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1. Inleiding 
Via dit verslag geven wij u graag meer inzicht in onze bestaande initiatieven alsook onze 
oriëntatie naar nieuwe en mogelijk op te pakken initiatieven. 

Kanttekening: wij vallen als ‘kleine organisatie’ onder de CO2 prestatieladder. 
 
 
 

2. Huidige resultaten en opvolging van de initiatieven 
Momenteel niet van toepassing.  
 
 

3. Oriëntatie nieuwe initiatieven en keuzebepaling 
We zijn recent gestart met de CO2-prestatieladder. We zijn dan ook nog betrekkelijk nieuw 
in de weg naar initiatieven. 
 
De onderstaande lijst met mogelijke initiatieven hebben we uitgewerkt vanuit eigen 
inventarisatie in de branche alsook door gebruik van https://www.skao.nl/nl/initiatieven-en-
programmas (besparingstips, ketenanalyses en initiatieven en programma’s). 
 

Inventarisatie mogelijke initiatieven  
o Aansluiten en bijdragen bij de bijeenkomsten van MVO-Nederland; 
o Actieve participatie in https://www.centrumduurzamemobiliteit.nl/; 
o Participatie en kennisdeling https://www.klimaatplein.com/invalshoek-d-van-de-co2-

prestatieladder-participatie/; 
o Herinzet van afvalstromen i.s.m. collegapartijen …; 
o Analyse herinzet bouw/productiematerialen met …; 
o Zuinigere verlichting, vervanging TL’s i.s.m. verhuurder en/of mede-huurders; 
o Deelname Duurzame Leverancier* 
o Het nieuwe rijden i.v.m. woon-werkverkeer; 
o Hergebruik van materialen i.s.m. de keten; 
o Initiatief zonnepanelen op units 
o Bio-based bouwe - https://www.biobasedbouwen.nl 
o Circle of Concrete - https://newhorizon.nl 
 

 

4. Oppakken nieuwe initiatieven / participaties 
Onderstaande vindt u de initiatieven en participaties waarbij we als organisatie betrokken 
zijn en komende tijd verder invulling willen geven. 
 
 

1. Ledverlichting 
Locatie Klundert is de begane grond uitgerust met ledverlichting. 
De oude TL-balken zijn vervangen. 
Voor 2023 staat de 1ste verdieping en de 2de verdieping in de agenda. 
 
Deze actie is een initiatief naar aanleiding van het energielabel dat per 01-01-2023 verplicht 
is voor bedrijven (min. C). De reductie door deze actie is volgend jaar terug te zien in het 
energieverbruik.  
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2. Het nieuwe rijden en Het nieuwe draaien 
Het Nieuwe Rijden is al enige tijd in de particuliere markt gezet als initiatief om burgers 
bewust te maken van hun milieugevolgen c.q. uitstoot van transport. Deze kennis is omgezet 
en doorontwikkeld tot Het Nieuwe Draaien. Hiermee wordt door diverse maatregelen het 
verbruik en daarmee uitstoot tijdens de inzet van materieel / machines gereduceerd. 
 
Voor 2023 hebben we de doelstelling verder actief te gaan met de initiatieven van het 
nieuwe rijden en het nieuwe draaien. Deze hebben namelijk direct betrekking op onze 
grootste bron van uitstoot, de brandstof in onze scope 1 emissies. 
Onze bijdrage in dit initiatief is deelnemer, momenteel nog via uitdragen van het nieuwe 
rijden. Deze ontwikkeling zal worden doorgezet in 2023 door verdere aandacht en 
verspreiding van het nieuwe rijden alsook het nieuwe draaien richting onze medewerkers 
door toolboxmeeting en geven van cursussen door een externe partij. 

http://www.hetnieuwedraaien.com/ 
 

Communicatie en reductie met (innovatieve) leveranciers 
CO2-reductie vanuit onze grootste CO2-bronnen met leveranciers, namelijk brandstofverbruik 
van het wagenpark / materieel. We willen door goed contact met leveranciers zoeken naar 
reductie van dit verbruik. 
Anderzijds door de aanschaf, of stimulering van aanschaf, van nieuw materieel bij de 
leveranciers. Denk hierbij aan energiezuinige modellen / nieuwste Euro 6 technologieën / 
van diesel naar elektrisch. 
Investering is grotendeels voor de leverancier. 
 
 

5. Ondertekening directie / hoger management 
 
 
 
…………………… ……………. 
Jorg Schilder datum ondertekening 
Directeur Dutch Cabin Group 
Eindverantwoordelijke CO2 prestatieladder portfolio. 

 
 
 

Bijlage: 
o Separaat verslag initiatief / participatie <verslag van mogelijk groter initiatief waarin 

acties en resultaten wordt beschreven als dit een grote project is dan in dit document te 
beschrijven> 

o 05a. Toelichting participatie het nieuwe rijden 
 
 

Bronvermelding: 
o Niet van toepassing, anders dan het CO2 portfolio. 

 


