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Inleiding
Vanuit de C02-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. Het bedrijf
dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen.

Actieve deelname
De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven informatie kan
worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen t.b.v. C02 reductie tot stand
kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld
werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van overlegmomenten, en presentaties van het bedrijf in
de werkgroep kunnen dienen als bewijs van actieve deelname tegenover de auditor.

Voortgang initiatief
Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op een gegeven moment niet meer relevant zijn voor
het bedrijf (wanneer gedurende een halfjaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve deelname
aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie van de initiatieven
dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt de inventarisatie van sector- en keteninitiatieven gegeven waarbij gefocust is op de
initiatieven die voor Theo Pouw relevant kunnen zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 beschreven aan
welke initiatieven deelgenomen wordt en welk budget daarvoor vrijgemaakt is.

——
1.D.1. De Organisatie IS aantoonbaar op de hoogte van sector- en/of
keteninitiatieven op het gebied van C02-reductie die in belangrijke mate
verband houden met de ppjectenportefeuille.
1.D.2. Sector- en keteninitiatieven, en hoe deze verband houden met de
bedrijfsvoering en de projectenportefeuille, zijn besproken in
managementoverieg.

Doelstelling: De organisatie weet welke ontwikkelinitiatieven er zijn die potentieel maatregelen kunnen
opleveren die relevant zijn voor de Organisatie. Het management heeft uitspraken gedaan over eventuele
deelname aan deze initiatieven.

______ _____________________________

2.D.1. De Organisatie neemt passief deel aan minimaal één (sector of keten)
initiatief dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille,
door inschrijy’ing en/of beta!ing van contributie of sponsoring

neemt (beperkt) actief deel in een sector- of
belangrijke mate verband houdt met de

Doelstelling: De organisatie weet welke informatie van nut kan zijn voor zijn projecten (gekoppeld
en 2.0) en neemt deel an een initiatief dat beantwoordt aan de eiqen kennisbehoefte.

1D Alle

De Organisatie is op de
hoogte van sector en/of
keteninitiatieven.

2D

15

Alle

De Organisatie neemt
passief deel aan
initiatieven rond de
reductie van 002 in de
sector of daarbuiten.

10

2.D.2. De organisatie
keteninitiatief dat in
projectenportefeuille.

20

5

De organisatie neemt 3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het
actief deel aan gebied van 002-reductie in de projectenportefeuille door middel van

20
initiatieven rond de aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het

3D Alle reductie van C02 in de initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.
sector of daarbuiten. 3.D.2. De Organisatie heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt. 5
Doelstelling: De organisatie draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in
samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen.
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1. Inventarisatie sector- en keteninitiatieven

Datum: 15-7-2021
Aanwezig: Gert-Jan Bleijerveld, Alexander Pouw en Connie Boere
Afwezig: -

Notulist: Connie Boere
Onderwerp: Inventarisatie sector- en keteninitiatieven

Onderstaand een inventarisatie van een aantal initiatieven die voor Theo Pouw relevant kunnen zijn:

Sector- en
NVPG Lidmaatschap opgezegd
Deelname aan overleggen en initiatieven ter verbetering van onze secundaire 2020
producten.
BRBS Zie hoofdstuk 2
Deelname aan overleggen en initiatieven ter verbetering van onze secundaire
producten.
Lean and Green
We helpen bedrijven op weg naar duurzame oplossingen en efficiënte logistieke
processen.
Lean & Green is marktleider in C02-reductieprogramma’s voor de logistieke sector.
Met hulp van duurzame maatregelen en door de community aangedragen best
practices’ helpen we jouw bedrijfskosten besparen én tegelijkertijd de C02-uitstoot
te verminderen

