DEELNAME AAN INITIATIEF
Eis 3.D.1 van CO2-prestatieladder
Naam en omschrijving initiatief
Het eerste initiatief waar Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw zich bij heeft aangesloten is ‘De Duurzame
Leverancier’. De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het
initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van
duurzame leveranciers.
1. Leveranciers kunnen zich profileren met hun duurzaamheidinspanningen in de database van de Duurzame
Leverancier. Zij committeren zich aan het streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v.
2010). Daarnaast leggen zij hun historische CO2-footprint en doelstellingen vast in de database. Met een
duurzaamheidscan kunnen zij zichzelf meten met andere bedrijven uit de sector. Op grond van het ingevulde
profiel wordt een duurzaamheidsindex bepaald.
2. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de database van de Duurzame Leveranciers. Hierin kunnen zij
duurzame leveranciers selecteren. Zij zien de CO2--footprint, doelstellingen en een duurzaamheidindex van
leveranciers.
3. Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd hun visie op duurzaamheid te delen en samen
de keten te versterken in klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven. Zie voor de geplande bijeenkomsten
de agenda.
Initiatiefnemers
De Duurzame Leverancier is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton, Grontmij en de
Antea Group. Het initiatief wordt ondersteund door de Provincie Utrecht.
In- en output initiatief
De kosten om aan dit initiatief deel te kunnen nemen bedragen € 50,- per jaar. Er wordt van leden verwacht dat zij
een actieve bijdrage leveren door o.a. de duurzaamheidsscan in te vullen, een Carbon Footprint aan te maken of te
uploaden en, wanneer relevant, deel te nemen aan keteninitiatieven.
Tot op heden heeft Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw nog geen relevante keteninitiatieven gezien die
interessant genoeg en passend voor haar bedrijfsvoering waren om actief aan deel te nemen. Wel heeft Aan de
Stegge, op basis van door deelname aan bijeenkomsten van De Duurzame Leverancier verkregen inzicht, intern
een MVO werkgroep opgericht die MVO gerelateerd onderwerpen onderzoekt en uiteindelijke doelstellingen
bepaald. Aan de Stegge heeft de verwachting dat, zodra specifieke doestellingen zijn benoemd, deelname aan een
initiatief niet wordt uitgesloten.
Het tweede initiatief waar Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw aan heeft deelgenomen is ‘Nederland CO2
Neutraal’. De Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en organisaties te stimuleren en te
ondersteunen om toe te groeien naar een klimaatneutrale onderneming. Dit doen we omdat we erin geloven dat
we op deze manier een betere toekomst kunnen creëren voor nu maar zeker ook voor later.
Aan de Stegge publiceert haar footprint en relevante documenten op de internetsite van De Duurzame Leverancier
teneinde andere organisaties inzicht te geven in haar CO2 reductie en doelstellingen.
Het initiatief biedt het volgende:
 Een MVO Scan in de vorm van een vragenlijst;
 Een geverifieerde berekentool om de Carbon Footprint te berekenen;
 Een actieve site met nieuws en gelegenheid om zelf nieuws met betrekking tot Duurzaamheid op te
plaatsen;
 Een aantal Klankbordbijeenkomsten met representatieve sprekers (zie agenda op de site);
 Een keteninitiatieven platform waar men de gelegenheid krijgt om de problemen waar men tegenaan
loopt in te brengen. De Duurzame Leverancier gaat dan kijken of er meer bedrijven hetzelfde probleem
ervaren en proberen met z’n allen tot een oplossing te komen.

Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie
SKAO
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &
Ondernemen beheert de CO2 Prestatieladder
waarmee leveranciers worden beoordeeld op hun
inspanningen om de CO2 uitstoot te beperken.
Energieadvies MKB Nederland/Provincie Overijssel
Door middel van een initiatief van MKB Nederland
en de Provincie Overijssel, is bij Aan de Stegge een
energiescan uitgevoerd. Deze Energiescan heeft
geresulteerd in een adviesrapport waarmee wij een
beeld van ons energiegebruik en de te nemen
maatregelen hebben gekregen.
Nederland CO2 Neutraal
De Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel
bedrijven en organisaties te stimuleren en te
ondersteunen om toe te groeien naar een
klimaatneutrale onderneming. Dit doen we omdat
we erin geloven dat we op deze manier een betere
toekomst kunnen creëren voor nu maar zeker ook
voor later.
Duurzame Leverancier
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze
maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze
opdrachtgevers. De Duurzame Leverancier staat
voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief
ondersteunt leveranciers om duurzaamheid
concreet en aantoonbaar te maken. De Duurzame
Leverancier is een platform voor organisaties die
investeren in duurzaamheid en een duurzame
bedrijfsvoering.
Leveranciers kunnen zich profileren met hun
duurzaamheidinspanningen in de database van de
Duurzame Leverancier. Zij committeren zich aan
het streven naar een CO2-reductie van 20% in het
jaar 2020 (t.o.v. 2010). Daarnaast leggen zij hun
historische CO2-footprint en doelstellingen vast in
de database. Met een duurzaamheidscan kunnen zij
zichzelf meten met andere bedrijven uit de sector.
Op grond van het ingevulde profiel wordt een
duurzaamheidsindex bepaald.
1. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van
de database van de Duurzame Leveranciers.
Hierin kunnen zij duurzame leveranciers
selecteren. Zij zien de CO2-footprint,
doelstellingen en een duurzaamheidindex
van leveranciers.
2. Opdrachtgevers en leveranciers worden
gezamenlijk uitgedaagd hun visie op
duurzaamheid te delen en samen de keten
te versterken in klankbordbijeenkomsten en
keteninitiatieven. Zie voor de geplande
bijeenkomsten de agenda.
3.
Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk
uitgedaagd hun visie op duurzaamheid te delen en
samen de keten te versterken in
klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven. Zie
voor de geplande bijeenkomsten de agenda.

Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw heeft niveau
5 van de CO2 Prestatieladder behaald en neemt
daarmee actief deel aan de reductie van CO2
uitstoot.
Met dit adviesrapport heeft Aan de Stegge Bouw &
Werktuigbouw haar werkgroep Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen gevoed. De werkgroep
MVO initieert en bewaakt de nodige acties,
waaronder de reductie van het energieverbruik, en
daarmee tevens onze CO2 uitstoot.
Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw heeft
deelgenomen aan de bijeenkomsten van Nederland
CO2 Neutraal op: 5 juni 2015
18 september 2015
17 maart 2016

Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw heeft
deelgenomen aan de bijeenkomsten van de
Duurzame Leverancier op: 14 april 2015
25 juni 2015
19 november 2015
14 juni 2016

