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Document 3/4.D.1 invalshoek Participatie 

1. Omschrijving initiatief 
 

Het project richt zich op het maximaal benutten van competenties van mensen, organisatie en het sturen op 
duurzaam gedrag. Hierdoor worden mensen geprikkeld; eigen inbreng zorgt voor intrinsieke motivatie. Hun eigen 
inbreng toont de verborgen (tacide) kennis, welke tot op heden niet beschikbaar was. Er ontstaat een nieuw 
leiderschap waarin een ieder zijn inbreng toont en deze inbreng coherent wordt met het organisme organisatie. 
Kerndoel zal zijn nieuwe innovatieve verdeling van kerntaken en bevorderen van de zelfredzaamheid van 
medewerkers. Het geheel met inachtneming van veilig, gezond werken met een zo min mogelijke milieu 
belasting,met als einddoel de CO2 neutrale organisatie. 
Het geheel van attitudes en doelen  hebben wij samengevat in het begrip “duurzame inzetbaarheid Organisatie”. 

 

 

2. Participanten/deelnemers 
 

Deelnemers/rol Persoon Bedrijf 

Actief deelnemer 

Participant Rob (Robert) Rullen Bunnik BV  

Participant/notulen/coördinator platform Jürgen Henkel SCM Diensten B.V.  

Participant Erik van Herwijnen Waterwerken B.V.  

Participant Charles Moreu Klaar Baggertechniek   

Participant/ initiatiefnemer 
(Slimme motivatie) 

 

E. Nieuwerf Eijkelboom BV  

Participant en initiatiefnemer 
(Slimme reistijden) 

 

Gerhard Florijn Florijn BV  

Participant / initiatiefnemer 
(Wachttijden gevaarlijke situaties) 

 

Anne Marie van Hees BTL Nederland B.V.  

Participant en initiatiefnemer 
(Slimme planning) 

 

W. Lassche Boogaart Almere B.V.  

Participant en initiatiefnemer 
(Slimme werktijden) 

 

Dirk Bernhard Berdi BV  

Participant en initiatiefnemer 
(Slimmer verlof plannen) 

 

Anneke Veldman-Visser 
 

Frisia BV/Groenservice Groningen  

Participant en initiatiefnemer 
(Slimmer Pauzeren) 

 

Hendrik -Jan Beekhuiszen BeZee B.V.  

Participant en initiatiefnemer 
Slimmer inhuur en inkoop 

 

W.Brouwer Hoveniersbedrijf Hoefakker  

Participant en initiatiefnemer 
Slimmer afval verwijderen 

 

   

    

Goud =  40 ton minder Zilver = 20 ton minder Platina = 60 of meer minder 

 
Wij hebben in de keten het ambitieniveau vastgesteld. Meerdere ketenpartners hebben gedurende langere tijd 
reeds doelen bepaald en willen naar een hoger ambitieniveau. Om hierin verschil te kunnen maken is gekozen 
voor jaarlijkse toetsing door SCM Diensten op drie niveaus. Zilver is de basis. Na elke externe audit wordt het 
besparingsniveau bepaald. 
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3. Reductiedoelstellingen 
 

Interventieplan Initiatief nemer mogelijke besparing in % 

slimme werktijden Berdi BV 20 

Slimme reistijden Florijn BV 8 

Slimme motivatie Eijkelboom BV 11 

Slimme planning zelfsturing Boogaart B.V. 17 

Wachttijd gevaarlijke situatie  BTL Nederland B.V. 7 

Slimmer pauzeren BeZee B.V 10 

Slimmer verlof plannen Frisia BV/Groenservice Groningen 10 

slimmer inhuur/inkoop Hoveniersbedrijf Hoefakker 8 

Duurzame brandstoffen  20 tot 60 

Slimme afvalverwijdering  10 

Slimmer werken   

 

4. Activiteiten/initiatieven : 
Publicatie CO2-footprint op de website en SKAO. 

Onderzoekt naar de mogelijkheden tot het aanscherpen van het klimaat- en 

energiebeleid. 

Participanten nemen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
Uitwisseling gegevens onderzoeksgebieden 

Sturen op het bewustzijn:Stop verspillen van onze hulpbronnen.  

 

5. Autorisatie 
De directie stelt budget beschikbaar voor de inzet van: 

Manuren, locatie, inhuur deskundigen, onderzoeken, innovaties, administratie, reductiemaatregelen 

 

Het Budget omvat 10 % van de besparing welke de participanten en de initiatiefnemer bereiken door 

het project op bedrijfsniveau. 

 

Namens, coördinator platform  

 
J.Henkel M.Ed. 

Het onderzoeksgebied slimmer inhuur inkoop is ingenomen. Bij de eerstvolgende bijeenkomst 

horen wij over de gang van zaken m.b.t. dit gebied. Het platform heeft besloten 42 
onderzoeksgebieden te laten analyseren op haalbaarheid voor CO2 reductie door SCM. 

Besloten is deze gebieden als naam te laten starten met “duurzaam”. Het werkgebied 
Duurzame brandstoffen wordt toegevoegd aan de onderzoeksgebieden.  

http://www.ik-ga-groen.nl/ 
http://www.ikbenhopper.nl/ 

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/ 

http://co2emissiefactoren.nl/ 

http://www.ik-ga-groen.nl/
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/

