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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Wolfswinkel Reiniging BV en Wolfswinkel Beheer BV (verder te noemen Wolfswinkel) is een 
familiebedrijf dat actief is op het gebied van huisvuilinzameling, straatkolkenreiniging en verhuur 
van veegmachines en containers. Met de CO2-prestatieladder worden organisaties uitgedaagd en 
gestimuleerd om de eigen CO2 uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich 
inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning van een opdracht. Daarom en in het kader 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarop Wolfswinkel al op diverse gebieden actief 
is, heeft Wolfswinkel besloten om de CO2-Prestatieladder te implementeren in de bedrijfsvoering.  

 

1.2 Doelstelling 
De CO2-emissie inventaris in deze rapportage is opgesteld in het kader van certificering volgens de 
richtlijnen van de CO2 Prestatieladder en samengesteld volgens het Handboek CO2 -prestatieladder 
versie 3.1, 22 juni 2020.  

De doelstelling van deze rapportage is om inzicht te geven in:  

 De CO2 -footprint van Wolfswinkel en de ontwikkeling over de jaren heen.  
 De maatregelen die Wolfswinkel al heeft genomen en nog zal nemen ten behoeve van 

voortdurende en structurele reducties van CO2 - emissie.  
 De wijze waarop dit door Wolfswinkel wordt gecommuniceerd, zowel intern als extern.  
 De initiatieven waaraan Wolfswinkel deelneemt. 

Omdat tevens al wordt voldaan aan de vereisten voor niveau 1 en 2 van de CO2 -prestatieladder kan 
daardoor certificering op niveau 3 van de CO2 -prestatieladder plaatsvinden. Wolfswinkel zal dit 
rapport gebruiken ten behoeve van certificatie volgens de CO2-prestatieladder en om haar scope 1,2 
en 3 emissies te rapporteren aan partijen die ook zelf gecertificeerd zijn volgens de CO2-
prestatieladder van SKAO. 

1.3 Leeswijzer 
Het rapport bestaat uit vijf hoofdstukken. Onderhevig hoofdstuk betreft de inleiding van het 
rapport.  
 
Hoofdstuk 2 gaat over de omvang van de certificering bij Wolfswinkel waarbij ingegaan wordt op de 
bedrijfsgrenzen en de certificeringsvereisten vanuit het CO2-prestatieladder handboek 3.1.  
 
Hoofdstuk 3 gaat in op de uitstoot van Wolfswinkel en de besparende maatregelen die getroffen 
worden om dit te reduceren. De uitstoot inventarisatie en maatregelen zijn onderverdeeld in scope 1 
en scope 2 emissies. Deze “scopes” worden nader verklaard in hoofdstuk 2.  
 
Hoofdstuk 4 beschrijft het communicatieplan zoals voorgeschreven door het handboek CO2- 
prestatieladder. Hierin worden de interne en externe communicatie evenals de gebruikte media 
beschreven. Verder wordt ook beschreven hoe omgegaan wordt met het stellen van 
reductiedoelstellingen en eventuele wijzigingen door de directie van Wolfswinkel.  
 
Hoofdstuk 5 beschrijft de participatie van Wolfswinkel in het reduceren van emissies in de markt, dit 
wordt intern behandeld maar ook met externe die gespecialiseerd zijn in het realiseren van uitstoot 
reducties.  
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2. Organisatieomvang 
2.1 Rapporterende organisatie 
Wolfswinkel is opgericht in 1956 door de heer M. van Wolfswinkel. Het bedrijf is begonnen als 
landbouwloonbedrijf met één knecht in dienst. Vervolgens is in de gemeente Maarn begonnen met 
het ophalen van huisvuil. Er kwam steeds meer werk voor de trekker, deze werd ook gebruikt voor 
veegdiensten en het uitzuigen van putten. Speciaal voor dit werk werd er destijds een trekker 
omgebouwd. Het bedrijf is in de loop van de tijd gestaag gegroeid in personeel, materieel, breedte 
van de dienstverlening en omzet. De heren Wim en Kees, zonen van de heer M. Wolfswinkel hebben 
het bedrijf eind 2001 overgenomen en voortgezet. Met deze groei is ook overgegaan tot de 
aanschaf van nieuw en moderner materieel in 2020 zelfs resulterend in de verhuizing naar een 
nieuwe vestiging: een professionele kroon op deze ontwikkelingen.  
 
