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3.D. 1-2 Actieve deelname initiatiet

Dit document beschrijft de actieve deelname aan initiatief Sturen op CO2 van CUMELA
Deze actieve deelname is conform de eisen van de COz-Prestatieladder 3.0.

De directie van Wagenaar Beheer B.V. wenst haar beleid inzake het milieu vast te leggen in
een managementsysteem volgens de normen VCA" 200815.1 en ISO 9001:2008. En omdat
het milieu onze werksfeer is en ons aan het hart gaat zijn we ook gecertificeerd volgens de
CO2 prestatieladder versie 3.0 nivo 5.

Doelstelling hierbij is het onderhouden van een continu verbeterproces binnen de
organisatie m.b.t. de kwaliteit, veiligheid en de zorg voor het milieu.

Om dit beleid te kunnen realiseren stelt de directie de adequate middelen ter beschikking.
Hierbij wordt voldaan aan de eisen van de CO2 prestatieladder versie 3.0 te weten 'halen en
brengen van informatie kennis en kunde'

- Aantoonbare deelname d.m.v. externe audits
- Publiekelijk uitdragen van ons initiatief
- Aanleveren van informatie aan het initiatief

Sectorinitiatief "Sturen op CO2"
CUMELA Nederland is een sectorinitiatief gestart voor haar leden en niet-leden in de sector
of de branche opdat zij in gezamenlijkheid kunnen werken aan het reduceren van hun CO2-
emissie en hun doelstellingen hierin kunnen realiseren.

DOEL
Dit sectorinitiatief heeft tot doel CUMElA-leden te ondersteunen om de eisen die de norm
stelt gezamenlijk op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan
dit meerjarige initiatief krijgen de deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie over
uiteenlopende ideeën, worden nieuwe ideeën onderzocht en uitgewerkt en beoordeeld op de
haalbaarheid.
ln het afgelopen jaren zijn diverse bijeenkomsten bezocht waarbij ook diverse ondenruerpen
worden onderzocht zoals

- Het nieuwe rijden;
- Alternatieve brandstoffen.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt actief deelgenomen aan de diverse activiteiten en dit is
zichtbaar in de diverse verslagen.
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Van alle bijeenkomsten wordt verslag gedaan. De resultaten worden verspreid via het
ledenblad "grondig", de CUMELA-nieuwsbrief, mailings naar niet-leden van CUMELA die wel
deelnemen aan het initiatief en via onze eigen website.
Wij zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomsten op g maart en 14juni in Zevenbergen en op
12 oktober bij de Shell.
En de bijeenkomsten op 31 maart en 29 juni 2016 in Gorinchem (zie programma).
Op 29 september 2016 was de laatste bijeenkomst van dat jaar bij Hitachi in Amsterdam. Er
is uitgebreid gepraat over hoe gedrag te beïnvloeden. Dat was erg interessant maar voor
ons bedrijf toch wat moeilijke materie.
ln 2017 was er gekozen voor meer technische onderuverpen en dan met name over ' de
mythes van de brandstof'.
Dan gaat het dus over V-Power, Ad Blue en al wat er nog meer is op de markt en wat daar
nu echt van waar is.

ln de diverse documenten is te zien wat de actie tot nu toe is geweest

Documenten:
- Programma laatste bijeenkomsten
- Verslagenbijeenkomsten
- Verslagen en presentatie werkgroep
- Huiswerkopdrachten en wat is er mee gedaan
- Presentielijsten
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