
 

 

 

Actieve sector- en 

keteninitiatieven 

2022-2023 

 

 

 

 

Hyacintstraat 2 

4255 HX Nieuwendijk 

T: +31 (0)183 402 366 

M: info@boerplay.com 

W: www.boerplay.com 

Opgesteld d.d.: 15-01-2023 Revisie: 000 

Opgesteld door: 

 

Voor akkoord: 

  

Naam: Dhr. R. Joziasse Naam: J. van Thiel 

d.d. 15-01-2023 d.d. 15-01-2023 

  

mailto:info@boerplay.com
http://www.boerplay.com/


 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE ...................................................................................................................................................... 2 

1. Introductie ...................................................................................................................................................... 3 

2. Overzicht van keteninitiatieven ......................................................................................................................... 4 

3. Actieve deelname initiatief............................................................................................................................... 5 

3.1 Initiatief “Het Nieuwe Rijden” ................................................................................................................................ 5 

3.2 Nederland CO2-Neutraal ......................................................................................................................................... 5 



Actieve sector- en keteninitiatieven 2022-2023; Boer Speeltoestellen B.V. van 15-01-2023 pag. 3 van 5 

 

1. INTRODUCTIE 

Voor u ligt het document “Actieve sector- en keteninitiatieven” behorende bij de CO2-prestatieladder van Boer 

Speeltoestellen B.V. Deze rapportage geeft een overzicht van de initiatieven in de keten en/of sector om de CO2-

uitstoot te reduceren waaraan Boer Speeltoestellen B.V. in de periode 2020-2021 actief deelneemt. 
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2. OVERZICHT VAN KETENINITIATIEVEN 

In dit hoofdstuk worden de keteninitiatieven op een rijtje gezet die in de sector en keten waarin van Boer 

Speeltoestellen B.V. haar activiteiten uitvoert, zijn opgezet en waarvan Boer Speeltoestellen B.V. de keuze heeft 

gemaakt actief deel te nemen. 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie 

Het Nieuwe Rijden 

Het Nieuwe Rijden is een initiatief van de overheid. 

Het programma stimuleert automobilisten, zakelijk 

rijders, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders 

over te gaan tot een energie-efficiënter rij- en 

reisgedrag door slimmer te rijden en te reizen. 

 

Op de site staan rijtips en informatie over de nieuwste 

autotechniek, brandstoffen en bijvoorbeeld ook 

banden. Met Het Nieuwe Rijden kan iedereen zijn 

steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-

uitstoot en veel geld besparen, uiteraard aan brandstof 

maar ook aan onderhoudskosten en slijtage van de 

auto. 

 

Het nieuwe rijden is een initiatief om het 

brandstofverbruik te reduceren en daarmee ook de CO2 

uitstoot. 

Periodiek wordt onder de medewerkers een instructie 

verspreid tijdens een toolboxmeeting. 

Door ontwikkelingen in de automobielbranche te volgen 

zal van Boer Speeltoestellen B.V. haar beleid 

afstemmen op deze ontwikkelingen. 

De vrachtwagenchauffeur van Boer Speeltoestellen 

B.V. heeft het certificaat Code 95. Onderdeel van dit 

certificaat is het energiezuinig rijden. 

 

In 2023 zal wederom een toolboxmeeting plaatsvinden 

met betrekking tot het nieuwe rijden.  

 

Nederland CO2-Neutraal 

Vier keer per jaar organiseert Nederland CO2-Neutraal 

bijeenkomsten / werkgroepen om nieuwe kennis en 

inzichten met leden te delen. De events worden 

gekenmerkt door inspirerende sprekers en praktische 

tips. 

 

Periodiek per jaar wordt er een bijeenkomst / 

werkgroep georganiseerd, waarbij leden hun beleid, 

doelstellingen, maatregelen en ideeën m.b.t. CO2-

reductie met elkaar delen. Van iedere bijeenkomst 

worden notulen bijgehouden en verspreid onder de 

leden. In sommige gevallen moeten de leden bepaalde 

ideeën aanleveren. 
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3. ACTIEVE DEELNAME INITIATIEF 

Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van Boer Speeltoestellen B.V. aan het initiatief “Het Nieuwe Rijden” 

en initiatief ‘’Nederland CO2-Neutraal’’. Deze actieve deelname is conform de eisen van de CO2-prestatieladder 

versie 3.1. 

3.1 Initiatief “Het Nieuwe Rijden” 

Het Nieuwe Rijden is de Nederlandse benaming voor een rijstijl die met moderne, computergestuurde motoren in 

nieuwe auto’s brandstof besparend werkt. Deze 'nieuwe' rijstijl wordt gestimuleerd door de overheid en ook bij 

rijlessen wordt er aandacht aan besteed. 

Het Nieuwe Rijden zien we bij Boer Speeltoestellen B.V. voornamelijk terug in het aankoopbeleid van de zakelijke 

motorvoertuigen en de aandacht voor en instructies m.b.t. de rijstijl van de medewerkers. 

3.2 Nederland CO2-Neutraal 

Periodiek per jaar wordt er door Nederland CO2-Neutraal een bijeenkomst / werkgroep georganiseerd, waarbij 

leden hun beleid, doelstellingen, maatregelen en ideeën m.b.t. CO2-reductie met elkaar delen. Van iedere 

bijeenkomst worden notulen bijgehouden en verspreid onder de leden. In de ochtend vindt de werkgroep plaats, 

waar informatie en kennis gebracht en gehaald wordt. In de middag vindt de bijeenkomst plaats, waarbij iedere 

keer andere sprekers aanwezig zijn en een verhaal vertellen over CO2- en klimaat-gerelateerde onderwerpen. 
 

Initiatief Deelname werkgroep Publiekelijk uitdragen Informatie aanleveren 

Het Nieuwe Rijden Er is in dit kader geen 

deelname aan 

werkgroepen. 

Dit dragen wij publiekelijk uit 

door dit toe te passen in de 

praktijk. Resultaten worden 

weergegeven in de rapportage 

CO2-emissies die elk half jaar op 

de website van Boer 

Speeltoestellen B.V. worden 

gepubliceerd. 

Het onderwerp werd uitgewerkt in 

een instructiedocument dat eerder 

al is overgebracht op onze 

medewerkers door middel van 

toolboxen. 

Nederland CO2-

Neutraal 

Periodiek per jaar wordt 

er een bijeenkomst / 

werkgroep 

georganiseerd. Notulen 

hiervan worden opgesteld 

en verstuurd naar de 

partijen die hebben 

deelgenomen. 

Dit dragen wij publiekelijk uit 

door dit toe te passen in de 

praktijk. 

Resultaten worden 

weergegeven in de rapportage 

CO2-emissies die elk half jaar op 

de website van Boer 

Speeltoestellen B.V. worden 

gepubliceerd. 

Op de website van Nederland 

CO2-neutraal is te zien dat Boer 

Speeltoestellen B.V. lid is van de 

stichting. 

Informatie, zoals nieuwe of 

geplande maatregelen, nieuwe 

mogelijkheden voor CO2-reductie 

of nieuwe technieken, wordt 

aangeleverd tijdens de 

werkgroepen. Actieve deelname 

blijkt uit de notulen. 