Huidige situatie 
De actuele kernactiviteiten van Wolfswinkel bestaan uit:  

 Veegmachineverhuur en wegdekreiniging; 

 Huisvuilinzameling; 

 Containerverhuur; 

 Straatkolken reinigen;  

 Inzamelen van bedrijfsafval; 

 Inzameling en scheiding van alle afvalstromen voor bedrijven en particulieren. 

 

2.2 Organisatiegrenzen 
Aan de hand van de CO2-prestatieladder voorschriften wordt de organisatorische grens beschreven 
op basis van de green house gas (GHG) protocol met het zogenaamde “equity share” systeem. Het 
equity share systeem kent de broeikasgassen uitstoot toe aan bedrijven op basis van het aandeel 
waarvoor ze verantwoordelijk zijn.  

 

 

 
Figuur 1. Organisatorische afgrenzing  
 

Bij Wolfswinkel werken per januari 2021 55 fulltime medewerkers, deze zijn weergegeven in het 
organogram (figuur 2). De KAM coördinator is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van 
de CO2 inventarisatie. De groottecategorie voorgelegd door het CO2-prestatieladder handboek 3.1 
wordt bepaald door de totale uitstoot op jaarbasis.  
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Figuur 2. Organogram Wolfswinkel 
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2.3 Vereisten CO2-Prestatieladder 
 
Onderstaand is een kort overzicht weergegeven van de belangrijkste definities en eisen van de CO2- 
prestatieladder. Dit overzicht is opgesteld aan de hand van drie verschillende scopes, deze geven elk 
de reikwijdte van de emissiefactoren weer. 

 
Scope 1 emissies of directe emissies 
Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas 
gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. 
Zie ook scopediagram hierna. 
 
Scope 2 emissies of indirecte emissies  
Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de 
organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren  

 
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies  
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de 
organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd 
worden door het bedrijf. SKAO rekent “Business air Travel” en “Personal Cars for business travel” tot 
scope 3 (2). Zie ook het scopediagram in figuur 3.  
 
 

Figuur 3. Scopediagram volgens het GHG protocol  
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3. CO2-emissies Wolfswinkel 
Voor het berekenen van de CO2-emissies van Wolfswinkel over het jaar 2020 zijn, zoals beschreven 
door het CO2-prestatieladder handboek 3.1, de emissiefactoren van www.co2emissiefactoren.nl 
toegepast. Deze factoren zijn gebaseerd op de meest accurate recente internationale/Europese 
cijfers. Tenzij de Nederlandse cijfers afwijken dan worden deze toegepast.  
 
De Well to Wheel conversiefactoren worden toegepast conform het CO2-prestatieladder handboek 
3.1 aangezien dit het meest complete beeld geeft van de uitstoot die Wolfswinkel veroorzaakt. Deze 
conversiefactoren vertalen het verbruik van grondstoffen naar CO2 uitstoot. 

 

3.1 Inventarisatie (Invalshoek A) 
De data die toegepast wordt voor de inventarisatie komt voort uit de facturen van de leveranciers. 
Deze geven weer hoeveel van de uitstotende grondstof afgenomen is, op deze hoeveelheden 
worden vervolgens de emissiefactoren toegepast. De nauwkeurigheid van de inventarisatie is 
afhankelijk van de nauwkeurigheid in meten van de leverancier. De inventarisatie wordt gedaan aan 
de hand van de ISO 14064-1:2018 norm. De inventarisatie wordt beperkt tot de factoren met een 
uitstoot van 1 ton CO2 of meer, dit betekent dat het gebruik van Adblue en groene stroom (128.834 
kWh) niet meegenomen wordt in de inventarisatie. Het energieverbruik van Wolfswinkel bestaat uit 
de volgende hoofdstromen:  

 Aardgas 

 TRAXX Diesel 

 HVO 30- Diesel 

 Diesel 

 Benzine  

 Petroleum 

 Elektriciteit 

 

3.1.1 Scope 1 emissies overzicht 
Onder scope 1 vallen alle emissies die veroorzaakt worden door het verbranden van fossiele 
brandstoffen, zoals aardgas, diesel, benzine en petroleum door het eigen wagenpark en door de 
faciliteiten van het bedrijf. Het verbruik van benzine in de pompjes van veegvoertuigen wordt niet 
separaat geregistreerd in verband met het zeer geringe verbruik van nog geen 1.000 liter per jaar. 
Het verbruik van de airco in de voertuigen is nihil en zal niet worden meegenomen in de 
inventarisatie. Er wordt door Wolfswinkel geen biomassa verbrand. 

