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1. Inleiding 

 

Elkro B.V. is halverwege 2021 gestart met de ontwikkeling van een 

managementsysteem conform de CO2 prestatieladder, trede 3. 

Het primaire doel is om de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te reduceren en hiermee 

de CO2 Footprint zo klein mogelijk te maken. 

 

Elkro B.V. neemt sinds 2021 actief deel aan diverse initiatieven welke er op 

gericht zijn om de CO2 uitstoot te verminderen. Hieronder zijn de initiatieven 

samengevat.  

 

Indien meer informatie gewenst is over de initiatieven waaraan Elkro B.V.  

deelneemt kunt u contact met ons opnemen. 

 

Dit initiatievenoverzicht is ook op de website van de SKAO terug te vinden: 

https://www.skao.nl/nl  

 

 

2. Lopende initiatieven 2021-2022 

 

Het nieuwe rijden 

 

Elkro B.V. onderneemt diverse acties om het rijgedrag van medewerkers positief 

te beïnvloeden. Vanaf 2021 worden de medewerkers tijdens de communicatie-

momenten geïnformeerd over welke maatregelen kunnen bijdragen aan het 

verminderen van de CO2 uitstoot van het wagenpark. Het promoten van het 

‘Nieuwe rijden’ is een continu proces binnen de organisatie geworden. 

Alle chauffeurs van Elkro B.V. hebben in 2021 de cursus het nieuwe rijden 

gevolgd.  

 

De 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. Met een duurzaamheidscan kunnen zij 

zichzelf meten met andere bedrijven uit de sector. 

Op grond van het ingevulde profiel wordt een duurzaamheidsindex bepaald. 

 

Elkro B.V. neemt als leverancier deel aan dit initiatief en zal informatie omtrent 

het realiseren van de bedrijfsspecifieke doelstellingen middels het platform delen 

met belanghebbende. 

 

 

https://www.skao.nl/nl

