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Introductie 

Dit actieplan is opgesteld naar aanleiding van de evaluatie over de maatregelen en doelstellingen voor 

2018. 

Het wordt ondersteund door de directie en de uitvoerders die zich optimaal zullen inzetten om dit plan 

te laten slagen. 

Ook is afgesproken dat het bedrijf garant staat voor alle financiële middelen die nodig zijn om dit project 

te laten slagen 

• Actie1: voortdurend bij vervanging en aanschaf van nieuw materieel extra aandacht voor 

motoren die efficiënt omgaan met brandstof en zo min mogelijk schadelijke deeltjes uit stoten 

En bij gereedschap en kantoormaterieel spullen aanschaffen die energie zuinig zijn. 

Verantwoordelijk: Directeur en bedrijfsleider Timmer G.W.W. 

Tijdsplanning: jaarrond. 

Beoogd resultaat: 1% minder CO2 uitstoot op jaarbasis 

• Actie2: invoering digitale werkbonnen. 

Verantwoordelijk: planning en systeembeheerder. 

Tijdsplanning: zo snel mogelijk, maar is niet makkelijk. 

Beoogd resultaat: beter inzicht en daardoor beter bij kunnen sturen waar nodig 

• Actie3: meedoen aan het sector initiatief en de opgedane kennis delen met alle 

belanghebbende bij Timmer G.W.W. 

Verantwoordelijk: Renger. 

Tijdsplanning: jaarrond. 

Beoogd resultaat: ideeën opdoen waardoor we onze doelstellingen beter kunnen behalen 

• Actie 4: communicatie van de doelstellingen en maatregelen naar de medewerkers en andere 

belanghebbende. 

Verantwoordelijke: Renger. 

Tijdsplanning: jaarrond. 

Beoogd resultaat: betrokkenheid van onze medewerkers stimuleren en daardoor onze 

doelstellingen beter behalen. 

• Actie 5: Energie beoordeling en omrekenen naar CO2 uitstoot t.o.v. 2017 over 2018 om te 

controleren of we onze doelstelling gaan behalen. 

Verantwoordelijke: Renger. 

Tijdsplanning: voor juni 2019. 

Beoogd resultaat: Evalueren of we op schema liggen en zo nodig bijsturen 

• Actie 6: Publiceren van documenten op de site. 

Verantwoordelijke: Robin 

Tijdsplanning: jaarrond. 

Beoogd resultaat: uitstraling van ons bedrijf verbeteren en communiceren wat we doen en 

waarom. 

• Actie 7: onderzoek aanschaf zonnepanelen door de Directeur G. Timmer. 

Verantwoordelijke: G. Timmer 

Tijdsplanning medio 2019. 

Beoogd resultaat: eigen stroom opwekken en daarmee de CO2 uitstoot reduceren. 


