Beste medewerkers,
Allereerst willen we van deze gelegenheid gebruik maken om jullie alle goeds voor een mooi, gezond en heel voorspoedig 2015
toe te wensen.
Zoals jullie weten zijn we gestart met de certificering van de CO2 prestatieladder en hopen we in januari het certificaat voor
niveau 3 te behalen.
In november heeft Dhr. Visschers van TUV ons bezocht voor een allereerste proefaudit. Aan de hand hiervan heeft hij het advies
gegeven aan TUV om ons verder te laten gaan met de certificering.
Op 12 januari zal hij ons nogmaals bezoeken om dan zijn definitieve onderzoek uit te voeren. Hopelijk mogen we ons dan eind
januari de trotse bezitter noemen van het certificaat voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Fijn voor ons bedrijf en ook voor
onze omgeving. Hoe minder de CO2-uitstoot hoe beter voor ons allen.
Dhr. Visschers zal op 12 januari ook op het werk een kijkje komen nemen en met enkele van jullie een gesprekje aanknopen.
Zoals in de vorige brief reeds gemeld kunnen we onze CO2-uitstoot niet verminderen zonder jullie medewerking.
Onderstaand nogmaals de footprint (het overzicht) van onze gezamenlijke bedrijven. Deze geeft de CO2 uitstoot weer zoals die
vorig jaar was.
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Ons doel is om in 2016 de CO2-uitstoot met 1,78% te verminderen en in 2021 een totale vermindering te realiseren van 3,57%.
Om dit samen voor elkaar te krijgen willen we de te nemen maatregelen nogmaals onder jullie aandacht brengen:
-

Auto’s en machines niet onnodig laten draaien
Het beperken van extra kilometers door, indien mogelijk, met elkaar mee te rijden
Het beperken van extra kilometers door voor vertrek te controleren of je alles bij je hebt wat nodig is voor de klus die je
uit gaat voeren
Geen lampen laten branden als niemand aanwezig is
Als de verwarming brandt ramen gesloten houden
Als de verwarming brand de deuren zoveel mogelijk gesloten houden
Computers etc uitschakelen als deze niet gebruikt worden
Verwarming uitschakelen bij langdurige afwezigheid

Hebben jullie nog vragen/opmerkingen naar aanleiding hiervan kom er gerust mee. Samen kunnen we kijken hoe we één en
ander beter kunnen doen.
Met vriendelijke groet,
Loon- en Aannemingsbedrijf Simonsz BV / Transportbedrijf Blotenburg BV
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