
Samenvatting en Evaluatie Sector initiatief “sturen op CO2” 

In 2016 is met mede initiatiefnemers, 

• Huiberts BV, 
• Mul boomverzorging, 
• Loonbedrijf Veldman, 

• Huisman Venhuizen  
• Jan Hes  
• Struunhoeve BV (wij zelf) 

 
Ingezet op het thema communicatie. Door dat wij allen relatief kleine organisaties zijn hebben wij 
onze uit te werken onderwerp iets specifieker toegespitst on relevanties voor onze eigen bedrijven. 
Hieruit volgende het onderwerp: 

“gedragsverandering en gedragsbeïnvloeding door interne communicatie” 

De belangrijkste reden om dit onderwerp te onderzoeken is een onderzoek van TNO (transport en 
Logistiek Nederland) waaruit blijkt dat gedragsverandering 20 tot 25% besparing kan opleveren. 

Hier een samenvatting van de bevindingen:  

Gewenst resultaat gedrag: - werkklimaatverandering 
    - elkaar scherp houden 
    - “goed voorbeeld doet goed volgen” 

Aanpak dagelijkse leiding: - zelf goede voorbeeld geven 
    - medewerkers bedanken voor goede inzet en medewerking 
    - dagelijkse omgang 

ACTIE: Toolboxen/memo’s 

Start  verzoek tot bijhouden getankte liters mbt toekomstige co2 activiteiten 

Na 2 mnd uitleg wat is co2 ladder met verzoek aan mw om ideeën door te geven 

Na 4 mnd respons van medewerkers met ideeën 

Na 1 jaar uitleg waar we staan op co2 ladder en wat de doelstelling is en waar we mee bezig  
  zijn, dank voor+ reactie op ingeleverde ideeën en aangeven wat er mee gedaan is 

Begin volgend kalenderjaar: inzicht geven in energieverbruik  afgelopen jaar t.o.v. jaar ervoor 

Halverwege het jaar:  uitleg over audit  
    uitleg over co2 project werk (bijv. HHNK) 
    uitleg over deelname aan cumela sectorinitiatief 
    verzoek om goed bijhouden getankte liters vol te houden 

Begin daaropvolgende kalenderjaar: uitleg en stand van zaken van: CO2  
     verbruik afgelopen jaar tov voorgaande jaren 
     CO2 project verbruik afgelopen jaar  tov voorgaande jaren 
     verloop cumela sectorinitiatief 
     bedanken voor serieus mee doen 

Op de regionale bijeenkomst 23 Juni zijn onze bevindingen “concept” gepresenteerd aan onze 
regiogenoten. Hier op volgend is bij de landelijke bijeenkomst van het sectorinitiatief te Hitachi CM 
Amsterdam onze onderzoeksbevindingen gepresenteerd aan andere deelnemers van het 
sectorinitiatief. En visa-versa informatie meer naar huis mogen nemen. 


