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Wat is de CO2Prestatieladder?

TIPS EN VUISTREGELS VOOR
DE TOOLBOXMEETING

CO2 zorgt voor opwarming van de aarde. Hierdoor stijgt de zeespiegel en wordt
het weer extremer, wat onder meer tot uiting komt in hevige regenbuien en
meer hittegolven. Het lagen van de CO2 -uitstoot is dan ook van groot belang.

ALLE TOOLBOXEN ZIJN OOK DIGITAAL TE GEBRUIKEN VIA DE VEILIG VAKWERK-DIENST.
GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR WWW.VEILIGVAKWERK.NL
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[kop]
Wat is de CO2-Prestatieladder?

CAO & ZO - ONDERNEMEN MET CUMELA

[subkop]
Tips en vuistregels voor de toolboxmeeting
[intro]
CO2 zorgt voor opwarming van de aarde. Hierdoor stijgt de zeespiegel en wordt het weer extremer,
wat onder meer tot uiting komt in hevige regenbuien en meer hittegolven. Het lagen van de CO2 COis2-PRESTATIELADDER
ALS INSTRUMENT
uitstoot
dan ook van groot belang.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven en overheden helpt
[plattebijtekst]
het verminderen van de CO2-uitstoot en kosten. Het instrument wordt geCO2-Prestatieladder als instrument
bruikt binnen het bedrijf, in projecten en in de keten. Een lage CO2-uitstoot is
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven en overheden helpt bij het verminderen van
wanneer een bedrijf meedoet aan een aanbesteding. De CO2-Prestade COgunstig
en in de
2-uitstoot en kosten. Het instrument wordt gebruikt binnen het bedrijf, in projecten

keten.tieladder
Een lage CO
-uitstoot is gunstig
wanneer
meedoet aan een aanbesteding. De CO2is 2opgebouwd
aan de
hand een
van bedrijf
vier invalshoeken.
Prestatieladder is opgebouwd aan de hand van vier invalshoeken.
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liters diesel en benzine, maar ook het elektriciteits-

verbruik bijhouden. Deze gegevens vormen samen de CO2-footprint’ van het
bedrijf.

REDUCTIE
De werkgever moet doelstellingen opstellen en maatregelen doorvoeren om
de CO2-uitstoot te verlagen. Jouw hulp is hierbij nodig.
• Werk met elektrische machines als dat kan.
• Werk en plan efficiënt.
• Zorg dat de machine goed wordt onderhouden.
• Controleer de bandenspanning en gebruik rijplaten.
• Laat een machine niet onnodig stationair draaien en gebruik de airco
en kachel zinvol.
• Trek rustig op en schakel op tijd.

WE MOGEN WEER!

Het goede nieuws leek zich op te stapelen in de week
waarin ik dit schrijf. Oranje naar de achtste finale,
Nederland gaat verder open, het mondkapje mag af
- behalve als de anderhalve meter niet kan worden
gegarandeerd - en dan wint Max Verstappen ook nog
in Oostenrijk. En er is meer. Zo mag je de vrijdagmiddagborrel weer inplannen.
Vervolgens lees ik in de krant dat vakantiebestemmingen in gele gebieden in prijs naar beneden gaan.
Dat wordt weer een leuke discussie met je personeel,
denk ik dan. Medewerkers willen goedkoop op vakantie, maar nemen daarmee een risico dat niet meer
een werkgeversrisico is, zoals in 2020, maar hun eigen risico is geworden. Dat houdt in dat wanneer ze
na vakantie verplicht in quarantaine moeten én niet
thuis kunnen werken, ze geen recht op loon hebben.
Dan is het toch wel iets om over na te denken, want
in dat geval wordt die goedkope vakantie ineens een
stuk duurder. Wijs je werknemer daarom vooraf op
het risico en informeer hem schriftelijk over de consequenties die je als werkgever wilt verbinden aan een
vakantie in een land met code geel, oranje of rood.
Noem de gevolgen wanneer je werknemer vervolgens in quarantaine moet en daardoor of om andere
redenen zijn arbeid niet kan verrichten.

‘WIJS JE WERKNEMER VOORAF OP HET RISICO
EN INFORMEER HEM SCHRIFTELIJK OVER
DE CONSEQUENTIES’

Kun jij zelf nog iets bedenken om jullie CO2-uitstoot te verlagen?

TRANSPARANTIE
De CO2-uitstoot verminderen binnen een bedrijf doe je samen. Daarom is het
van belang dat iedereen weet welke maatregelen er binnen het bedrijf van
kracht zijn en welke doelstellingen er zijn. Vervolgens is het belangrijk dat de
voortgang van deze doelstellingen wordt gecommuniceerd met de medewerkers. Wist jij dat een bedrijf dat het certificaat van de CO2-Prestatieladder
heeft verplicht is om de footprint op de website te zetten?

PARTICIPATIE
Een betere wereld begint bij jezelf, maar gelukkig hoeven we niet alles alleen
te doen. Vanuit de CO2-Prestatieladder is het bedrijf verplicht om deel te
nemen aan een sectorinitiatief. Cumela organiseert zelf ook een
sectorinitiatief, Sturen op CO2.

Ook de cao-onderhandelingen gaan binnenkort
weer van start. De huidige cao loopt tot en met 31
december 2021. Het zou mooi zijn als we voor die
datum nieuwe afspraken kunnen maken. De commissie Sociale Zaken van Cumela heeft zich al uitgesproken over de aandachtspunten, maar ook jij als
lid van Cumela kunt voorstellen doen. Dus is er iets in
de cao wat je onbegrijpelijk vindt of iets wat je onwerkbaar vindt? Geef deze punten aan mij door. Wie
weet zie je ze terug in onze voorstellenbrief.

Jacqueline Tuinenga,
beleidsmedewerker sociale zaken
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