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Beste deelnemers,
Graag wil ik u van harte uitnodigen voor de eerste bijeenkomst in 2016 van het
sectorinitiatief “Sturen op CO2”.
In september 2014 zijn we met 35 deelnemende bedrijven uit de cumelasector met
het initiatief gestart. Inmiddels zijn 67 cumela-bedrijven aangesloten bij het
sectorinitiatief. Door actieve deelname aan dit initiatief voldoet u als bedrijf aan één
van de eisen uit de norm. Tevens krijgt u tal van tools en tips aangereikt om de CO2doelen van uw bedrijf beter te realiseren.
De CO2 prestatieladder vereist bij Invalshoek D “Participatie” o.a. deelname aan een sector- of
keteninitiatief. De norm stelt daarbij dat alle deelnemers aantoonbaar actief moeten
deelnemen; dat is in 2015 zeer goed gelukt! Alle deelnemers hebben door hun
werkzaamheden binnen verschillende werkgroepen een zeer goede inhoudelijke bijdrage
geleverd. Dit bleek op de landelijke bijeenkomst van 7 oktober jl. in Houten.
In 2015 hebben we ons gericht op de drie volgende themavelden:
Het nieuwe stallen; georganiseerd materieel stallen.
Gedragsverandering / gedragsbeïnvloeding van medewerkers.
Technische toepassingen gericht op brandstofbesparing

•
•
•

In 2016 zullen wij hier een vervolg aangeven. Welk thema wordt in de bedrijfsvoering
meegenomen? Wat zijn de ervaringen? Zijn er andere of nieuwe thema’s meegenomen?
Daarnaast blijkt dat de interne communicatie nog een hekel punt is.
Het motiveren en enthousiasmeren van de medewerkers valt nog niet mee.
Vandaar dat de komende bijeenkomsten extra aandacht voor dit thema is.
Lajos Bax bespreekt de pijnpunten en draagt tools aan die vervolgens door de deelnemers
uitgewerkt worden.
Het laatste onderwerp van deze middag gaat over het benoemen van het toepassingsgebied,
de scope van het certificaat. Het is raadzaam om daar goed over na te denken. Eli van Tijn
gaat in op de haken en ogen.
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Het programma is als volgt:
14.30 uur
Inloop
15.00 uur
Opening en introductie nieuwe leden
Bevindingen over de thema’s van 2015.
15.30 uur
Interne communicatie door Lajos Bax
Wat zijn de pijnpunten, waar zitten ze en wat kunnen we er aan doen?
16.30 uur
Pauze
16.45 uur
Indelen werkgroepen Communicatie
17.15 uur
De scope van het certificaat door Eli van Tijn.
18.00 uur
Informele afronding met buffet

Locatie en data

Noord-Oost
Nederland

17 maart 2016
Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk

16 juni 2016
29 september 2016
Theater De Meenthe
Stationsplein 1
Utrecht
8331 GM Steenwijk

Deelnemers

Vos Ruinerwold bv
Loon-, grondverzet en
transportbedrijf Luimstra
Gebr. Kok Bakkeveen
Stienstra van der Wal BV
M. Westra BV
EIJVA Werken B.V.
Fa. Kamphorst
Aannemingsbedrijf Hooijer Renkum
BV
Aannemingsbedrijf Hooijer Renkum
BV
Elzinga Loon- en Grondverzetbedrijf
BV
Arfman Hekwerk BV
Roelofs Lemelerveld B.V.
Bouwhuis aannemingsmij. 'Bouwmij'
BV
Reimink Den Ham

W. Vink
A. Luimstra

RUINERWOLD
SURHUIZUM*

B. de Jong
D. van der Wal
S. Bonsma
H. Hijwegen
J. van Velde
M. Berendsen

BAKKEVEEN
IJLST*
FRANEKER*
NIJKERKERVEEN
ERMELO*
RENKUM

W. Andringa

RENKUM

K.S. Mulder

UITHUIZERMEEDEN

A.H. Bril
E.J. Roelofs
H. Lambers

HOLTEN
LEMELERVELD*
BEERZERVELD

J.N. Reimink

DEN HAM (OV)

Wij stellen uw komst erg op prijs. Wilt u zo vriendelijk zijn door te geven dat wij op uw komst
kunnen rekenen. Aanmelden of afmelden bij de cursusadministratie: cursus@cumela.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Bel 033 247 49 41. U kunt uw reactie ook mailen naar hcoenen@cumela.nl
Graag tot ziens op donderdag 17 maart.
Met vriendelijke groet,
Helmy Coenen
Adviseur GWW
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> cumela.nl

Volg ons:

> grondig.com
Telefoon: 033 247 49 00
Mail: info@cumela.nl

> cumelaverzekeringen.nl

Disclaimer

> cumelaassuradeuren.nl
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