 

Scope 1 Omvang Eenheid Conversiefactor 
22-02-2021 

Ton CO2 

Gasverbruik 6.085  
 

m3  
 

1,884  
 

11.464  
 

TRAXX Diesel 642.922  
 

Liters 3,473  
 

2.232.868  
 

HVO 30-Diesel 4.568  
 

Liters 0,314  
 

1.434  
 

Diesel 15.010  
 

Liters 3,473  
 

52.130  
 

Petroleum (TTW) 19.143  
 

Liters 3,099  
 

59.324  
 

Totaal 2.357.220 
Tabel 3.1 emissiestroom scope 1 2020 
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Figuur 3. Scope 1 uitstoot 2020 

 
Tijdens het tanken van de voertuigen kunnen alle relevante details van een tankbeurt worden 
geregistreerd. De voertuigen zijn voorzien van GPS-voorzieningen, waardoor vervoers- transport en 
gebruiksmanagement en beheer mogelijk is geworden. 
 

3.1.2 Scope 2 emissie-overzicht 
De scope 2 emissies zijn de gevolgen van inkoop van derden van elektriciteit en koeling en 
verwarming. Op kantoor zijn verlichting en computers de grootste verbruikers, terwijl in de 
werkplaats vooral elektrische gereedschappen en verlichting de verbruikers zijn. In 2020 is 
Wolfswinkel verhuisd naar de nieuwe gasloze vestiging aan de Haarbos in Maarsbergen. Warmte 
wordt niet meer met gas maar op een alternatieve en duurzame wijze op basis van elektriciteit en 
aardwarmte geproduceerd. De elektrische energie wordt opgewekt middels zonnepanelen, waarvan 
de capaciteit van de zonnepanelen zo is gedimensioneerd, dat daarmee het eigen verbruik moet 
kunnen worden afgedekt. De eerste resultaten zullen op basis van de halfjaarcijfers worden 
geëvalueerd.  

Tabel 3.2 emissiestroom scope 2 2020 

Scope 2 Omvang Eenheid Conversiefactor 
22-02-2021 

Ton CO2 

Grijze elektriciteit 6.085  
 

kWh 
 

0,556 
 

                 33.352 
 

Groene 
elektriciteit 

128.834  
 

kWh 0 0 
 

Totaal                                                                                                                              33.552 

 

3.1.2 Scope 3 emissies overzicht 
De scope 3 emissies zijn onder andere de gevolgen van zakelijke kilometers door privé voertuigen, 
zakelijke vluchten en het gebruik van openbaar vervoer voor zakelijke doeleinden. Er worden privé 
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voertuigen gebruikt voor zakelijke doeleinden die vergoed worden door het bedrijf, maar er wordt 
geen gebruik gemaakt van zakelijke vluchten. 

 

3.2 Reductie (Invalshoek B) 
De reductiedoelstelling voor de komende vijf jaar zijn door het management van Wolfswinkel tijdens 
haar MT-bespreking van 8 juni 2021 vastgesteld op minimaal 10% voor de komende vijf jaren, dus 
een gemiddelde reductie van 2% per jaar voor de totale CO2 uitstoot in tonnen.  
 

3.2.1 Scope 1 emissies reductie 
De volgende tabel geeft de reducerende maatregelen per uitstootgroep weer, hierin staan concrete 
maatregelen met ambitie en de verantwoordelijke binnen het bedrijf om de maatregel succesvol te 
laten voltooien.  

