
Als je mee wilt doen aan het Lean & Green programma  
vraag je je wellicht af hoeveel tijd je hierin moet steken.  
Want, hoelang duurt een traject naar zo’n Star eigenlijk?  
En waarvan is deze tijdsduur afhankelijk? Met behulp van 
deze kenniskaart geven we je graag meer informatie over  
wat ervoor nodig is om door middel van jouw duurzame  
doelstellingen naar een Star erkenning te komen.

VAN DUURZAME  
DOELSTELLINGEN  
NAAR STAR ERKENNING

 
 
DOE MEE MET EEN VAN ONZE INTRODUCTIE FAST LANE SESSIES 
BEKIJK WWW.LEAN-GREEN.NL/EVENTS



JE MOET REKENING HOUDEN MET EEN INVESTERING VAN ONGEVEER  
40-120 UUR EN EEN DOORLOOP VAN TUSSEN DE 3 TOT 6 MAANDEN.  
DIT IS AFHANKELIJK VAN EEN AANTAL ASPECTEN.

1. Data 
Heb je geschikte data zelf  
al tot de beschikking? Om  
je 1e Star te behalen mag  
je rekenen op basis van  
jaartotalen, maar naar de  
volgende Star(s) heb je een  
hogere datakwaliteit nodig.

2. Eigen wagens? 
Heb je eigen wagens of ben je 
bijvoorbeeld verlader? Soms ligt 
de brandstof informatie bij je 
logistiek dienstverlener. Ook bij 
gebruik van meerdere logistieke 
dienstverleners zul je er data 
van moeten opvragen.

3. Kennis en beschikbaarheid 
Het Lean & Green programma 
vraagt uiteraard ook wat van jullie 
beschikbaarheid. Is diegene be-
kend met jullie data? En kan deze 
persoon met volledige toewijding 
bezig zijn het traject te doorlopen? 
Werk je met een stagiair? Geef dan 
goede begeleiding.

START FINISH

Jaartotalen +  
Onderbouwing maatregelen
Jouw jaartotalen van de afgelopen 
5 jaar samen met de onderbouwing 
van jouw genomen maatregelen 
geeft voor het behalen van de 1e 
Star al een goed beeld van jouw 
duurzame prestaties.

5  
JAAR

+

/

Brandstofdata /  
Schatting
Voor de 2e Star (en verder)  
zul je daadwerkelijke brand-
stof-data moeten gebruiken. 
Heb je dat niet? Dan is  
een steekproef een optie. 
Uiteraard moet je dan wel 
rekening houden met uitleg  
bij de onafhankelijke controle 
van deze data.

Opvragen bij onderaannemers?
Werk je met partners, dan moet 
je nog weleens op informatie van 
jouw partners wachten. De data 
op de juiste manier uitvragen aan je 
dienstverleners helpt natuurlijk bij 
het bevorderen van de aanlevering 
van deze data. Hier adviseren wij 
jullie dan ook in.
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