Hoogeveen, mei 2017
Geachte relatie,
Na een succesvolle audit konden we in 2015 het CO2-bewust certificaat Niveau 5 in ontvangst nemen.
Een prestatie waar we met z’n allen behoorlijk trots op zijn. Het certificaat op dit niveau geeft goed het
groene karakter van Venko Groep B.V. weer.
Niveau 5 van de prestatieladder stimuleert niet alleen de organisatie zelf maar ook haar omgeving tot
CO2-reductie. Hierbij wordt er gekeken naar de onderaannemers, leveranciers, transporteurs en de
ketens in de branche. Venko neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de breedste zin van het
woord om de volledige productieketen bedrijven bewuster te maken in haar CO2-emissies.
De maatschappij verlangt steeds meer naar een ‘’groen’’ imago. Om hieraan te blijven voldoen wordt er
continu gekeken naar de ontwikkelingen om CO2-uitstoot te voorkomen c.q. te verlagen.
CO2-data registratie
Venko beheert haar CO2 data registratie in een webapplicatie (CO2management.nl) Op deze wijze is het
een stuk eenvoudiger om aan de certificeringseisen te voldoen en deze op adequate wijze te
onderhouden. In de onderstaande grafiek staat de trend van de afgelopen jaren qua co2-uitstoot van
Venko haar eigen footprint (scope 1 en 2).

De positief dalende trend zet zich reeds voort. De uitstoot is momenteel weer onder het gestelde doel
terecht gekomen.
Venko heeft op 30 november 2016 het Lean & Green Mobility Award in ontvangst mogen nemen. Het
Lean & Green programma stimuleert organisaties om samen te groeien naar een hoger
duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren maar
gelijktijdig milieubelasting reduceren tot een efficiëntere inrichting van bedrijfs-/logistieke processen.

De maatregelen die Venko Groep neemt om haar logistieke doelstellingen te bereiken liggen op het vlak
aan:
•
•
•

Het verschonen van het (lease)wagenpark;
Het verscherpen van het lease beleid;
Het sturen op duurzaam rijgedrag.

Een aantal gerealiseerde initiatieven in 2016:
1.
2.
3.
4.

Inkoop van groene energie (Nederlandse wind energie met CVO en groen gecompenseerd gas);
Venko Straal- en coatingbedrijf Hoogeveen voorzien van LED verlichting;
Installatie van slimme meters t.b.v. monitoring energieverbruik;
Voortzetting van voertuigen met energielabel A en B.

Voor uitgebreidere gegevens betreffende ons de voortgang omtrent CO2 verwijzen wij uw graag naar
onze website www.venko.nl waar meer informatie valt te vinden.
We gaan de komende jaren door met het onderzoeken naar manieren om onze CO2-footprint terug te
dringen door te zoeken naar alternatieve energiebronnen/werkwijzen etc.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

A. Hofman
Algemeen Directeur

