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1 Inleiding 
 

In dit document worden de actieve initiatieven van Van Vulpen besproken. Hierbij wordt een korte 

uitleg gegeven wat deze initiatieven betekenen voor Van Vulpen. 

Tevens wordt onderzocht welke initiatieven interessant kunnen zijn voor het bedrijf, deze worden 

beschreven bij de mogelijke initiatieven. 

 

2 Actieve initiatieven 
 

Easy Drive (3.D.1) 
Alle bedrijfsbussen van Van Vulpen zijn voorzien van het brandstofmanagementsysteem Easy Drive. 

Dit is een systeem waarbij chauffeurs via een scherm in het voertuig een scorebeoordeling krijgen van 

hun rijstijl en zo gestimuleerd worden om zuinig te rijden.  

Easy Drive meet het rijgedrag van de bestuurder aan de hand van: 

- Stationair draaien 

- Snelheid 

- Toerental 

- Cruisecontrol 

- Remmen 

- Versnellen 

Daarnaast is door Van Vulpen zeer bewust gekozen voor een actieve coaching van de chauffeurs door 

een externe coach. Door deze coaching wordt de chauffeur op een positieve manier gemotiveerd en 

geholpen om zijn rijstijl te verbeteren en zo zijn verbruik te reduceren. 

Duurzaameleveranciers.nl (3.D.1) 
De Duurzame Leverancier is een samenwerkingsinitiatief van ingenieurs- en adviesbureaus. Zij  

ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun actuele duurzaamheidsuitdagingen. 

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die willen investeren in duurzaamheid. Het 

initiatief is in 2009 opgezet door Movares, Strukton, Antea Group en Sweco. Het platform ondersteunt 

bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun bedrijfsvoering en projecten. Daarbij 

wordt milieuverantwoord gehandeld en worden innovatieve methoden ontwikkeld om milieubelasting 

te verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers is het 

uitgangspunt. De Duurzame Leverancier helpt bij het vinden van de duurzame leveranciers. 

 

Nederland CO2 Neutraal (5.C.1) 
Stichting Nederland CO2 Neutraal is een NGO welke actief zijn leden stimuleert en ondersteunt in het 
uitgroeien tot klimaat neutrale ondernemingen.  

Elk kwartaal worden evenementen georganiseerd voor leden met workshops en plenaire 

bijeenkomsten welke ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Tijdens de workshops worden 

uiteenlopende manieren besproken om CO2-reductie te realiseren.  


