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Sector of Keten initiatieven
Actief deelnemen aan een sector of keten initiatief op het gebied van CO2- reductie.
Gedurende het jaar 2016 is onderzoek gepleegd binnen eigen sector (werkplekbeveiligingsbedrijven) naar initiatieven welke direct raakvlakken hebben met branche.
Gebleken is dat binnen onze sector geen initiatieven worden ontplooid.
Flexcorail is toeleverancier voor diverse grote en kleine opdrachtgevers die actief zijn op
het gebied van Co2 reductie en te maken hebben met enkele gelijkwaardige aspecten
op het gebied van Co2 reductie. Het gaat hierbij om het reduceren van de Co2 uitstoot
door het rijgedrag van medewerkers positief te beïnvloeden met als resultaat een Co2
reductie te realiseren.
Zo is Flexcorail in contact gekomen met de BAM die actief is met het nieuwe rijden.
Bam heeft deelgenomen aan het programma e-driver van de ANWB en zijn een contract
aangegaan met VerkeersVeiligheidGroep Nederland (VVGN) Dit initiatief heeft
Flexcorail deels overgenomen en zal nog dit jaar gaan starten met het programma het
nieuwe rijden.
Flexcorail was voornemens om in 2016 deel te nemen aan het programma e-driver van
de ANWB echter deze instantie heeft zijn activiteiten verlegd naar VVGN.
De E-driver E-learning module is uit het programma geschrapt.
Gezocht wordt naar een bruikbaar alternatief waarna Flexcorail dit in 2017 verder gaat
implementeren
Het programma bestaat uit een op locatie uit te voeren rijtest en advies.
1. Individuele training Het nieuwe rijden
2. E-learningmodule indien beschikbaar, via alternatieve bron
3. Monitoring brandstofverbruik
Met dit initiatief verwachten wij een reductie te halen van 2 procent in 2017 t.o.v. het
referentie jaar 2015.
De resultaten zullen worden openbaar kenbaar gemaakt via onze site en gedeeld
worden binnen onze sector of keten.
Daarnaast zijn al onze bedrijfsauto’s voorzien van het rittenregistratie systeem van
Ritassist. In dit systeem zit een module die op basis van rijgedrag en brandstofverbruik
een cijfer toekend per berijder. Hierbij kunnen wij de chauffeur aanspreken op zijn
rijdgedrag in positieve zin en negatieve zin. Met deze module verwachten wij het
brandstof verbruik terug te dringen. Recent zijn er 3 CAMbus modules in 3 auto’s
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ingebouwd. Dit is een innovatie van Ritassist waarmee wij nog secuurder het brandstof
verbruik kunnen monitoren in de greendrive module.
Ook heeft Flexcorail zijn foorprint geactualiseerd.
Het komende jaar heeft Flexcorail zich aanmeld voor enkele bijeenkomsten
“Klankbordbijeenkomst Thema CO2 en het evenement Nederland Co2 Neutraal.
Als deze initiatieven en de resultaten die hieruit voortkomen zullen gedeeld worden
binnen onze sector of keten en gepubliceerd worden op onze site.
Wij hebben ons dan ook aangemeld bij de branchevereniging voor werkplekbeveiligers
en personeelstellers railinfra. In deze vereniging zitten onze sector en keten partners.
Wij trachten enkele partners bij elkaar te krijgen om gezamenlijke initiatieven te
ontplooien.
Initiatieven
Datum
2016/2017

Bedrijf/instelling
Ritassist

2016/2017

Duurzame
leverancier

2016/2017

SKAO

Lidmaatschap,
doorlopend

2017

Bijeenkomst

2017

Klankbord duurzame
leverancier
Klankbord duurzame
leverancier
Nederland Co2
Neutraal
BWR

2017

VVGN

Drivers
Academy

2017
2017
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Type
Aanschaf
Cambus
module t.b.v.
green driver
module
Lidmaatschap,
doorlopend

Bijeenkomst
Bijeenkomst
Lidmaatschap

Resultaat/conclusies/aanbevelingen
Monitoren rijgedrag en brandstof
verbruik, communicatie met
medewerkers, aanspreken
medewerkers.
Profileren als leverancier door het
kenbaar maken van onze
duurzaamheidinspanningen
Profileren als leverancier door het
kenbaar maken van onze
duurzaamheidinspanningen.
Communiceren van sector en keten
initiatieven
Aangemeld voor eerst volgende
bijeenkomst 8 juni 2017
Aangemeld voor eerst volgende
bijeenkomst 30 maart 2017
Aangemeld voor bijeenkomst 8 juni
2017
Wederom aangemeld, afwachten op
reactie
onderzoek
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