Overzicht actieve deelname initiatieven
Certificering CO2-Prestatieladder – Invalshoek D: Participatie
Dit document beschrijft de actieve deelname van F.P.H. Ploegmakers B.V. aan het initiatief reductie
CO2-uitstoot. Het is een selectie van meerdere sector- en keteninitiatieven die tijdens de
managementvergadering CO2-Prestatieladder besloten zijn.
1. Sectorinitiatief “Sturen op CO2”
CUMELA Nederland heeft in september 2014 een sectorinitiatief gestart voor haar leden zodat
zij hun reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen (Participatie) van de norm
CO2-prestatieladder. Cumela bedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met certificeren
voor de CO2-prestatieladder kunnen deelnemer worden aan dit initiatief. Het initiatief is in
2014 gestart met 35 deelnemende bedrijven en is inmiddels gegroeid tot 67 bedrijven
Dit sectorinitiatief heeft tot doel leden te ondersteunen om de eisen die de norm stelt
(gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan dit
meerjarig sectorinitiatief krijgen deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe
ideeën en zicht op de benodigde documenten om de CO2 sturing te verbeteren. Daarnaast
werken de deelnemers thema’s uit met betrekking tot de meest elementaire emissie
(brandstof) binnen de CUMELA sector. Zoals een beter inzicht in de verbruikscijfers (invalshoek
A), de mogelijkheden tot reductie (invalshoek B) en hoe daarover intern en extern te
communiceren (invalshoek C).
Van alle thema’s wordt verslag gedaan. De thema’s van 2015 waren:
 Het nieuwe stallen (georganiseerd materieel stallen)
 Gedragsverandering (gedragsbeïnvloeding van medewerkers)
 Technische toepassingen gericht op brandstofbesparing
De resultaten worden verspreid via het ledenblad “Grondig”, de CUMELA Nieuwsbrief, de
CUMELA-site en de bedrijfssite.
Dit initiatief sluit goed aan bij de acties die al op het programma staan. Namelijk beter inzicht
in de verbruikscijfers en mogelijkheden tot reductie. F.P.H. Ploegmakers heeft zelf een aantal
ideeën om acties uit te voeren. Door in overleg te gaan met bedrijven in de sector en een
overkoepelende organisatie kunnen deze ideeën verbeterd en aangevuld worden. Sinds 2015
neemt F.P.H. Ploegmakers actief deel aan dit initiatief. Zij zullen ook in 2016 weer van de partij
zijn.

2. Deelname duurzameleverancier.nl
Dit platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid helpt bij de opzet van een
duurzame bedrijfsvoering d.m.v. tips en adviezen. Vooral bij het opstarten van het
inventariseren / reduceren van de CO2 uitstoot een goede bron van informatie.
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