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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 2017/2018 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.
Binnen de regio heeft Flexcorail zich per januari 2018 aangesloten bij GreenBiz IJmond.
Een initiatief van omgevingsdienst IJmond en ondernemers. En specifiek het project
gebied Kagerweg oost/de pijp waar Flexcorail gevestigd is.
Wij zijn van mening dat wij als Flexcorail een mooie bijdragen kunnen leveren binnen
het GreenBiz-project Kagerweg Energiepositief met de intentie het bedrijventerrein
Kagerweg/Wijkermeer energiepositief te maken.

Op 8 januari 2018 heeft Flexcorail zijn toekomstige pand gekocht aan de Biesland 19
Beverwijk. Dit gedateerde pand wordt momenteel verduurzaamd door een ingrijpende
verbouwing met als doel de komende 20 jaar zich te vestigen in een duurzaam en
energiepositieve bedrijfsruimte annex kantoor. Dak isolatie, Ledverlichting, muurisolatie,
vloerisolatie, dubbel glas HR+++, zonnepanelen en 2 warmte pompen zullen gaan
bijdragen aan een laag energieverbruik en een energie positieve omgeving.

Ook is Flexcorail in gesprek met een leverancier van duurzame oplossingen zoals
ledverlichting om deze te gaan verkopen, monteren en onderhouden.
Al onze bedrijfsauto’s zijn nog steeds 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
ingebouwd. Dit is een innovatie van Ritassist waarmee wij nog secuurder het brandstof
verbruik kunnen monitoren in de greendrive module.
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Ook heeft Flexcorail zijn footprint 2017 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.
Initiatieven
Datum
2016/2017

Bedrijf/instelling
Ritassist

Type
Aanschaf
Cambus
module t.b.v.
green driver
module

2016/2017

Duurzame
leverancier

Lidmaatschap,
doorlopend

2016/2017

SKAO

Lidmaatschap,
doorlopend

2017

Klankbord duurzame
leverancier
BWR

Bijeenkomst

Klankbord duurzame
leverancier
Nederland Co2
neutraal
Greenbiz IJmond

Bijeenkomst

2017
2017
2017
2018
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Lidmaatschap

Bijeenkomst
Lidmaatschap

Resultaat/conclusies/aanbevelingen
Monitoren rijgedrag en brandstof
verbruik, communicatie met
medewerkers, aanspreken
medewerkers. CAMbus module is nog
accurater dan huidige RitAssist
module. (geen correctrit noodzakelijk)
Bij enkele wagens als proef
uitgevoerd
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
Deelgenomen bijeenkomst 30 maart
2017
Wederom aangemeld, afwachten op
reactie
Deelgenomen bijeenkomst 15 juni
2017
Deelgenomen bijeenkomst 17 dec
2017
Aangesloten bij Greenbiz IJmond
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