
 

D  Participatie 

3.D.1 
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van A. den Hartog & Zn. B.V. aan het initiatief “Duurzame 

Leverancier”. Deze actieve deelname is conform de eis van de CO2-prestatieladder 3.0.  

 

Initiatief Duurzame Leverancier 
Om passende initiatieven te vinden voor A. den Hartog & Zn. B.V. is o.a. gezocht op internet. Daar kwamen we 

het initiatief “Duurzame Leverancier” tegen. Op 25 juni en 26 november 2015 is er door de Duurzame 

Leverancier een klankbordbijeenkomst georganiseerd. A. den Hartog & Zn. B.V. heeft zich hiervoor aangemeld 

omdat door deelname de mogelijkheid ontstaat om met andere ondernemers van gedachte te wisselen over 

het vraagstuk “Hoe te komen tot een vermindering van de CO2-uitstoot” en daar waar mogelijk te 

implementeren in de bedrijfsvoering van A. den Hartog & Zn. B.V..  

 

Participerende partijen  

Duurzame Leverancier is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton Rail, Grontmij en 

Oranjewoud. Het initiatief wordt ondersteund door Provincie Utrecht, de Kamer van Koophandel en Natuur en 

Milieufederatie Utrecht (NMU).  

 

Doel van het initiatief 

Het initiatief Duurzame Leverancier ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te 

maken. Via de site van Duurzame Leverancier kunnen leveranciers laten zien welke inspanningen zij leveren op 

gebied van duurzaamheid en duurzame bedrijfsvoering. Via de vragen en tips in de duurzaamheidsscan, wordt 

duidelijk hoe duurzaam een organisatie bezig is én welke kansen er nog liggen. Alle deelnemers kunnen hun 

footprint en duurzame inspanningen vervolgens toevoegen aan de duurzaamheidsindex. Hierdoor wordt een 

database opgebouwd waar opdrachtgevers informatie uit kunnen halen. Dit voorkomt dat alle opdrachtgevers 

los van elkaar bij de leveranciers informatie moeten opvragen. Opdrachtgevers stellen namelijk steeds vaker 

duurzame eisen aan hun (A-) leveranciers.  

 

Rol van A. den Hartog & Zn. B.V. en de activiteiten die bij deze rol horen  

A. den Hartog & Zn. B.V. onderschrijft de CO2-reductiedoelstelling van Duurzame Leverancier en heeft zichzelf 

tot doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2020 met 4,4% te reduceren ten opzichte van 2013. Om dit te bereiken 

zijn doelstellingen, maatregelen en plannen van aanpak opgesteld en wordt duurzaamheid onder de aandacht 

gebracht van onze medewerkers. A. den Hartog & Zn. B.V. levert een actieve bijdrage aan het initiatief door 

minimaal 2x per jaar aan de bijeenkomsten en/of Workshops van Duurzame Leverancier deel te nemen. 

Om Duurzame Leverancier onder de aandacht te brengen communiceert A. den Hartog & Zn. B.V. dit initiatief 

op haar website. 

 

Reden / aanleiding van actieve deelname 

In de klankbordbijeenkomsten worden ideeën en ervaringen uitgewisseld, dit voorkomt dat bedrijven 

steeds weer opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn. Bovendien werkt het inspirerend en motiverend om 

te merken dat duurzaamheid voor heel veel bedrijven inmiddels een belangrijk onderwerp is. A. den Hartog & 

Zn. B.V. wil graag haar steentje bijdragen en heeft gekozen voor Duurzame Leverancier omdat het opgericht is 

om andere bedrijven te stimuleren tot een meer duurzame bedrijfsvoering. 

 

 



 
Wat heeft A. den Hartog & Zn. B.V. aan deelname aan het initiatief 

Duurzame Leverancier ondersteunt A. den Hartog & Zn. B.V. om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te 

maken en ze werkt inspirerend en motiverend. Bovendien kan extra kennis worden vergaard en kunnen 

contacten worden gelegd met andere bedrijven waardoor ons netwerk met duurzame bedrijven wordt 

vergroot. Door uitwisseling van ervaringen ontstaat de mogelijkheid om goede ervaringen bij A. den Hartog & 

Zn., B.V. te implementeren. Van slechte ervaringen kan ook worden geleerd.  

 

Wat heeft Duurzame Leverancier aan A. den Hartog & Zn. B.V. 

Er is sprake van een win-win situatie. Hoe meer deelnemers aan het initiatief hoe beter het platform van 

Duurzame Leverancier functioneert. A. den Hartog & Zn. B.V. hoopt door actief deel te nemen aan de 

bijeenkomsten van de Duurzame Leverancier haar steentje te kunnen bijdragen aan de reductie van CO2-

uitstoot. 

 


