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SAMEN VOOR VERDUURZAMING

Meerjarig duurzaamheidsprogramma
Noordwest Veluwe Verduurzaamt
Binnen het convenant 'Noordwest Veluwe Verduurzaamt' is een aantal werkgroepen opgericht
die zich zullen richten op een specifiek MVO-onderwerp. De onderwerpen zijn als volgt: borging MVO in de bedrijfsprocessen, energiereductie, vermindering afval en maatschappelijke betrokkenheid. De werkgroepen zijn bij elkaar geweest en hebben concrete maatregelen met elkaar besproken. Dit geeft een basis van mogelijke maatregelen voor elke deelnemer.
Het doel is om beter inzicht te krijgen in wat je als bedrijf actief kunt bijdragen op het gebied
van duurzaamheid.
14 december 2016, versie 2

Facilitator

Inleiding
Dit document beschrijft de resultaten van de brainstorm welke we tijdens de laatste bijeenkomst
van het initiatief Noordwest Veluwe Verduurzaamt hebben gehouden. Plenair zijn voor elk van de
4 meest relevante duurzaamheidsonderwerpen mogelijke maatregelen opgesomd. De top drie
van meest relevante en interessante maatregelen zijn vet gearceerd in de opsomming hieronder.
Dat zijn derhalve de 12 maatregelen waar het initiatief verder mee gaat! Zo hebben we de containerbegrippen maatschappelijk verantwoord ondernemen/duurzaamheid samen uitgepakt in
speerpunten voor de verduurzaming van de regio en eigen bedrijfs/organisatievoering.
Hartelijk dank voor uw input!
Resultaten

ONDERWERP 1: HET VERDUURZAMEN VAN HET PRIMAIRE PROCES









Transport/mobiliteit verduurzamen
Energieopwekking
Leiderschap tonen o.b.v. waarden
Digitaliseren
Samenwerking bevorderen, ook intern
Materiaalverbruik reduceren
Herzie financiële incentives/prikkels
Persoonlijke vitaliteit/de mens – groene, gezonde kantine

ONDERWERP 2: VERDERE INVULLING GEVEN AAN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID









Goede doelen steunen, gedragen door iedereen
Gratis vanuit je primaire kracht steun verlenen
Vrijwilligersactie: afgesproken is dat de deelnemers als groep in 2017 gezamenlijk een
actie gaan ondernemen, te coördineren door Stichting Present
Social return: mensen met achterstand op de arbeidsmarkt kansen bieden
Sponsoring
CO2 compensatie in eigen regio (moet geen aflaat worden) – Jorina, Sijmen en Geert
Jan gaan hier apart overleg voor regelen
Inclusief ondernemen/conceptontwikkeling: meenemen van bijv. natuur, milieubelasting en
social return in je ontwerpfase
Regionale werkgelegenheid creëren

ONDERWERP 3: ENERGIEBESPARING










Besparen
Groene inkoop
Opwekken
Samen -> postcoderoos – bedrijfsdaken, rol energiecoöperatie(s) -- Bert, Helmig, Geert
Jan aangevuld met Michiel van Beek van IGEV en iemand van Energieloket pakken dit op.
Isoleren
Verlichting aanpassen
Kennis opdoen en delen
Gas: alternatieven voor verwarming/ issue: opslag
Maatwerkadvies: duurzaamheidscan en energiebesparingsadvies panden

ONDERWERP 4: CIRCULAIRE ECONOMIE/ AFVALVERMINDERING/ RECYCLING








Circulair = afval + energie
Meer inzicht/kennis verkrijgen: rondleiding bijv. in Biddinghuizen – uit discussie kwam
naar voren dat kennisniveau laag is, veel meningen, weinig kennis.
Minder kopen/anders inkopen/gericht inkopen
Hergebruik bevorderen
Minder verpakkingen
Mate van recyclebaarheid objectief aantonen als energielabel
Ontwikkeling – ontwerpen