 

Onderdeel Maatregel Ambitie Verantwoordelijke 

Gasverbruik Overgang naar volledig 
gasloos per 2020  

Verbeterde inzage in 
gebruik 
 

KAM-coördinator  

Warmteverbruik  Monitoring van warmte- en 
gerelateerd energieverbruik 

Voortdurend monitoren 
en analyseren op 
optimalisering  

Directie 

Brandstofverbruik Voor een nadere uitwerking 
zie “Maatregelenlijst CO2-
Prestatieladder Wolfswinkel 
Reiniging 28102021” 

Divers; zie lijst MT 

Tabel 3.3 Reductiemaatregelen scope 1 

 
 
Toelichting maatregelen: 
 
Op de locatie staan twee laadpalen met twee laadpunten per laadpaal voor elektrisch of hybride 
auto’s aanwezig bij het kantoor van Wolfswinkel. 
 

3.2.2 Scope 2 emissies reductie 
Om de panden van Wolfswinkel neutraal te maken zijn afgelopen jaar zonnepanelen geplaatst, dit 
draagt bij aan de groene energieproductie en maakt alle gebruikte stroom van Wolfswinkel volledig 
groen in combinatie met een overstap naar een groene stroom leverancier. Deze groene stroom 
moet dan wel volledig opgewekt zijn in Nederland. Om stroom te besparen is er gekozen om de 
kantoorpanden te voorzien van zuinige ledverlichting. Deze is al geïnstalleerd en werkt aan de hand 
van sensoren. Een mogelijke besparing zit in het zuinig maken van de computers op kantoor en de 
mogelijkheden tot het installeren van sensoren bekijken. 

 
Tevens is Wolfswinkel eigenaar van het bedrijventerrein gelegen aan de Haarbos. In samenwerking 
met de lokale autoriteiten is er in de afgelopen jaren gewerkt aan de aanpassing van het 
bestemmingsplan en de inrichting van het betreffende grondgebied volgens de moderne wensen 
van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit heeft geresulteerd in een 
volledig gasloos bedrijventerrein Haarbos. Op deze nieuwe toekomstbestendige werkomgeving zijn 
een 50-tal ondernemingen gevestigd.   
 
Voor de vestiging van Wolfswinkel houdt het bovenstaande dus in, dat het gehele complex gasloos 
is en dat alle energie benodigd voor verwarming en machines gebaseerd is op elektrische energie, 
daarbij strevend naar 100% duurzame elektrische energie. Alle warmte- en energievoorzieningen 
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zijn geselecteerd en ontwikkeld op de meest actuele mogelijkheden van efficiënt en duurzaam 
gebruik van elektriciteit. Bovendien is de locatie voorzien van een systeem voor opwek van 
elektriciteit door middel van zonne-energie, waarbij gestreefd is naar een volledig CO2-neutrale 
werkomgeving. De verbruikscijfers over het eerste half jaar 2021 geven een goede indicatie van de 
realisering van deze doelstelling bereik is.    

 
Tabel 3.4 Reductiemaatregelen scope 2 

Onderdeel Maatregel Ambitie Verantwoordelijke 

Stroomverbruik Eigen opwek door middel 
van zonnepanelen 
 

100% reductie in 
uitstoot door stroom in 
2021. 

KAM-coördinator  

Sensoren zie “Maatregelenlijst CO2-
Prestatieladder 
Wolfswinkel Reiniging 
28102021” 

MT 

Warmteverbruik Zie tabel 3.3.   

 

3.3 Projecten met gunningsvoordeel 
Er zijn nog geen projecten waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel verkregen is. De organisaties 
en mogelijke opdrachten waarmee vanuit Wolfswinkel actueel wordt gesproken in dat kader 
betreffen:   

 BAM Infra; diverse projecten/werken 

 Van Gelder; stad Utrecht en Nieuwegein 

 KWS; Harderwijk-Ermelo-Putten 

4. Communicatieplan 
Volgens het CO2-prestatieladder handboek 3.1 dient voor een certificering op niveau 3 structureel 
intern en extern gecommuniceerd te worden over de CO2-footprint en de kwantitatieve 
reductiedoelstelling van het bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO2- gerelateerd 
gunning voordeel is verkregen.  

 

4.1 Intern (Invalshoek C) 
Interne communicatie zal voornamelijk plaatsvinden via de nieuwsmemo’s die dagelijks op de 
informatieschermen verschijnen. Daarnaast worden gedurende het jaar informatie en toolbox 
bijeenkomsten gehouden. Dit is te meest effectieve manier om alle werknemers te bereiken doordat 
de werkzaamheden voornamelijk op projectlocaties uitgevoerd worden. 
 
