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1. Overzicht deelname initiatieven 
Onderstaand treft u een overzicht van alle initiatieven waar Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. aan 
deelneemt die, direct of indirect, iets met Co₂ reductie te maken hebben of een relatie hebben met 
onderwerpen als duurzaamheid, MVO, Cradle to Cradle, life cycle management, duurzaam 
aanbesteden enz.  
 

Deelname initiatieven CO2 reductie 

SKAO - Stichting Klimaatvriendelijk 

Aanbesteden & Ondernemen beheert de Co₂ 
prestatieladder waarmee leveranciers worden 

beoordeeld op hun inspanningen om Co₂ 
uitstoot te beperken 

Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. Neemt actief deel aan de Co₂ 
prestatieladder door het behouden van niveau 5. 

CUMELA Nederland 

Organiseert cursussen gericht op 

brandstofbesparing 

Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. laat elk jaar enkele medewerkers 

aan deze cursus deelnemen.  

Bodemkracht Een initiatief van vier loonwerkers, om samen te werken aan een 

duurzame toekomst. Binnen Bodemkracht hebben wij heel veel 

initiaitieven met gemeenten, waterschappen en duurzame teelt. 

Denk bv aan een kruidenproef in grasland en het strooien ven 

eierschalen en schelpen (kalk toevoegen). 

De baggingmachine De Bagging Machine is een samenwerking tussen 3 loonwerkers: 

Gebr. Kok uit Bakkeveen, H.A.B.O. B.V. uit Noordeloos en J.M. 

van Vliet BV uit Ter Aar. De samenwerking is ontstaan vanuit hun 

gezamenlijke passie voor innovatie, welke bijdragen aan een 

beter resultaat voor mens, dier & milieu. 

Resdo Binnen de gemeente Nieuwkoop participeren wij in verschillende 

RESDO’s en gebiedsinitiatieven om de doelstelling op het gebied 

van CO2 vermindering en energietransitie te stimuleren.  

Schiphol rijk Het op de plaats bestrijden van de Japanse Duizendknoop, proef 

2021 gestart en waarschijnlijk succesvol 

Opdrachtgevers Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. draagt tijdens informele 

opleveringen haar Co₂ beleid en doelstellingen uit. 

CUMELA Nederland Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. is lid van CUMELA Nederland en 

wordt actief deelnemer aan de werkgroep ‘Sturen op Co₂’.  
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