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Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie 
 

Onderstaand treft u een overzicht van alle initiatieven waar Pilkes aan deelneemt die, direct of indirect, 

iets met CO2 reductie te maken hebben of een relatie hebben met onderwerpen als duurzaamheid, MVO, 

Cradle to Cradle, life cycle management, duurzaam aanbesteden, etc.  

 

Deelname initiatieven CO2 reductie 

Nederland CO2 neutraal Pilkes neemt actief deel aan het initiatief Nederland CO2 

neutraal door deel te nemen aan de bijeenkomsten en hier 

inspiratie op te doen voor CO2 reductie. Pilkes heeft ook actief 

deelgenomen in de opstartende fase door mee te denken over 

de invulling van het initiatief. Vanaf november 2014 zijn 

Werkgroepen opgestart. Pilkes neemt actief deel aan de 

Werkgroep Brandstofverbruik bedrijfswagens. 

Duurzame Leverancier Pilkes neemt actief deel aan het initiatief Duurzame 

Leverancier door deel te nemen aan de klankbordbijeen-

komsten, deel te nemen en mee te werken aan  Workshops (in 

mei 2014 heeft Pilkes een presentatie gehouden over de 

bevindingen van de aannemer bij het werken met LED 

verlichting) en voert twee jaarlijks de resultaten van de emissie 

inventaris in op de site van Duurzame Leverancier.  

SKAO 

Stichting Klimaatvriendelijk 

Aanbesteden & Ondernemen beheert 

de CO2-Prestatieladder waarmee 

leveranciers worden beoordeeld op 

hun inspanningen om CO2 uitstoot te 

beperken. 

Pilkes heeft actief deelgenomen aan de CO2-Prestatieladder 

door het behalen van niveau 3. Op dit moment loopt de 

certificering naar niveau 5 op de CO2-Prestatieladder, deze 

hopen we in januari 2015 te behalen. 

Band op Spanning Pilkes voert minimaal 4x per jaar de Band op Spanning actie 

uit voor alle bedrijfswagens,  haspelwagens en aanhang-

wagens. We merken dat dit een groot effect heeft op het 

brandstofverbruik dus gaan we hier ook in 2015 mee door. 

Het Nieuwe Rijden Pilkes instrueert haar medewerkers over het Nieuwe Rijden 

(minimaal jaarlijks middels de toolbox). Tevens hebben we in 

meerdere bedrijfswagens een monitoringssysteem dat inzage 

geeft in het rijgedrag van de bestuurder.  

Nieuwe medewerkers worden bij de instructie in dienst ook 

geïnstrueerd omtrent Het Nieuwe Rijden. 

 