In deze berichtgeving wordt de huidige stand van zaken besproken ten opzichte van de prestaties 
rondom CO2 uitstoot en in hoeverre het bedrijf op schema ligt in verband met uitstoot, teneinde al 
het personeel de verwachting kenbaar te maken en eenieder actief te betrekken met de te realiseren 
doelen. 
 

4.2 Extern 
Externe communicatie over het energiebeleid en CO2-reductie vindt plaats via de website. De 
website van Wolfswinkel geeft een beeld van het bedrijf en is vaak het eerste contact tussen 
Wolfswinkel en de klant. Het prestatieladder rapport wordt geüpload op de website, verder wordt 
ook ieder half jaar de CO2 berichtgeving bijgewerkt. De communicatie is van belang voor 
verschillende belanghebbende, deze zijn benadrukt in de stakeholderanalyse. Voor de externe 
communicatie zijn vooral opdrachtgevers en overheidsinstanties van belang. 
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4.3 Communicatieplan 
In het communicatieplan van Wolfswinkel staan de afzonderlijke communicatiemedia opgenomen. 
In dit plan zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van communicatie opgenomen. 
Voor communicatieplan zie separate bijlage 3.  

5.Participatie  
In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat Wolfswinkel op de hoogte is van sector en/of 
keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate verband houden met onze 
projectenportefeuille.  
 

5.1. Initiatieven (Invalshoek D) 
Onderzoek naar bestaande initiatieven. 
Voor inventarisatie van keteninitiatieven zie bijlage 4. 
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Bijlage 1 Verwijzingstabellen ISO en CO2 Prestatieladder 
 
Deze rapportage is opgesteld conform de eisen uit de NEN-ISO 14064-1; 2018 hoofdstuk 9. In dit 
hoofdstuk is een referentiematrix opgenomen om de rapportage inzichtelijk te maken.  
 

Tabel ISO 14064-1:2018 

ISO 14064-1:2018 
 

§ 9.3 GHG 
rapport inhoud 

Beschrijving 
 

Hoofdstuk rapport 
 

 A Rapporterende organisatie 2 

 B Verantwoordelijke voor 
rapportage  

2 

 C Rapportage periode  3 

5.1 D Organisatie grenzen 2 

 E Rapportage grenzen  2 

5.2.2 F Directe emissies 2 

 G Verbranden van Biomassa 2 

5.2.2 H Broeikasgas vermindering 2 

5.2.3 I Uitsluitingen 2 

5.2.4 J Indirecte emissies 2 

6.4.1 K Basis jaren 2 

6.4.1 L Aanpassingen of 
herberekeningen 

n.v.t. 

6.2 M Methodologie 3 

6.2 N Aanpassingen aan 
methodologie 

n.v.t. 

6.2 O Emissiefactoren 3 

8.3 P Invloed van onzekerheden  3 

8.3 Q Onzekerheden  3 

 R Statement ISO 14064-1 3 

 S Verificatie 3 

 T Global Warming Potential 3 
 

Tabel ISO 50001 §4.4.3. 

ISO 50001 §4.4.3.  

 

Beschrijving 

 

Hoofdstuk rapport 

 

A) hoofdlijn analyse 

 

Analyse van de scope 1 en 2 
hoofdlijnen 

 

3.1 

 

B) Detail analyse  

 

Identificeren van faciliteiten, 
apparaten of processen 

 

3.1.2 Lijsten wagenpark en 
materieel 

 

C) Verbeter kansen 

 

Mogelijke maatregelen 

 

3.2.2 
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Tabel CO2 Prestatieladder  

 

 

Opstart 

Volgnr Vereiste Omschrijving Status 

  Vaststellen operational boundary Zie 2.2. 

Invalshoek A - Inzicht 

Volgnr Vereiste Omschrijving Status 

A1 1A1; 1A2 
2A1 
3A1 

Emissie inventarisatie scope 1 en 2 CO2-emissies conform ISO 
14064-1 

Zie 3.2. 

