
 
 
Toolboxmeeting CO2 
 
De Wilde B.V. is gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder niveau 2 sinds 2013. 
CO2 is een van de 'broeikasgassen' in de atmosfeer, waarvan de hoeveelheid toeneemt door het 
verbruik van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. 
 
Het van groot belang om energie effectiever te gebruiken en hernieuwbare energiebronnen in 
te zetten. Het is niet alleen goed voor het milieu, het kan ook ons ook voordelen bieden. Er zijn 
duidelijke aanwijzingen dat overheidsinstanties, zoals b.v. Gemeente Groningen, Rijkswaterstaat en 
andere overheidsinstanties, aantoonbare CO2- reducties zullen “belonen” middels gunningvoordeel 
tijdens aanbestedingen. 
 
De Wilde B.V. vindt het belangrijk dat wij in ons werk bewust zijn van de invloed die wij uit 
kunnen oefenen op het milieu. Daarom worden er initiatieven ontwikkeld die onze bewustwording 
over de oorzaak en gevolgen van de klimaatverandering stimuleren. Onze 
bewustwording zal worden vergroot wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen en CO2 
te reduceren binnen ons werk. 
We moeten op zoek naar manieren om het energieverbruik te verminderen, zodat er 
aantoonbaar kan worden bespaard op de kosten, en tegelijk positief wordt bijgedragen aan het 
milieu. 
 
We hebben inzicht gekregen in de CO2 uitstoot: 
In 2013 hebben we 238 ton CO2 uitgestoten 
In 2014 hebben we 228 ton CO2 uitgestoten 
Ter vergelijking: de gemeente De Bilt stoot ook 238 ton CO2 uit. 
 
De Wilde BV wil graag een schone en veilige werkplek en stimuleert het hergebruiken van 
materialen, zijn zaken die kunnen bijdragen aan het verlagen van de CO2 - uitstoot en daarmee aan 
een duurzamere wereld. 
 
Energie- en CO2-doelstellingen: 

 Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot 
 Dialoog aangaan met opdrachtgevers en belangrijke onderaannemers en leveranciers om 

procesverbeteringen te bekijken die kunnen leiden tot energieverbruik en CO2-uitstoot op 
projecten. 

 Afstemmen van transporten en personenvervoer, zodat de gereden kilometers zo laag 
mogelijk worden gehouden. 

 Goed scheiden van afval en zo veel mogelijk recyclen 
 Bij vervanging of nieuw materieel (zoals bedrijfswagen, aggregaten en kranen) naar 

energiezuiniger materieel of materieel met alternatieve brandstof (zoals elektrisch, LPG of 
biogas) 

 Optimaal gebruik maken van de zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand. 
 Bewust omgaan met energie / verlichting op kantoor. 
 Bewustwording personeel over energieverbruik en CO2-uitstoot en maatregelen die 

medewerkers zelf kunnen nemen om energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren. 
 
 
 



 
 
 
 
Te nemen maatregelen: 
Jullie kunnen allemaal een bijdrage leveren aan de reductie van het energieverbruik en de CO2- 
uitstoot. Denk hierbij aan de volgende maatregelen: 

 Materieel alleen aanzetten en gebruiken wanneer noodzakelijk. Laat materieel niet onnodig 
draaien, bv. in pauzes of als het materieel niet gebruikt hoeft te worden. 

 Bij afwezigheid verlichting uit doen. 
 Rijden met lage toerental en voldoende bandenspanning (nieuwe rijden). 
 Bij gebruik kachel in werkplaats of keet, deuren dicht houden. 
 Verlichting en computer (incl. beeldscherm en randapparatuur) uitschakelen bij afwezigheid. 

 
Als jullie nog ideeën of tips hebben voor reductie energieverbruik en/of CO2-uitstoot, geef deze dan 
door aan de administratie. 
 
Alvast bedankt! 
 
 
Groningen, 3 juni 2015 


