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3.D.1_1 Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie Van Baarsen 

Buisleidingen 
 

In het onderstaande overzicht treft u alle initiatieven, waaraan Van Baarsen Buisleidingen BV deelneemt, 

en die direct of indirect in relatie staan tot CO2 reductie, duurzaamheid, life-cycle management en MVO. 

 

Deelname Aannemerij Platform Liander 
 

Doel:  

Liander heeft een aannemerij platform opgericht om, in samenwerking met de aannemers, een strategie 

te ontwikkelen, die leidt tot duurzame relaties, meer structuur in het werk en een weg opent naar 

strategisch partnership. Dit keten initiatief heeft diverse invalshoeken, waaronder MVO en MVI. 

 

Deelnemers: 

Liander 

Alle contract aannemers van Liander ( 18 in totaal) 

 

Inspanning: 

De inspanning van Van Baarsen Buisleidingen bestaat uit het actief deelnemen aan de overleggen, 

workshops en het aanleveren van gegevens en het zitting nemen in commissies.  

 

Stand van zaken – planning: 

Dit platform heeft een continue karakter, waarbij periodiek wordt overlegd en wordt terug gekoppeld. 

 

Maatwerk kabel leveranties 

 
Doel: 

Het leveren van maatwerk op kabelprojecten en daardoor terugdringen van haspeltransporten en 

overbodige verbindingen in kabelroutes. 

 

Keten optimalisatie door automatisering “aansluitproces”  
 

Doel: 

Het besparen van tijd en brandstof door efficiënter werken binnen de werkzaamheden van aansluitingen, 

die voor Liander en PWN worden uitgevoerd.  

 

Deelnemers: 

Van Baarsen Buisleidingen BV 

 

Inspanning: 

In opdracht van Van Baarsen Buisleidingen BV wordt er door een zelfstandig ICT-er gewerkt aan een 

App waarmee monteurs op de werkplek, door middel van een tablet, eenvoudig administratieve gegevens 
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van de werkzaamheden kunnen up- en downloaden. Dit bespaart tijd en energie, aangezien de monteurs 

vanaf de werkplek met de informatiebron kunnen communiceren.  

 

Resultaten: 

De resultaten zijn positief, er wordt veel gewerkt met digitale klic info. De overige resultaten, in relatie tot 

de CO2 emissie zijn nog niet bekend en dienen nog nader berekend te worden. 

 

MVO initiatief Liander NV – Van Baarsen Buisleidingen BV 
 

Doel: 

De samenwerking tussen opdrachtgever Liander en aannemer Van Baarsen Buisleidingen BV op het 

gebied van MVO heeft tot doel om het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de aannemer en 

het maatschappelijk verantwoord inkopen van de opdrachtgever te bevorderen.   

 

Deelnemers: 

Liander NV  

Van Baarsen Buisleidingen BV 

 

Inspanning: 

Op 20 december 2016 hebben beide partijen zich doelen gesteld ten aanzien van MVI/MVO. 

Deze doelen zijn vastgelegd in een MVI verklaring die door beide partijen is ondertekend. Hierdoor is het 

MVI/MVO een vast onderdeel geworden binnen de samenwerking tussen Liander en Van Baarsen 

Buisleidingen BV. De voortgang ten aanzien van de MVO-MVI wordt in de tactische overleggen tussen 

het regio management van Liander en het management van Van Baarsen Buisleidingen BV besproken 

en vastgelegd in de notulen. De inspanning van Liander bestaat uit het stimuleren van MVO en het 

toetsen van de voortgang ten aanzien van het bereiken van de doelen. 

 

Stand van zaken – planning: 

Het certificeren conform de niveau 3 van de CO2 Prestatieladder is gerealiseerd. Het MVI programma 

voor de komende jaren zal worden uitgevoerd.  

 

Resultaten: 

Op het moment van opmaken van dit document is alleen een besparing op de brandstof gerealiseerd.  

Echter zijn er met betrekking tot de andere 3 doelen, vorderingen geboekt, waardoor het realiseren op 

korte termijn mogelijk is.  


