
 
 
 
 
 

 
 
 
Actief deelnemen aan een sector of keten initiatief op het gebied van CO₂ reductie. 
 
Na intensief onderzoek binnen onze eigen sector of keten naar initiatieven zijn tot de conclusie gekomen dat er 
nog weinig initiatieven binnen onze sector of keten zijn ontstaan. Gaandeweg de zoektocht wij wel in contact 
gekomen met initiatieven die direct raakvlakken hebben met onze sector en aanverwante sectoren, waaronder 
o.a. de bouwnijverheid. 
 
Zo is A. Timmerman’s IJzerhandel BV   toeleverancier voor diversen grote en kleine opdrachtgevers die 
eveneens actief zijn op het gebied van CO₂ reductie en die te maken hebben met enkele gelijkwaardige 
aspecten op het gebied van CO₂ reductie. Het gaat hierbij onder meer om het reduceren van de CO₂ uitstoot 
door middel van het beïnvloeden van het rijgedrag van medewerkers op een positieve wijze waarbij het  
resultaat een CO₂ reductie is. 
 
Zo is het bedrijf in contact gekomen met de A. Timmerman’s IJzerhandel BV  dat actief is met het opzetten van 
“het nieuwe rijden” eveneens in het kader van haar CO₂ reductie. Het te volgen programma is  e-driver van de 
ANWB en onderzocht wordt of het voor A, Timmerman’s IJzerhandel BV een toegevoegde waarde heeft of dat 
andere wegen zullen worden bewandeld.  
Als het programma zal worden gevolgd dan is onderstaand uit te voeren. 

1. Iindividuele training “Het nieuwe rijden” 
2. Terugblik project Brandstofreductie 

 
Met dit initiatief zou A. Timmerman’s IJzerhandel BV  mogelijk een reductie kunnen halen van 2 procent in 
2017 t.o.v. het referentie jaar 2016. De resultaten zullen worden openbaar kenbaar gemaakt via de website en 
gedeeld worden binnen onze sector of keten. 
 
Ook heeft A. Timmerman’s IJzerhandel BV  zich aangesloten als duurzame leverancier waarbij zij zich zal 
kunnen mengen in ontwikkelingen op het gebied van CO₂ reductie en het delen van kennis. Het lopende jaar zal 
de directie en het management van A. Timmerman’s IJzerhandel BV  deel gaan nemen aan een aantal 
initiatieven en lezingen op het reductie gebied. Als deze initiatieven en de resultaten die hieruit voortkomen 
zullen gedeeld worden binnen onze sector of keten en gepubliceerd worden op de site. 
 

Initiatieven 

 

Jaar Locatie/instelling Uitvoering van: Resultaat/conclusies 
2015 Intern Vervanging verlichting/auto’s Eerste besparingen 

gerealiseerd 

2016 intern Vervanging/afstoten printers Besparingen worden 
gerealiseerd 

2016 Duurzame leverancier/SKAO Lidmaatschap Profileren als duurzame 
leverancier 

2016 Intern Voortzetting e-facturering Besparing grondstoffen 

2016 Lezing/Driebergen NL CO₂ neutraal 15 sep 2016 

2016 Movares Bijeenkomst Klankbord CO₂ 20 sep 2016 

2017 Duurzaamheidsdebat/Driebergen NL CO₂ neutraal 13 feb 2017 

2017 Movares Bijeenkomst Klankbord CO₂ 30 mar 2017 

2017 Movares Bijeenkomst Klankbord CO₂ 15 jun 2017 

2017 Nederland co2 neutraal Bijeenkomst Seminar 14 dec 2017 

2018 Nederland co2 neutraal Bijeenkomst Seminar 7 jun 2018 
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