
Planning 2014 en 2015  
 
Stuurt u (of uw collega) mij ook een bericht zodra jullie Milieubarometer over 2013 is 

ingevuld? De deadline is 1 december, maar als hij eerder is ingevuld ontvang ik graag 

eerder bericht. Verwacht u de deadline niet te halen, geeft u dat dan alstublieft direct 

aan mij door met een indicatie wanneer u wel uw Milieubarometer kunt invullen. 

Ik stuur deze mail ter info aan alle betrokkenen, dus niet alleen aan degene die de 

barometer invult. 

 

Planning voor 2014 en 2015 

Nulmeting Deadline 

Milieubarometer 2013 invullen (Deelnemers) 1-dec-14 

Controle en terugkoppeling referentiejaar (Stimular) 20-dec-14 

Monitoring 1ste jaar 
 Milieubarometer 2014 invullen (Deelnemers) 15-mrt-15 

Doorgeven in 2014 genomen maatregelen (Bedrijven) 15-mrt-15 

Controle en terugkoppeling jaar 1 (Stimular) 15-apr-15 

Aanpassen Milieubarometer (Bedrijven) 15-mei-15 

Rapportage (Stimular)  15-jun-15 
 

Wat te doen voor de nulmeting? 

o Heeft u nog geen Milieubarometer abonnement? Maak hem dan via deze link aan. 

o Verzamel de benodigde gegevens 

http://www.milieubarometer.nl/benodigde_gegevens. 

o 2013 is het referentiejaar van energieconvenant 4.  

o Wat in uw bedrijf niet van toepassing is kunt u natuurlijk overslaan. 

o In het kader van het energieconvenant kunt u eventueel overslaan: Afval 

(bedrijfs- en gevaarlijk), Woon-werkverkeer, Kantoorpapier. 

o Vul uw gegevens in in de Milieubarometer. 

o Gebruik het notitieveld in de linkerkantlijn om 

bijzonderheden/toelichtingen/bronnen te noteren. U doet dit in eerste instantie 

voor uzelf, maar mogelijk geeft het mij ook houvast om uw gegevens te 

begrijpen. 

o Stuur mij (uiterlijk 1 december) een mailtje als u uw Milieubarometer compleet heeft 

ingevuld.  

o Ik maak dan ‘achter de schermen’ een kopie van uw Milieubarometer. (U hoeft 

dus geen bestanden op te sturen) 

o In die kopie ga ik dan na of uw gegevens plausibel zijn. 

o U krijgt dan binnen een paar weken een reactie met eventueel enkele vragen 

en tips om uw Milieubarometer te completeren. U past zelf uw barometer aan; 

de volgende keer dat ik mijn kopie synchroniseer zie ik dan deze wijzingen 

ook. 

 

Mocht u vragen hebben, schroom niet om te bellen als u de antwoorden niet in de online-

help kunt vinden. Vanuit Stichting Stimular begeleiden we u de komende jaren bij deze 

monitoring. Dat betekent dat we beoordelen of uw ingevulde gegevens realistisch zijn, 

tips geven voor het monitoren, uw uitkomsten verwerken in de jaarlijkse rapportage van 

alle deelnemers aan het convenant en een keer per jaar aanschuiven bij een bijeenkomst 

om de resultaten te bespreken en tips te geven. 

 

Ik wens u veel succes met het invullen van uw Milieubarometer en het besparen van 

energie.  

 

https://online.milieubarometer.nl/aanmelden/gorinchem
http://www.milieubarometer.nl/benodigde_gegevens


Met een vriendelijke groet, 

 

Willemien Troelstra 

Stichting Stimular 

 
werkdagen ma. di. do. vr. 
t 010 - 238 28 24 
e w.troelstra@stimular.nl 

  
Scheepmakershaven 27c 
3011 VA Rotterdam 
t 010 - 238 28 28 (algemeen) 
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