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Inleiding
Conform het handboek CO 2 -prestatieladder 3.D.1 dient Van Wijk Nieuwegein deel te nemen aan één of meer
sector- en/of keten initiatieven waarin samen gewerkt wordt aan CO 2 -reductie.
Dit document omschrijft de sector- en/of keten initiatieven waar Van Wijk Nieuwegein aan deelneemt of aan wil gaan
deelnemen.
De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor het inventariseren van mogelijke initiatieven en deelname. De directie is
verantwoordelijke voor de voor de keuze van het initiatief.
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Deelname en Initiatieven

1.

1.1 Informatie
Van Wijk Nieuwegein blijft op de hoogte van initiatieven door onder andere het bijhouden van diverse websites en het
vaktijdschrift “Cobouw” welke wekelijks verschijnt. Tevens maakt het gebruik van het lidmaatschap van diverse branche
organisaties die periodiek informatie verstrekken op hun website, middels verstrekken nieuwsbrieven en door het
organiseren van bijeenkomsten.
De branche verenigingen waar Van Wijk Nieuwegein bij aangesloten is:
•
•
•
•
•

MKB-Infra
Cumela
VHG
BVOR
EVO

1.2 Inventarisatie mogelijke initiatieven
Mogelijke initiatieven

Inhoud

De CO2-Prestatieladder van SKAO, Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van
CO2. Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij met name GWW-aanbestedingen
belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen met fictieve korting op de
inschrijfprijs.
Het Nieuwe Rijden is een initiatief om het brandstofverbruik te reduceren en
zodoende de CO2 uitstoot.
Het nieuwe draaien is een initiatief van Natuur & Milieu en BMWT. In de bouw
worden grote hoeveelheden brandstof verbruikt. Dit zorgt voor hoge kosten en voor
veel milieuvervuiling. Door de bouwmachines slimmer te bedienen kan veel energie
worden bespaard.
Duurzame leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief
ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet een aantoonbaar te maken.
Het is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een
duurzame bedrijfsvoering.
Nederland CO2 Neutraal Faciliteert in het bewustzijn en het bevorderen van het
bewustzijn door seminars te organiseren waarbij sprekers
uitgenodigd worden die kennis en kunde hebben m.b.t. CO₂ reductie en laten zien
welke maatregelen bedrijven kunnen nemen om CO₂ te reduceren

Het nieuwe rijden
Het nieuwe draaien

Duurzame leverancier

Nederland CO2 Neutraal

1.3 Deelname gekozen initiatief 2015
Op basis van de informatiebehoefte die voor de aankomende periode is vastgesteld binnen het managementoverleg is
gekozen om deel te (blijven) nemen aan het onderstaande initiatief.
Deelname initiatieven

Keuze initiatief

Duurzame leverancier

Duurzame leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het beleid van Van
Wijk Nieuwegein is erop gericht duurzaam te ondernemen. Zodoende sluit dit
initiatief goed aan bij het beleid van onze organisatie. Wij hebben ons inmiddels
aangemeld bij dit initiatief en zullen zo spoedig mogelijk actief deel te nemen aan
de werk bijeenkomsten.
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Duurzameleverancier.nl
Duurzameleverancier.nl is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame
bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden
ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen en voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers
hoort daar ook bij.
Van Wijk Nieuwegein staat open voor mogelijkheden en is bereid te investeren in duurzaamheid. Door deelname aan dit
initiatief zal inzichtelijk worden hoe duurzaam Van Wijk Nieuwegein is en welke kansen er liggen. Door deelname aan
bijeenkomsten kan extra kennis vergaard worden over duurzaam ondernemen en kunnen contacten gelegd worden met
andere bedrijven.
Verder sluit dit initiatief goed aan op het beleid van Van Wijk Nieuwegein en de verwachting is dan ook dat het ons zal
helpen bij het opzetten van een duurzame bedrijfsvoering.
Door de opgedane kennis en ervaring te delen met externe en interne belanghebbenden kunnen andere (potentieel)
CO 2 -reducerende ondernemingen wederom geholpen worden.
1.3.1

Lopende deelnames

Van Wijk Nieuwegein is in 2014 gestart met de deelname aan het initiatief “Duurzame Leverancier” en zal haar deelname
in 2015 zoals vermeld in §1.3 vervolgen.
1.3.2

Afgeronde deelnames

Van Wijk Nieuwegein heeft geen deelnames afgerond.
1.3.3

Bijdrage initiatief

Om te kunnen voldoen aan de eis “Aantoonvaar actieve deelname aan minimaal één sector of keteninitiatief” wordt in de
navolgende tabel uiteengezet hoe Van Wijk Nieuwegein bijdraagt aan het initiatief.
Initiatief

Deelname werkgroep

Publieke uitdragen initiatief

Aanleveren informatie

Duurzameleverancier.nl

Minimaal eenmaal per jaar deel
te nemen aan een
klankbordbijeenkomst en
wanneer relevant deelnemen aan
keteninitiatieven

De actieve deelname aan dit
initiatief publiceren wij op onze
website

Op de website van
duurzameleverancier.nl dient een
vragenlijst ingevuld te worden
voor de duurzaamheid-scan en in
de Tool een Carbon Footprint
aanmaken

1.4 Budget
Voor de hiervoor gekozen initiatieven en de deelname aan de CO 2 -prestatieladder heeft Van Wijk Nieuwegein een budget
vrijgemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de betreffende budgetten en het totaal:
1.4.1

Budget deelname CO2-prestatieladder

Initiatief

Totaal

Certificeren CO2-Prestatieladder van SKAO (inclusief aanpassing website)
Jaarlijkse bijdrage SKAO
Deelname CO2-seminar(s)
Deelname klankbordbijeenkomsten
Totaal

€ 5.000,00
€ 2.100,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 10.100,00
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Bijlage 1 – Kopie verslag managementoverleg
Nader toe te voegen.
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