Duurzameleverancier.nl Zie hoofdstuk 2
De Duurzame Leverancier is het plafform voor organisaties die willen investeren in
duurzaamheid. Het initiatief is in 2009 opgezet door Movares, Strukton, Antea
Group en Sweco. Ons 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_jouw_duurzame_leveranciers.
Aanpak Duurzaam GWW
De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een
integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en
wegenbouwprojecten. Om dit te realiseren is er de praktische Aanpak Duurzaam
GWW. Deze werkwijze maakt duurzaamheid in GWW-projecten concreet zonder
vooraf voor te schrijven hoe de duurzaamheidswinst behaald wordt. Dat kan per
project verschillen.
Stichting Nederland C02 Neutraal (De duurzame adviseurs lAdviseurs 3.0) Zie Hoofdstuk 2
Steeds meer bedrijven en instellingen zien de noodzaak van duurzaam en
verantwoord ondernemen. Stichting Nederland CO2 Neutraal stimuleert en
ondersteunt hen om uit te groeien tot een klimaat neutrale onderneming: schoner
en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, met respect voor mens en milieu..
BouwCirculair Lidmaatschap opgezegd
BouwCirculair is de voortzetting van het Netwerk Betonketen. BouwCirculair 2020
realiseert de toepassing van COz-arm en circulair beton.
Het organiseert netwerkbijeenkomsten waarin leden uit alle geledingen van de
betonketen kennis uitwisselen over duurzaam inkopen van beton.
Transport Logistiek Nederland Zie hoofdstuk 2
Transport en Logistiek Nederland werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in
Nederland en Europa. TLN ondersteunt en verbindt ondernemers in de transport
en logistieksector.
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Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta Zie hoofdstuk 2
Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta is de werkgeversorganisatie met een grote
regionale betrokkenheid: kritisch, onafhankelijk en proactief. Wij geloven in “Samen
maakt sterker”. SBE organiseert samenwerking tussen de leden en haar
stakeholders, zoals overheden, kennisinstellingen en de natuur- en
milieuorganisaties. Samenwerken om de regio te versterken, om werk te creëren.
SBE heeft ‘de Groene Groninger’ in het leven geroepen, een onderscheiding voor
ambassadeurs van de energietransitie.De Groene Groninger onderscheiding wordt
jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die een bijzondere rol heeft
gespeeld bij de omschakeling naar duurzame energie en grondstoffen.

__________________

2. Actieve deelname sector- en keteninitiatieven

Theo Pouw neemt aan de volgende sector- en keteninitiatieven actief deel. Op jaarbasis wordt daaraan in
totaal ongeveer €50.000,- besteed.

BRBS (Branchevereniging Breken en Sorteren)
Alexander Pouw is bestuurslid van de Branchevereniging Breken en Sorteren en neemt deel aan
overleggen en initiatieven ter verbetering van onze secundaire producten. Groen beton (recyclemateriaal
in beton die grotendeels primaire grondstoffen vervangen) is zon initiatief waarbij ook sprake is van C02
reductie omdat minder primaire grondstoffen behoeven te worden gewonnen, die steeds schaarser
worden en ook van steeds verder weg moeten worden aangevoerd.
Urban Mining betekent dat er steeds meer producten uit de steden (urban) komen in plaats van uit de
grond. Door urban mining.worden granulaire secundaire grondstoffen locaal gewonnen uit bij sloop
vrijkomend afval. Uitgesorteerd bouw- en sloopafval komt naar ons om verder te worden verwerkt tot
secundaire grondstoffen.

Budget
Kostenpost tQt
Inzet medewerkers 80 uur per jaar

Duurzame Leverancier
Duurzame Leverancier biedt onder andere:

- platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
- klankbord bijeenkomsten en keten initiatieven met verschillende thema’s;
- transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
- duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/C02/lnnovatie);
- database met C02-footprints van bedrijven;
- de Carbon berekentool, een C02-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Theo Pouw publiceert actief haar footprint op deze site en neemt deel aan de bijeenkomsten met als doel
een duurzame bedrijfsvoering te stimuleren en faciliteren.

Budget
IÇoepst ToaI
Inzet medewerkers 16 uur per jaar

Stichting Nederland C02 Neutraal (De duurzame adviseurs / Adviseurs 3.0)
Theo Pouw neemt regelmatig deel aan events, die de Stichting Nederland C02 Neutraal organiseert
voor bedrijven die actief aan de slag willen met 002-reductie en duurzaam ondernemen.
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Budet
Totaal

Inzet medewerkers 16 uur per jaar

Transport en Logistiek Nederland
TLN is een gezaghebbende gesprekspartner voor overheid en politiek, bestuur en leden, ketenpartners
en andere maatschappelijke belanghebbenden op het gebied van logistiek en daarbinnen transport in het
bijzonder. Het doel is om met draagvlak van de leden bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de
sector. Het verbinden van de leden staat hierbij centraal, net als het bieden van gerichte en kwalitatief
hoogwaardige collectieve en individuele diensten.

Budget
Kostenpost %jotaal

Inzet medewerkers 1 16 uur per jaar

Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE)
Theo Pouw (Secundaire Bouwstoffen B.V.) is lid van deze organisatie in de provincie Groningen.

Budget
KostenpoW Totaal
Inzet medewerkers 16 uur per jaar
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