A2 1A3 
2A2 

De emissie-inventarisatie is volledig en wordt aantoonbaar 
halfjaarlijks opgevolgd en actueel gehouden. 

Zie 3. 

A3 3A2 Verklaring verificatie emissie inventaris door CI  
(op noodzaak te checken) 

Nog n.v.t. 

A4 1B2 
2A3 

Actueel energie audit verslag voor het bedrijf en de projecten, 
waarop CO2 gerelateerd gunningvoordeel is verkregen 

 
Zie 3.3. 

Invalshoek B - Reductie 

Volgnr Vereiste Omschrijving Status 

B1 1B1 Overzicht mogelijkheden reduceren energieverbruik Zie 3.2. 

B2 2B1 
3B1 

Kwalitatieve c.q. kwantitatieve reductie-doelstellingen scope 1 en 2 Zie 3.2. 

B3 2B2 Doelstelling met betrekking tot gebruik alternatieve brandstoffen 
en/of gebruik van groene stroom en heeft maatregelen benoemd 
voor de projecten 

Zie 3.2. 

B4 2B3 De energie en reductiemaatregelen en bijbehorende maatregelen 
zijn gedocumenteerd, geïmplementeerd en gecommuniceerd aan 
alle werknemers 

Zie 3.2. 

B5 2B4 Energiebeleid en reductiedoelstellingen onderschreven door 
management 

Zie 3.2. 

B6 3B2 Energiemanagementprogramma conform EN 50001 of 
gelijkwaardig  

Zie bijl. 1 

Invalshoek C – Transparantie/ Communicatie 

Volgnr Vereiste Omschrijving Status 

C1 1C1; 1C2 
2C1; 2B3 
3C1 

Communicatie intern en extern met betrekking tot energiebeleid en 
reductiedoelstellingen 

Zie 4 

C2 3C1 Communicatieplan intern en extern Zie 4 

Invalshoek D – Participatie/ Initiatieven 

Volgnr Vereiste Omschrijving Status 

D1 1D1 Overzicht sector en keteninitiatieven en wordt besproken in het 
managementoverleg 

Zie 5 

D2 2D1; 2D2 
3D1 

Initiatief waaraan wordt deelgenomen Zie 5  
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Bijlage 2 Reductiedoelstellingen en maatregelen  
 

Reductie doelstellingen en maatregelen rijdend materieel  

 

(zie “Maatregelenlijst CO2-Prestatieladder Wolfswinkel Reiniging 28102021”) 
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Bijlage 3 Sector en keteninitiatieven 
 

Inventarisatie sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie 

Duurzame leverancier  
Het initiatief Duurzame Leverancier ondersteunt 
leveranciers om duurzaamheid concreet en 
aantoonbaar te maken. Via de site van Duurzame 
Leverancier kunnen leveranciers laten zien welke 
inspanningen zij leveren op gebied van duurzaamheid 
en duurzame bedrijfsvoering.  
  
(https://www.duurzameleverancier.nl/)  

Gericht op duurzaam inkopen. 
 Database met duurzame 
leveranciers 
 Onduidelijk of initiatief 
voldoet aan eisen 
Prestatieladder 
 Enkel een database 

Reeds lid 
(€50) per jaar 

Goedopweg   
In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de 
gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat 
en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
samen aan innovatieve projecten. Onder de vlag 
van Goedopweg worden nieuwe fietspaden 
aangelegd, het openbaar vervoer geoptimaliseerd, 
thuiswerken gestimuleerd, groene golven voor zowel 
automobilisten als fietsers gestimuleerd en slim reizen 
gestimuleerd. Ieder half jaar wordt de website 
van Goedopweg bekeken om te ontdekken of er 
nieuwe initiatieven zijn en of die mogelijk interessant 
zijn voor Wolfswinkel.  
  
(https://goedopweg.nl/)  

Focus op mobiliteit van werknemers en 
bereikbaarheid. 

