Participatie/Actieve deelname aan initiatieven
Inleiding
Dit document beschrijft de actieve deelname van De Beijer Bladel aan (sector)initiatieven. De directie
van De Beijer Bladel haar doelstellingen en CO2-beleid vastgelegd in het Kwaliteitshandboek.
De motivatie en doelstelling van De Beijer Bladel is hierbij om met sectorgenoten kennis te delen om
gezamenlijk reductiemogelijkheden te onderzoeken en realiseren. Hiervoor stelt de directie adequate
middelen ter beschikking. Hierbij voldoen we aan de eisen van de CO 2-Prestatieladder 3.0:
- Aantoonbare deelname d.m.v. audits
- Publiekelijk uitdragen van het initiatief
- Aanleveren van informatie aan het initiatief

Initiatieven
De Beijer Bladel participeert in 2016/2017 in de volgende initiatieven:
- ‘Sturen op CO2’ van Cumela Nederland

Sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’
Om reductiedoelstellingen te realiseren en te voldoen aan de eisen van het certificaat CO 2Prestatieladder niveau 3, kunnen Cumelabedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met certificeren
voor de CO2-Prestatieladder deelnemer worden van het sectorinitiatief ‘Sturen op CO 2’. Het doel van
dit sectorinitiatief is om samen met collega-bedrijven te zoeken naar brandstofbesparende
oplossingen, kennis te delen en meer bewustwording te creëren. Ook wordt er gekeken of het
financieel aantrekkelijker is om als deelnemers gezamenlijk machines aan te schaffen.
De Beijer Bladel neemt sinds 25-10-2016 deel aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’. Het
brandstofgebruik van onze machines is namelijk nog erg hoog en heeft met 2164 ton CO2-uitstoot het
grootste aandeel in onze bedrijfsemissie. Met dit meerjarige sectorinitiatief kunnen we samen met
Cumelaleden en externe leveranciers kennis delen en zoeken naar nieuwe werkzame oplossingen
voor de branche en deze verder ontwikkelen. Hierdoor krijgen we een uitgebreide stroom aan
informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde documenten om de CO 2-sturing te verbeteren en
CO2-reductie daadwerkelijk te realiseren. Het initiatief heeft een permanent karakter.
Tijdens de bijeenkomsten van het sectorinitiatief in 2017 richten we ons op het thema ”inzicht en
techniek”: welke brandstofregistratiesystemen gebruiken de leden momenteel en wat zijn de
ervaringen, zijn de meetgegevens betrouwbaar, waar blijven de liters die niet zijn aangewend voor
werkzaamheden en hoe kunnen we de gegevens uitwerken in een CUMELA-benchmark. Naast
informatie delen worden er binnen het sectorinitiatief vanuit de regio’s in werkgroepen onderwerpen
uitgewerkt die toepasbaar zijn in de individuele bedrijfssituatie. De deelnemers worden rond een
thema zo veel mogelijk ook zelf aan het werk gezet. Het hoofdthema voor 2017 is “inzicht in
brandstof”
Bevindingen tot nu toe:
 Sturen op gedrag
 Het nieuwe rijden – ecodrive systeem
 Track & trace systemen
 Verbruiksapp
 Registratiesytemen van machine zelf

Om ervoor te zorgen dat cijfers een uniforme manier geïnterpreteerd worden, werkt op dit moment
het sectorinitiatief aan een standaardregistratie- en interpretatiemethode. De CUMELA-benchmark is
gebaseerd op het principe van ton CO2 per miljoen euro brutomarge.
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