Van der Grift en Valkenburg maakt
ambitieuze plannen om CO2-reductie
te realiseren.
Afvalbeleid
Voor vermindering van onze CO2-uitstoot
zijn we al een tijd bezig met het
verbeteren van ons afvalbeleid. Op die
manier willen we milieuvriendelijker met
deze grondstoffen omgaan. In de
afgelopen maanden hebben we hier weer
een flinke stap in gemaakt. Zo worden
tonercartridges ingeleverd en gerecycled
en zijn de plastic bekertjes zo goed als
vervangen door normale bekers.
Door deze ontwikkelingen komt Van der
Gift en Valkenburg hoger in De ladder
van Lansink. De ladder van Lansink is
een afvalhiërarchie in de omgang met
afval. Door hoger in de ladder te komen
is de omgang met afval duurzamer en
klimaatvriendelijker. Het beste is dus om
afval te voorkomen, zoals bij de plastic
bekertjes. Door het afval te scheiden
zoals wij doen, kunnen grondstoffen
hoger in de ladder worden verwerkt.
Weet je het nog?
De presentatie over het nieuwe rijden in
januari, weet je het nog? Hier de
belangrijkste punten:
- Snel schakelen (tussen de 20002500 toeren)
- Minder remmen, meer uitrollen
- Trek rustig op
- Controleer bandenspanning
Wat levert dit nou op?
-

Meer ontspannen achter het stuur
Veiliger rijgedrag → minder schade
Kostenbesparing
Reductie in emissies
Geluidsreductie
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CO2-Reductiedoelstelling

Van der Grift en Valkenburg
Onderhoud BV stoot in 2020
10% minder CO2 uit dan in 2014
* conform scope 1 en 2, gerelateerd aan
omzet
Wil jij bijdragen aan het behalen van deze
ambitieuze doelen? Dat kan! Hieronder vind
je een aantal manieren om mee te doen:
• Als bestuurder kun jij ontzettend veel
bijdragen aan het reduceren van ons
brandstofverbruik door bewust te rijden
en te anticiperen op het verkeer. Dit
scheelt ook in de onderhoudskosten.
• Help bij het scheiden van afval, door afval
te scheiden wordt het klimaatvriendelijker
verwerkt.
• We vragen je om bij elke tankbeurt de
kilometerstanden in te voeren. Zo krijgen
we meer inzicht in het verbruik van onze
materialen.
Wij vragen van iedere medewerker mee te
denken om onze CO2-uitstoot nog verder te
verlagen. Zo zetten we ons samen in om
onze CO2-reductiedoel-stelling te behalen.
Heb je zelf een idee? Laat graag van je
horen!

