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De CO2 prestatieladder vraagt om actieve participatie aan initiatieven met betrekking tot CO2
reductie. Om hieraan te voldoen heeft Out B.V. gezocht naar bestaande initiatieven met betrekking
tot het primaire proces.
Omdat er in de loop van 2017 steeds meer zicht is op het verbruik van kranen & shovels wil Out BV
gegevens uitwisselen met branchegenoten om zodoende het verbruik van materieel met elkaar te
vergelijken. Zo is er beter zicht op het verbruik door de eigen organisatie. Hiermee kan beter worden
bepaald hoe het verbruik van eigen machinisten en chauffeurs zich verhoud tot het verbruik bij
collega-bedrijven.
De bedrijven leveren (eventueel via een adviseur) de gegevens aan bij het initiatief en krijgen via
deze weg ook terugkoppeling over het verbruik t.o.v. de scores van collega-bedrijven. Hierbij worden
er zoveel mogelijk ‘appels met appels’ vergeleken. Dit door gegevens zo compleet mogelijk te maken,
bijvoorbeeld m.b.t. vermogen, milieuklasse, gewicht, soort brandstof, bandenkeuze etc.
Middelen die binnen de ‘scope’ van dit initiatief vallen zijn shovels, vrachtwagens, rups- & mobiele
kranen en trekkers.
Omschrijving

Streefdatum

1

Deelnemers bij initiatief zoeken

feb. 2018

2

Te vergelijken materieel inventariseren

feb. 2018

3

Geschiktheid van initiatief beoordelen

feb. 2018

4

Inzamelen specifieke data

feb. 2018

5

Verwerken data

mrt. 2018

6

Terugkoppelen data aan gebruikers / deelnemers

mrt. 2018

7

Doelstellingen obv gegevens?

apr. 2018

8

Periodieke terugkoppeling

9

Bijwerken gegevens van deelnemers

jan. 2019

10

Vergelijken cijfers van deelnemers

feb. 2019

Datum
gereed

zomer 2018

Halen & brengen van informatie
De gegevens worden tenminste 1x per jaar uitgewisseld. Indien deze vaker worden bijgewerkt zal dit
worden uitgebreid naar 2x per jaar. Vanuit het initiatief wordt er tussentijds ook een update gegeven.
Hiermee kan het bedrijf aansluiten bij de eis van de CO2 Ladder om tenminste 2x per jaar te
communiceren over de voortgang van de participatie.
Op verzoek van het deelnemend bedrijf kan er voor worden gekozen om geanonimiseerde gegevens
te vermelden die niet direct naar het bedrijf te herleiden zijn.
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