 Werkgeverswebinars (gratis) 
 Richt zich op het hybride 
werken (gratis) 
 Fiets -app initiatief “Ik fiets”, 
mogelijkheid tot gratis test van 
e-bike 
 Mobiliteitsscan voor 
werkgevers (aanvragen) 
 Mobiliteitsadvies (aanvragen) 

 
(gratis, nader te bepalen) 

Low Car Diet  
Low Car Diet heeft tot doel de CO2-uitstoot van de 
bedrijven te verminderen: meer kilometers in het OV, 
meer fiets- en minder autokilometers. Vanaf 17 mei 
2021 gaat het Nederlandse bedrijfsleven opnieuw een 
maand lang zo duurzaam mogelijk op en neer naar het 
werk. De deelnamekosten voor een klein bedrijf (tot 
50 fte) kunnen variëren van 2.000 tot 4500 afhankelijk 
van hoeveel maanden van tevoren de inschrijving is 
gedaan. Wolfswinkel heeft een dergelijke wedstrijd 
opgenomen als mogelijke reductiemaatregel en zou in 
de toekomst aan dit initiatief kunnen deelnemen. 
Naast bedrijven is er ook de mogelijkheid om als 
individuele werknemer deel te nemen.  
  
(http://www.lowcardiet.nl/)  

Algemeen doel: gedragsverandering op 
gebied van woon- en 
werkverkeer ondersteunen. 

 Mogelijkheid om zo aan te 
sluiten. 
 Werknemers stimuleren om 
meer te bewegen en gezonder, 
bewuster en duurzamer te 
reizen. 

 
Medium 51-200fte 
 
Frisse neus challenge: per medewerker € 5,- 
per maand, alleen voor actieve gebruikers (€ 
5.500) 
 

Klimaatplein   
Het Klimaatplein heeft als doel een versnelling teweeg 
te brengen in de reductie van uitstoot van 
broeikasgassen. Hierin wordt vraag en aanbod van 
klimaatvriendelijke diensten en producten met elkaar 
in contact gebracht.  
  
(https://www.klimaatplein.com)  

 Algemeen doel: CO2 
reduceren 
 Delen van ideeën middels 
blogs. 
 Mogelijkheid om zo aan te 
sluiten. 
 Alleen betrekking op 
invalshoek D 

http://www.lowcardiet.nl/
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 Gratis deelname 

CO2-Seminars  
CO2-seminars worden georganiseerd door de 
Stichting Nederland CO2 Neutraal. De Stichting 
organiseert elk kwartaal een event voor bedrijven die 
actief aan de slag willen met CO2-reductie en 
duurzaam ondernemen. Inmiddels telt de stichting 
meer dan tweehonderd bedrijven die vier keer per jaar 
deelnemen aan waardevolle workshops en inspiratie 
opdoen tijdens de plenaire middagbijeenkomst. De 
kosten van het seminarie voor twee personen 
bedragen 1247 euro.   
  
(https://nlco2neutraal.nl/)   
  
  

 Aan de slag met 
werkgroepen gericht op grootste 
CO2 uitstoot. In ons geval 
brandstof materieel. 
 Anders opgezet dan andere 
initiatieven. 
 Mogelijkheid om zo aan te 
sluiten. 

 
(€ 1247) voor 2 personen. 
 

Sturen op CO2   
Initiatief van Cumela, brancheorganisatie voor 
ondernemers in groen, grond en infra. Uitwisseling 
van informatie en ideeën door o.a. workshops. 
Meerjarig sectorinitiatief om sturing CO2 te 
verbeteren.  
  
  
  
(https://www.cumela.nl/trainingen-en-
bijeenkomsten/sectorinitiatief-sturen-op-co2)  

 Algemeen doel; CO2 
reduceren 
 Mogelijkheid om zo aan te 
sluiten. 
 Toegang tot speciaal 
telefonisch spreekuur voor 
vragen 
 Elke bijeenkomst deskundige 
en externe spreker Enkel voor 
leden van Cumela 

 
(€ 500) per jaar 

Nederlandse Klimaatcoalitie   
Hier kunnen ondernemers, medewerkers en 
geïnteresseerden hun projecten, evenementen en 
ervaringen delen. De organisaties hebben de ambitie 
om voor 2050 klimaatneutraal te ondernemen.  
  
(https://futureproof.community/cirkels/nederlandse-
klimaatcoalitie#about)  

 Voor alle organisaties 
 Gericht op klimaatneutraal 
werken 
 Online platform 

 
Gratis deelname 

 

 

 

 

 

 

https://nlco2neutraal.nl/