Ton, Jan, Alaine en Mirjam pakken dit verder op.
De 12 speerpunten voor de verduurzaming van de regio Noordwest Veluwe zijn o.b.v. ons initiatief deze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Het verduurzamen van transport/ mobiliteit.
Het tonen van leiderschap t.a.v. verduurzaming.
Het stimuleren van samenwerking, ook intern.
De deelnemers gaan in 2017 zelf meedoen aan een vrijwilligersactie.
Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt kansen bieden: social return.
Onderzoek doen naar mogelijkheden voor CO2 compensatie in de regio.
Besparen van energie.
Samenwerken voor energieopwekking.
Inzicht verkrijgen in energieverbruik en mogelijkheden om te besparen in de eigen panden:
maatwerkadvies.
Meer inzicht krijgen in wat er mogelijk is qua afvalvermindering, scheiding e.d.
Bewuster (niet) inkopen, en daarbij ook effect van inkoop op afval meewegen.
Bevorderen van hergebruik.

De komende tijd zullen er een aantal overleggen plaatsvinden in kleinere groepen. Echter, ondertussen kunt u allen uw leiderschap tonen en de bovenstaande onderwerpen die van toepassing
zijn op uw eigen organisatie alvast actief gaan oppakken, samen met uw collega’s en daar waar
nodig van uw mede-initiatiefnemers of externen.
Hartelijk dank voor uw aandacht en veel plezier!
Geert Jan Prins

Primaire proces verduurzamen: lean (verspillingen tegengaan) / duurzaam inkopen.

Van Werven
Genomen maatregelen:


Niet eindeloos vuilniscontainers bijko-

Jan Bakker
Genomen maatregelen:


Aardgas gedreven vrachtwagens

pen. Er wordt nu eerder gewisseld en
ze blijven niet te lang staan.
Doelstelling:

Doelstelling:


Nieuw beleid maken



Doelen worden herzien



Beleid schrijven



Stakeholders benaderen extern/intern

Rabobank NV
Genomen maatregelen:


Tariefdifferentiatie voor bedrijven die
met MVO bezig zijn



MVO scans



Impactlening en groenfinanciering

Doelstelling:


Accountmanagers verder opleiden



Interne bedrijfsvoering



Stimuleren lokale economie

Prins Bouw B.V.
Genomen maatregelen:


EBGNV opgericht

Doelstelling:


Continueren energiebesparingsadvies



Nieuwe speerpunten beleid bepalen

Milieu: Energie / CO2

Spronk Infra
Genomen maatregelen:
Carpoolen van ong. 3 auto's naar 1



BWO
Genomen maatregelen:


auto.
Continue gemeente stimuleren van



LED verlichting toegepast in nieuwe
kantoor.



regionaal inkopen.

Licht bovenverdieping aangestuurd
door bewegingssensor.

Doelstelling:

Doelstelling:

Overwegen om lampen te vervangen voor



Behalen CO2 prestatielader



In kaart brengen stroom en gasver-

LED verlichting, haalbaarheid berekenen.

bruik


In kaart brengen brandstofverbruik

Companjen Constructies
Genomen maatregelen:


LED verlichting toegepast in werk-

Veluwenkamp
Genomen maatregelen:



(adviesbureau) onderhoudt dit.

plaats en kantoor.


Nieuwe bussen aangeschaft.



Carpoolen: Auto waar meer dan twee
medewerkers in kunnen.



Lasapparatuur onderzoeken ter vervanging.

Nieuwe bussen met dubbele cabine,
zoveel mogelijk stil zetten.

Doelstelling:


CO2 Prestatielader niveau 5. SCM

Doelstelling:



Willem geeft de maatregelen van Veluwenkamp door, via SCM.

Milieu: Energie / CO2

T. Pater Groep
Genomen maatregelen:

Will2Sustain
Genomen maatregelen:



Euro 6 kraan op vrachtwagen.



Carpoolen



4 nieuwe auto's (Ford).



Skype



Carpoolen tussen 't Harde en Amersfoort.



Bij werk ver weg kunnen werknemers
overnachten in de buurt in plaats van
heen en weer te reizen

Doelstelling:



Twee nieuwe kranen aanschaffen
(Euro 6).

Doelstelling:


Steeds bij besluiten rond mobiliteit de
afweging maken. Biedt het echt toegevoegde waarde voor de klant dat ik
als consultant nu bij hem intern werk?



Een fonds voor CO2 -compensatie op
de Noord-Veluwe ontwikkelen.

