken van de 

berijdersbeoordelingen het afgelopen jaar bij gekomen.  

Het promoten van het nieuwe rijden is een continu proces en wordt gedaan 

tijdens overleggen, toolboxen en presentaties. Het initiatief zal ook het komende 

jaar voorgezet worden. 

 

Verlaging energieverbruik bij in gebruik zijnde liften 

 

Orona heeft in samenwerking met diverse partners, een groot aantal liften 

voorzien van een energielabel. Op basis van de metingen en de labels wordt een 

onderhoudsplan opgesteld/aangepast om de liften energie zuiniger te maken. Op 

basis van energieverbruik (KPI) zullen verder maatregelen genomen worden. 

 

Optimalisatie werkzaamheden bij opdrachtgever 

 

Er zijn service- en onderhoud opdrachten waar 1 opdrachtgever is maar waar 

meerdere liftenfirma’s bij betrokken zijn. Orona is in deze projecten actief 

initiatiefnemer waarbij andere liftenfirma’s gestimuleerd worden om het 

liftenbestand onderling optimaal te verdelen binnen de verkregen opdracht.  

Het doel is om minder kilometers te maken en werk efficiëntie te creëren.   

Momenteel heeft dit plaatsgevonden bij een drietal opdrachtgevers.  

 

Werkgroep circulaire economie 

 

Orona neemt deel aan een werkgroep van De Nederlandse brancheorganisatie 

voor liften (de VLR) over circulariteit. Het doel is om een LCA (Life Cycle 

Assesment) uit te voeren voor liften.  

Op 3 maart 2020 is er een bijeenkomst geweest waar Orona aan heeft 

deelgenomen.  

 

Daarnaast is er een nieuwe (sub)commissie van de VLR die zich richt op 

duurzaamheid als onderdeel van de LCA. Orona zal deelnemen aan een werkgroep 

van de VLR over duurzaamheid.     

 

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. 

https://www.skao.nl/


 

Orona neemt als leverancier deel aan dit initiatief en zal informatie omtrent de 

CO2 middels het platform delen met belanghebbende. Daarnaast wordt jaarlijks 

deelgenomen de klankbordbijeenkomst CO2. Tijdens deze bijeenkomst wordt met 

andere deelnemers gesproken over CO2 reductie een worden ideeën uitgewisseld.  

 

 

 

 

 

 


