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3.D.1-2 Actieve deelname initiatief 
 

Dit document beschrijft de actieve deelname van Luimstra aan initiatief ‘Sturen op CO2’ van 

Cumela Nederland. Deze actieve deelname is conform de eisen van de CO2-Prestatieladder 

3.0. 

 

De directie wenst haar MVO beleid vast te leggen in een managementsysteem volgens het 

V.C.A. zorgsysteem en het managementsysteem volgens de normering CO2-prestatieladder 

3.0 niveau 3. Doelstelling hierbij is het onderhouden van een continu verbeterproces binnen 

de organisatie m.b.t. de kwaliteit van de activiteiten, leveringen, veiligheid, gezondheid, 

milieudoelstellingen en CO2- reductie.  

 

Om dit beleid te kunnen realiseren stelt de directie adequate middelen ter beschikking 

Hierbij wordt voldaan de eisen van de CO2-Prestatieladder 3.0:  

• Aantoonbare deelname d.m.v. aanwezig tijdens bijeenkomsten, uitwerken van 

thema’s en plenaire presentaties;  

• Publiekelijk uitdragen van het initiatief;  

• Aanleveren en vergaren van informatie aan het initiatief. 

 

Sturen op CO2, Cumela Nederland / Luimstra Surhuizum 

 

 

Achtergrond en doel van het initiatief 

CUMELA Nederland organiseert sinds 2014 voor haar leden het sectorinitiatief “Sturen op 

CO2”. Cumela bedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met certificeren voor de CO2-

prestatieladder kunnen deelnemer worden aan dit speciale sectorinitiatief. Het doel van het 

initiatief is dat de leden individueel door deze gezamenlijke aanpak 2% emissie per jaar 

gaan reduceren ten opzichte van het basisjaar 2014.  

Participerende partijen 

Aan het initiatief nemen meerdere partijen deel. Het initiatief is verdeeld in meerdere regio’s 

in Nederland. Luimstra neemt deel aan de regio Noord-Oost Nederland. De participerende 

partijen zijn hier: 

1 Hofmeijer Loonwerkbedrijf B.V. VOORST 

2 Arfman Hekwerk BV HOLTEN 

3 Bouwhuis aannemingsmij. 'Bouwmij' BV VROOMSHOOP 

4 Loonbedrijf Reimink B.V. DEN HAM (OV) 

5 Fuhler loon-verhuur BV EMMEN 

6 Loonbedrijf Oosterhuis BV NIJEVEEN 
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7 HAZ Groen, Grond en Infra B.V. HASSELT 

8 Gebr. de Vries B.V. ROTSTERGAAST 

9 Stienstra van der Wal BV IJLST 

10 M. Westra BV FRANEKER 

11 Kramer Metslawier BV METSLAWIER 

12 Toering Loon - en Grondverzetbedrijf OUDEGA (SMALLINGERL.) 

13 Gebr. Kok Bakkeveen BV BAKKEVEEN 

14 Loon-, grondverzet- en transportbedrijf Luimstra BV SURHUIZUM 

15 Roelof Huizing Aannemer Cultuurtechniek ZWIGGELTE 

16 Mulder Loonbedrijf v.o.f. GRONINGEN 

17 Elzinga Loon- en Grondverzetbedrijf BV UITHUIZERMEEDEN 

18 Fa. Kamphorst B.V. ERMELO 

19 LooHorst Groep B.V. ERMELO 

20 Stegehuis Management Systemen BEILEN 

 

Reden van actieve deelname 

Loon- Grondverzet- en Transportbedrijf Luimstra neemt actief deel aan dit initiatief omdat wij 

ons ervan bewust zijn dat onze sector een aanmerkelijk aandeel heeft in de totale CO2 

uitstoot in Nederland. We zijn het daarom aan onszelf en de maatschappij verplicht om hier 

wat aan te doen. We willen ons hiervoor inspannen zodat we duurzamer te werk kunnen 

gaan, brandstof en energie kunnen besparen en andere partijen binnen het initiatief ook 

vooruit kunnen helpen waar mogelijk.  

