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Duurzaamheid betekent investeren in de lange termijn.  
Duurzaamheid levert altijd meer op dan de korte termijn. 
 
Motivatie 
1. Noodzakelijk om met huidige kennis duurzaam te ondernemen 
2. Meewerken aan gezonde toekomst 
3. Meerwaarde voor klanten en voorsprong bij aanbesteding 
4. Motiverend voor eigen medewerkers 
 
Business plan 
 
Wat doen we al?    
- Continue beoordelen eigen gebruikte producten en zoeken naar  

 vervangende producten die minder mens en milieuschadelijk zijn zoals 
 agressieve middelen zoals ammonia vervangen voor biologisch afbreekbare 
 producten 

   

- muurverfemmers worden uitgeschraapt en hergebruikt.    
- verfblikken worden leeggeschraapt, geperst en afgevoerd als oud ijzer ter 

 recycling. 
   

- we hebben een speciale ruimte voor de verwerking/sortering en afvoer van 
 chemisch afval waardoor we efficiënt verzamelen en de afvoer beperken. 

   

- we gebruiken een regeneratie spoelmachine voor het uitspoelen van kwasten en 
 rollers met watergedragen verf en verzamelen van afvalwater. Dit kan vervolgens 
 uitgevlokt en gezeefd worden. Hierdoor is er weinig afval, wordt water 
 hergebruikt en is er geen belasting van het riool en oppervlaktewater. Tevens 
 zijn rollers en kwasten opnieuw bruikbaar. 

   

- gevelreiniging gebeurt met heet water, niet met chemicaliën!    
- we sponsoren door middel van financiële en fysieke bijdrage diverse lokale 

 verenigingen en initiatieven 
   

- een van onze medewerkers is gedeeltelijk afgekeurd, hier hebben wij binnen het 
 bedrijf passend werk voor gevonden. 

   

- Efficiënt plannen van werkzaamheden zodat de km’s beperkt blijven.    
- Verlichting is binnen deels vervangen door LED en de buitenverlichting reeds 

 geheel vervangen door LED 
   

- Aanbieden van alternatieven voor schilderwerk, zoals plakken van folie    
- Aanbieden van onderhoudsplannen waarbij wordt gekeken naar interval 

 verlengende systemen en beter geanticipeerd kan worden op bepaalde 
 klimvoorzieningen en afschermsystemen. 

   

- Veel aandacht voor veiligheid en juiste bereikbaarheid van de werkplek.    
- Aandacht voor werkkleding met verschillende mogelijkheden voor verschillende 

 werkomstandigheden en soorten handschoenen etc.  
 Specifiek voorbeeld:  
 > trillingsabsoberende handschoenen tbv schuur/snij/zaag machines 
 > Aangepaste zolen voor de werkschoenen 

   

- Beperken papiergebruik door offertes zoveel mogelijk per email te sturen en 
 email zo min mogelijk te printen. Tevens wordt bij de calculatie gebruik gemaakt 
 van twee schermen waarmee op het ene scherm bestek en tekeningen wordt 
 getoond en digitaal gemeten wordt. Op het andere scherm de 
 calculatieprogrammatuur. 

   

- Ruimte en aandacht creëren voor stagiaires    
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- Aandacht voor leerlinginstromers, instromers via sociale kanalen (UWV, 

 gemeente) 
   

- Aanbieden deelname fietsenplan    
- lid van 1.000.000 druppels    
- lid van duurzaam netwerk Almelo    
 
 
Wat staat op de planning? 
Co2 ladder 
- in 2012 begonnen met oriënteren voor positiebepaling op de Co2 ladder 
- in de eerste helft van 2013 inventariseren waar we ons op deze ladder bevinden 

(stap 1: Analyseren)  
- bepalen op welk niveau we uiteindelijk terecht willen komen. Natuurlijk met de 

bijbehorende initiatieven, acties en planning. Acties die hieruit voortvloeien zullen 
voor een groot deel de mate van duurzaam ondernemen verhogen. 

- Een belangrijk deel van de Co2 uitstoot zit in het gebruik van bedrijfsauto’s. Qua 
Co2 reductie zal hier dus een belangrijke slag te maken zijn: 

o beleidsvorming aankoop nieuwe bedrijfsauto’s 
o optimaliseren efficiënt transport, zowel woon/werk als van klus naar klus 
o instructie voor het nieuwe rijden, en beloning voor zuinig rijgedrag. 
o Hiervoor worden heldere en meetbare doelstellingen geformuleerd zodat 

kan worden achterhaald dat wat we doen ook echt werkt. 
- Wanneer dit loopt kan verder worden gekeken en bijvoorbeeld ook leveranciers 

betrekken in de reductie van Co2. 
 

   

Overig    
- Beoordelen leverancierskilometers tbv inkoopkeuze    
- Elke offerte op basis van milieu verantwoorde producten of als alternatief aanbieden.    
- Interne meetings voor personeel over bewustwording MVO en milieu verantwoorde 

 producten en werkwijze. 
   

- Verder beperken papiergebruik door digitale organisatie en gebruik van digitale 
facturen. 

   

- Opzet Energieadviestak om bestaande en nieuwe klanten bewust te laten worden 
van mogelijkheden en hun eigen energieverbruik. Tevens proberen we de noodzaak 
duidelijk te maken energiebesparing tbv milieu. 

   

 
 
Wat verwachten wij dat dit ons oplevert? 
 
- Continuiteit 
- Duurzaam imago 
- Voorsprong bij aanbestedingen of voorkeurspositie 
- Bijdrage aan bedrijfsdoel voorop te lopen in de markt in ontwikkeling 
- Bijdrage aan een betere planeet 
- Meer waardering klanten 
- Meer waardering en trots van medewerkers 
- Besparingen 
 


