
 

3.D.1_2 Actieve deelname initiatief ‘Managing Mobile Equipment’  1/2 

 

 

Actieve deelname initiatief ‘Managing Mobile Equipment’  

 
Dit document beschrijft de actieve deelname van Janssen Group aan het initiatief ‘Managing 

Mobile Equipment’ van Sibelco Europe. Deze actieve deelname is conform eisen van de CO2-

Prestatieladder 3.0. 

 

• Achtergrond van het initiatief: 

Sibelco wil energiezuiniger werken in haar groeves. Het doel is om zoveel mogelijk 

gedaan te krijgen met zo weinig mogelijk brandstof. Het initiatief biedt 

mogelijkheden om stappen te zetten richting klimaatneutraal ondernemen d.m.v. het 

organiseren van bijeenkomsten en het geven van adviezen om brandstofverbruik 

zoveel mogelijk te reduceren.  

 

• Participerende partijen: 

Sibelco Europe, Janssen Group. 

 

• Doel van het initiatief: 

Sibelco Europe wil haar energieverbruik reduceren door groevematerieel zo efficiënt 

mogelijk te laten werken. Deelname aan dit initiatief betekent actief deelnemen aan 

een CO2-reductieprogramma.  

 

• Rol van Janssen Group: 

Janssen Group neemt samen met het management van Sibelco Europe ca. 2 x per 

jaar actief deel aan bijeenkomsten, waarbij Janssen Group een presentatie verzorgt 

met als onderwerp ‘Managing Mobile Equipment’. Kort samengevat wordt in de 

presentatie onderstaande belicht: 

- Wat is de juiste manier om milieubewust te ondernemen?  Dat wil zeggen: hoe 

krijgt men een zo hoog mogelijke productie met zo weinig mogelijk diesel?   

- Het in kaart brengen van  onze werkwijze om per ton materiaal zo gunstig 

mogelijk uit te komen;  

- Waar op te letten bij machinebewegingen, welke configuraties toe te passen; 

- Nieuwe machinetechnieken,  zoals elektrische aandrijving, vario en hybride; 

- De stand der techniek met Stage 4 motoren; 

- De toegevoegde waarde van veilig draaien met de machine.  

 

• Activiteiten die bij deze rol horen: 

Het geven van presentaties over milieubewust ondernemen aan het management 

van Sibelco Europe op diverse locaties in Europa. 

 

• Reden / Aanleiding van actieve deelname: 

Dit initiatief biedt een inspirerende omgeving om relevante kennis te vergaren en 

onderlinge ervaringen en zienswijzen uit te wisselen.  
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• Wat heeft Janssen Group aan deelname? 

Janssen Group ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een integraal 

onderdeel van het ondernemerschap. We zijn ons bewust van onze 

verantwoordelijkheden en wij hanteren een toekomstgericht beleid met respect voor 

mens en milieu.  

 

• Wat heeft het initiatief aan deelname van Janssen Group? 

Het management van Sibelco Europe kan van Janssen Group leren hoe men een zo 

hoog mogelijke productie kan behalen met een zo laag mogelijk brandstofverbruik.  

 

• Aantoonbaarheid deelname: 

Binnen Janssen Group is Ruud Willems (Materieelbeheerder) verantwoordelijk voor 

deelname aan dit initiatief. Zijn deelname is aantoonbaar aan de hand van zijn 

uitgewerkte presentatie en agendanotities. De presentaties vonden plaats op: 

- 10 september 2015, te Lommel; 

- 17 december 2015, te Parijs; 

- 7 april 2016, te Göteborg  (ingepland).    

 

• Publiekelijk uitdragen van het initiatief: 

Via www.janssen-group.com. 

 

• Aanleveren van informatie aan het initiatief: 

Janssen Group verzorgt een presentatie waarin zij haar werkwijze toelicht om te 

komen tot een zo hoog mogelijke productie waarbij zo weinig mogelijk brandstof 

wordt verbruikt.          

 