Overwegen om lampen te vervangen
voor LED verlichting.

Milieu: Afval / recycling / gebruik natuurlijk hulpbronnen (water, hout, olie, etc.).

Vrijzon

Natuurlijk Goed
Genomen maatregelen:

Genomen maatregelen:

Aardwarmte, zonnepanelen, elektrische auto

Gescheiden afval inzameling, digitalise-

en oplaadpunt, papierreductie door nieuw

ring om papierverbruik te verminderen

boekhoudsysteem, minder verpakking door

(dubbelzijding en 2 per pagina), installa-

gerichte inkoop.

tie van zonnepanelen en luchtwarmte-

Doelstelling:

pomp en LED verlichting op kantoor.

Verlichtingsplan opstellen en uitvoeren, groe-

Herkomst van materiaal en stakeholders

ne leverancier voor overige stroom aantrek-

achterhalen.

ken, gebruik van producten van het seizoen
en biologische producten verder uitbreiden.

Doelstelling:

Nieuwe kijk op water door gebruik van eigen

Recyclen van gebruikte zonnepanelen via

tapwater i.p.v. fleswater te serveren. Voedsel-

PVCycle ( verwijderingsbijdrage).

verspilling nog beter tegen gaan.

Stichting Present Oldebroek
Genomen maatregelen:
Vrijwilligers, bestuursleden en ambassadeurs van de stichting aangesproken en uitgedaagd op hun rijgedrag van en naar projecten.
Doelstelling:
Verminderen van papiergebruik, verminderen elektra laptop.

Scheffer Groep Wezep
Genomen maatregelen:


Alle verlichting werkt op bewegingscensoren



Alle oliefilters etc. worden apart
afgevoerd



Alle verwerkte olie wordt gescheiden afgevoerd



Alle huisafval wordt gescheiden
afgevoerd

Doelstelling:
Alternatieve manier om pand te verwarmen. Inzetten van Led Verlichting waardoorbesparing op energie en electra van
3%.

Ontwikkeling van de gemeenschap: social return/ goede doelen beleid/ vrijwilligerswerk.

Nuborgh College

Regio NoordVeluwe
Fietsen scoort
Stimuleren dat medewerkers op de fiets naar
kantoor komen. Met elke fietskilometer
wordt een bedrag opzij gelegd waarmee een
duurzaam (CO2 reductie) project in een ontwikkelingsland wordt ondersteund.
-Aanschaf elektrische bedrijfsfiets
motiveert om minder vaak de auto
te nemen en naar het werk te fietsen
Onderwerp op de agenda houden na veel

Ook dit jaar willen we opnieuw leerlingen
betrekken bij de bewustwording van verduurzaming:




jaren is lastig. Veel menen vergeten kilometers bij te houden
RNV Werkt voor jou
Teambuildingsactiviteit waarbij RNV mede-




werker een middag vrijwilligerswerk doen bij
uiteenlopende organisaties in de regio. I.s.m.
Present
Niet jaarlijks terug kerend. Deelname was
hoog (verplicht) maar draagvlak voor structurele activiteit niet 100%
Relatiegeschenken
MVO gerelateerde producten in assortiment
Persoonsafhankelijk
Personeelsbeleid
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
werkervaring bieden: afspraken met Inclusief
groep- Blijft nog beperkt. Lastig om dit op
grote schaal op te pakken gezien de
(kantoor) werkzaamheden
Stageplek, maatschappelijke stages.



De afvalberg op school en de diversiteit in afval. We willen proberen om
op school tot gescheiden afval te komen voor de leerlingen.
Opnieuw nadenken met leerlingen
over de diverse onderwerpen. Wellicht
opnieuw een studiedag met sprekers
voor leerlingen.
Verkoop van duurzame waterbekers
op school.
We hebben als onderdeel van duurzaamheid ook het etiket "Gezonde
school" aangevraagd. Dat wil zeggen
dat we een waterpunt op school hebben en in de kantine en automaten
hoofdzakelijk relatief gezonde producten verkopen aan leerlingen.
We hebben als onderdeel van duurzaamheid ook het etiket "Gezonde
school" aangevraagd. Dat wil zeggen
dat we een waterpunt op school hebben en in de kantine en automaten
hoofdzakelijk relatief gezonde producten verkopen aan leerlingen.

