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Beste mensen, afgelopen jaar is Flexcorail op het vlak van Milieubewustzijn niet stil 
blijven zitten. 
Er zijn een aantal maatregelen getroffen in het kader van het CO² milieu certificaat. 
Ogenschijnlijk zijn de maatregelen welke op kantoor zijn getroffen wat men zou 
noemen “peanuts” maar alles hoe klein ook dat bijdraagt tot een lagere CO² uitstoot 
helpen. 
Flexcorail is op kantoor bezig met strikter gescheiden afval weggooien, minder papier 
gebruik door onze facturen per mail of elektronisch te versturen, minder papier- 
verbruik door meer op het beeldscherm te doen in plaats van alles uit te draaien. 
Én ……… deze nieuwsbrief te verspreiden per mail natuurlijk. 
 
Ook van jullie uit zijn, misschien zonder het te beseffen, goede initiatieven ontplooid 
in de vorm van het regelmatig carpoolen, dit bespaart niet alleen brandstof maar ook 
de CO² uitstoot wordt hierdoor beperkt. 
 
Wij blijven echter niet stil zitten door te denken dat wij er nu wel zijn, we kunnen 
gezamenlijk nog wat meer doen. 
 
Jullie hebben allemaal gehoord van “het nieuwe rijden” welnu Flexcorail is bezig om 
allereerst voor iedereen een e-learning te gaan aanvragen zodat men zich meer 
bewust wordt van maatregelen die niet alleen kunnen leiden tot een lager brandstof 
verbruik, minder onderhoud maar vooral minder CO² uitstoot. 
Jullie worden hier later dit jaar nog nader geïnformeerd. 
 
Dan even aandacht voor het volgende; bij het besparen van brandstof en sparen van 
het milieu hoort een onderdeel van het autorijden dat meeste mensen vergeten maar 
eigenlijk hartstikke belangrijk is en wel het op spanning (de juiste) houden van de 
banden. 
Behalve brandstof, milieu én banden wordt er dus op allerlei vlakken bespaard, 
bovendien is de wegligging, dus de veiligheid, van het voertuig bij de juiste 
bandenspanning veel beter dan wanneer de banden te hard of te zacht zijn. 
 
Wij introduceren regelmatig controleren van de bandenspanning waarbij we ervan uit 
gaan om minimaal 1 x per 4 weken de bandenspanning te meten en die te 
vermelden op de urenstaat. Tevens zal de bandenspanning ook tijdens werkplek-
inspecties worden gecontroleerd, het handigst uiteraard is er een goede gewoonte 
van te maken, net als controle van de olie, verlichting enz. 
 
Uiteraard gooien jullie afval of overschotten van middelen ook op bestemder plaatsen 
weg, ook dit draagt bij tot een schoner milieu, reken maar eens uit hoeveel energie 
het kost om zwerfafval op te ruimen. 
 
Flexcorail staat zich niet voor heiliger te zijn dan de paus maar zet zich wel in voor 
duurzaamheid, een begrip wat steeds belangrijker wordt en verwacht dat haar 
medewerkers hier actief aan meedoen en meedenken, zijn er dus initiatieven van 
jullie als medewerker dan hoort “kantoor” dat graag en indien het toepasbaar is voor 
het bedrijf zullen we er zeker wat mee doen. 
 



Nieuw in de nieuwsbrief: 
 
Tips: 
 

- Schakel bij lage toerentallen (2000-2500 t.p.m) naar een hogere versnelling 
en jaag de motor van je auto niet op tegen het rode aan.  

- laat je auto uitlopen in plaats van met hoge snelheid op de plaats van stoppen 
af te rijden en op het laatst te remmen. 
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