Rol van Luimstra Surhuizum 

Doordat Loon- Grondverzet- en Transportbedrijf Luimstra breed georiënteerd is, in zowel het 

loonwerk, grondverzet en (mest)transport, hebben we ook brede praktijkervaring. Hierdoor 

kunnen we andere deelnemende partijen op  veel gebieden van informatie voorzien en 

daarnaast kunnen we zelf op meerdere gebieden informatie inwinnen. Dit betekent dus dat 

er continu op meerdere gebieden verbetering plaats kan vinden. Tijdens het deelnemen aan 

de verschillende bijeenkomsten verwachten wij dus zowel informatie te delen met collega-

bedrijven, als informatie in te winnen van de ervaren sprekers. Natuurlijk is het ook handig 

dat we continu op de hoogte gehouden worden gedurende het jaar door nieuwsbrieven en 

dergelijke. Hiermee kunnen we continu verbeteren en hierover ook communiceren met alle 

betrokken partijen bij het bedrijf. 

Activiteiten die bij deze rol horen 

We moeten met elkaar binnen het bedrijf actief werken aan het reduceren van de CO2 

uitstoot. Met de handvaten die het initiatief ons biedt, kunnen we hier slimmer en beter aan 

werken. Dit betekent dat we actief deelnemen aan de bijeenkomsten en bijbehorende 

workshops en onderzoeken. Tijdens en na de bijeenkomsten is het verstandig om continu 

contact te houden met de participerende bedrijven om elkaar te voorzien van praktische tips 

en ideeën.  
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Daarnaast moeten we in de dagelijkse praktijk natuurlijk continu aansturen op verbeteringen. 

Door informatie van ‘buitenaf’ in het bedrijf te brengen kunnen we hier nog beter mee aan de 

slag. Kort samengevat betekent dit: 

• Actief deelnemen aan bijeenkomsten 

• Actief informatie uitwisselen met participerende partijen 

• Bij elke activiteit nadenken over hoe we kunnen verbeteren en efficiënter kunnen 

werken 

• Periodiek terugkijken en onszelf vragen stellen, deze vragen eventueel 

overleggen/meenemen naar bijeenkomsten 

Wat heeft Luimstra Surhuizum aan deelname? 

Wij als bedrijf kunnen veel hebben aan dit initiatief. Doordat er vele partijen deelnemen aan 

het initiatief uit onze regio, kunnen we met elkaar in gesprek gaan tijdens bijeenkomsten. 

Samen kunnen we informatie inwinnen maar natuurlijk ook uitdelen. De ervaren sprekers 

tijdens bijeenkomsten en de continue informatievoorziening door het jaar heen, houden ons 

op de hoogte en bieden ons de mogelijkheid om van buiten onze eigen regio informatie in te 

winnen en andere inzichten aan te horen. 

Wat heeft het initiatief aan deelname van Luimstra Surhuizum? 

Het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ kan profiteren van ons als ‘breed’ bedrijf, omdat we 

tijdens het initiatief met andere partijen samenwerken aan onderzoeken en heel direct 

informatie kunnen uitwisselen. Hoe meer input er van buiten het initiatief naar ‘binnen’ wordt 

gebracht, hoe praktischer en bruikbaarder de gedeelde informatie wordt. Verder wordt op 

verzoek van Luimstra en in samenwerking met de andere leden van het initiatief gezocht 

naar een “standaard” model waarin gemakkelijk gegevens m.b.t. het verbruik geregistreerd 

en afgelezen kunnen worden. In de praktijk haalt iedereen overal verschillende data 

vandaan (boordcomputers, tankgegevens, data uit machines). Dan is het een hele klus om 

hier iets bruikbaars/leesbaars van te maken. We hopen hier gezamenlijk iets moois van te 

maken.  

Surhuizum, 20 Januari 2020 

  

 

 

Alida Luimstra 

Directeur 

 

 

 

 


