Datum bijeenkomst: 20 september 2018
Tijdstip aanvang: 11:00 uur
Locatie: De Baak Driebergen

Aanwezig:
Rozemarijn Luijks, namens CO2 Nederland Neutraal
Anita Moek, Venko Groep BV
Ruud van der Meel, Mos Grondmechanica BV
Pieter, gebroeders Van der Lee
Dennis Voets, Van Wijk Nieuwegein
Hans Kooijman, Jos Scholman
Linda van Schaik, Jos Scholman
Arjan Timmer, F.L. Liebregts BV
Marcel Kerste, Dolmans Landscaping Group
Rob Meijer, Heuvelman Ibis BV, notulist

1. Voorstelrondje
Rozemarijn Luiks is de nieuwe voorzitter van deze werkgroep Bedrijfsmiddelen 1, ze vervangt
Matthijs Kooiker.
2. Om de creatieve denken van onze breinen te stimuleren wordt een video getoond die is
gebaseerd op Bricks van Google.
3. De aanwezigen worden verdeeld in 2 groepen en gaan met behulp van mindmappen geniale
ideeën bedenken om uiteindelijk tot concrete actiepunten te komen.
4. Groep 1 wil meer inzicht krijgen in scope 3 emissies. Het resultaat moet een database
worden waarin de CO2-footprint is opgenomen van het product dat ketenpartners leveren.
De vraag is hoe je dit kunt aanpakken. De methode van meten is hierbij een belangrijk
onderdeel. Groep 1 schrijft de bevindingen op een groot vel papier, zie hiervoor de foto.
5. Ook groep 2 gaat mindmappen, maar richt zich op de betrokkenheid van de directie,
voorbeeldgedrag, beïnvloeding en cultuurverandering. Op top-down wijze bewustzijn binnen
de organisatie creëren. Bijvoorbeeld d.m.v. het aanstellen van een CO2-commissie en het
toepassen van een beloningssysteem ten behoeve van CO2-bewust handelen. Besproken
wordt hoe dit gefinancierd kan worden.
6. Beide groepen hebben hun mindmap afgerond en de resultaten geprioriteerd. Deze staan op
de foto’s afgebeeld. Vervolgens worden de resultaten uitgewisseld en kunnen de groepen
elkaars resultaat gaan bekijken en adviezen geven.
7. Op basis van de resultaten en de adviezen wordt een actielijst opgesteld. Er is afgesproken
dat voor de volgende bijeenkomst de actiepunten worden uitgevoerd en de resultaten
worden besproken. Hieronder volgt de actielijst:
8. Actielijst:

Gebroeders van der Lee:

Met de directie de factor van CO2-reductie als gunningscriterium van
een opdracht bespreken.

Heuvelman Ibis:

Proefrit in een Tesla voorstellen aan de directie, en de factor van CO2reductie als gunningscriterium van een opdracht bespreken.

Venko Groep:

Het idee van een “groen uitje” bespreken met de directie.

Mos Grondmechanica:

Leverancier inschakelen t.a.v. mogelijkheden voor CO2-reductie van
bedrijfsmiddelen

Jos Scholman:

CO2-emissie in geld uitdrukken. Leverancier inschakelen t.a.v.
mogelijkheden voor CO2-reductie van bedrijfsmiddelen .
Inventariseren van lopende initiatieven.

Dolmans Landscaping:

Inventariseren van lopende initiatieven. Inschakelen van een
studentenbureau.

F.L. Liebregts:

Inventariseren van lopende initiatieven.

Van Wijk Nieuwegein:

Uitzoeken eigenaar van milieudatabase.

Einde bijeenkomst 13:30 uur.

Groep nieuwe Database

Groep Directiecultuur