Daarnaast zullen we ook als school als bedrijf aandacht aan duurzaamheid besteden:
1. Bij aanbestedingen
2. Eventueel plaatsing van mensen met achterstand op de arbeidsmarkt.
3. Bij aanpassingen aan het schoolgebouw.

Ontwikkeling van de gemeenschap: social return/ goede doelen beleid/ vrijwilligerswerk.

Genomen maatregelen:
Collega’s dwingend gevraagd ecologisch
verantwoord om te gaan met hun rijge-

Maatregelen


organisatie vergroten door OGSM

drag van en naar familiebedrijven.
Doelstelling:

Veiligheid en gezondheid binnen de
AMAC uit te voeren



Medewerkers worden bij het onder-

Verminderen van gebruik auto. Koffie

werp duurzaamheid betrokken (eigen

verbruiksmiddelen (metalen cups).

duurzaamheidsteam). De afdelingen

Ook verminderen elektrisch en papierge-

door verschillende activiteiten en mid-

worden bijvoorbeeld gestimuleerd

bruik op kantoor, meer met PDF. Eco-

delen om een idee per afdeling aan te

afbreekbare koffiecups.

dragen per jaar.


Jaarlijks marktonderzoek consumenten
naar duurzaamheids beleving: bij internet (Facebook en evenementen en
bijeenkomsten mondeling, steekproef,
minimaal 50 consumenten en wederverkopers vragen

Ontwikkeling van de gemeenschap: social return/ goede doelen beleid/ vrijwilligerswerk.

Gemeente Elburg

Gemeente Oldebroek

Opstellen lokale routekaart naar klimaatneu-

Genomen maatregelen:

traal Elburg: deze is, in concept, gereed. Nade-

MVO-nulmeting en duurzaamheidsprogram-

re aanvulling moet plaatsvinden na en aan de

ma (uitgevoerd/opgesteld door will2sustain),

hand van een interactieve sessie met inwoners,

met belangrijke conclusie dat mvo beleid

bedrijven, diverse organisaties en verenigingen.

moet worden geformuleerd. Na vaststelling

Dit gaan we doen via Klimaatwinkelen op

mvo-beleid kan eventuele prioriteitstelling

dinsdagavond 1 november. Daarna resultaten

van mvo-thema’s plaatsvinden. College wil

verwerken in lokale routekaart en uitvoerings-

de stukken behandelen tijdens een thema-

programma.

bijeenkomst. Deze themabijeenkomst moet

Verduurzaming gemeentelijke organisatie:
bezig met opstellen van een plan van aanpak.
Duurzaamheidslening: bezig met opstellen
verordening en voorstellen.
Informatiemarkt Duurzaamheid op 15 november: informatiemarkt met bedrijven en
workshop. Samen met gemeente Oldebroek en
Nuborghcollege, Oostenlicht en LF.
Duurzaamheidsparagraaf bij college/
raadsvoorstel: opstellen Handreiking ten behoeve van een Duurzaamheidsparagraaf bij college- en raadsvoorstellen. Doel: duurzaamheid
wordt een integrale afwegingsfactor bij besluiten.
Regionale projecten:
- als pilotgemeente meedraaien in project voor
in beeld brengen en ruimtelijk inpassen van
(grootschalige) duurzame energieopties binnen
onze gemeente.
- Energieloket

nog worden georganiseerd.
Doelstelling:
In 2050 klimaatneutraal!
Uitvoeringsprogramma klimaatneutraal Oldebroek wordt in 2016 opgesteld. Lopende
projecten welke in 2016 zullen worden afgerond of gecontinueerd zijn onder meer:


Oprichten energie coöperatie



Installatie zonnepanelen op 8 gemeentelijke gebouwen * Beleidskader
zonnevelden in het buitengebied *
Faciliteren duurzaamheidsmarkt



Duurzaamheidslening voor particulieren



Stimuleringsregeling voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties



Vaststellen woonvisie, met prestatieafspraken (sterke integratie van duurzaamheid)



Deelname aan Nationale Duurzame
Huizenroute

