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Deelname aan initiatieven
De initiatieven waarin De Wilde participeert, zijn hieronder genoemd en in het kort beschreven.
Meerjarig sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’
‘Sturen op CO2’ is een initiatief van de branchevereniging Cumela waarin bedrijven samen werken aan
energiebesparing en CO2-reductie. Het sectorinitiatief, een project van Cumela Nederland, moet de deelnemende
bedrijven helpen om gericht te werken aan een reductie van de CO 2-uitstoot, om uiteindelijk te kunnen voldoen
aan de richtlijnen van niveau 3 van de CO2-prestatieladder.
De CO2-prestatieladder helpt bedrijven met het structureren van interne bedrijfsprocessen rond energiebesparing
en CO2-reductie en het opzetten van duurzaamheidsverslaggeving met een focus op CO 2. Daarnaast helpt de
CO2-prestatieladder bedrijven bij kostenreductie en het herkennen van kansen in de bedrijfsvoering en in de
keten. Ten slotte kan de CO2-prestatieladder voordeel opleveren in aanbestedingen van (publieke)
opdrachtgevers.
Voor Cumela-bedrijven is het meerjarig sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ ontwikkeld om hen te helpen de CO2uitstoot te reduceren en te voldoen aan de richtlijnen van de CO2-prestatieladder niveau 3 van SKAO. Door actief
deel te nemen krijgt de deelnemer een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de
benodigde documenten om de CO2-sturing te verbeteren.
NMCX
De Wilde is partner van het initiatief ‘NMCX Centrum voor duurzaamheid’. Het logo van De Wilde is afgebeeld op
de pagina van de partners. Het centrum geeft advies en educatie over energie, grondstoffen, water en natuur.
Extern adviseur Cor van Reeuwijk is de contactpersoon van De Wilde voor NMCX. Hij zorgt voor terugkoppeling
van relevante informatie over nieuwe initiatieven van de organisatie. NMCX informeert bewoners, bedrijven en
scholen over duurzaamheid. Onderwerpen waarover op de website wordt gepubliceerd zijn onder andere:
▪
Isolatie/ winst uit je woning,
▪
Band op spanning,
▪
Energie = geld.
De Wilde beschikt sinds kort over een nieuwe klimaatinstallatie in haar kantoor. De bij NMCX aanwezige kennis
over dit onderwerp is benut bij het kiezen van de juiste installatie. Als tegenprestatie voor het gebruiken van de
kennis van NMCX stelt De Wilde voor zestien uur de inzet van een medewerker met machine beschikbaar
(bijvoorbeeld voor het frezen van schooltuintjes).
Inspiratiebijeenkomst duurzaam ondernemen in 2019
Op 16 juli 2019 heeft De Wilde op eigen initiatief een inspiratiebijeenkomst over duurzaam ondernemen
georganiseerd waarvoor een aantal onderaannemers en leveranciers waren uitgenodigd die betrokken zijn bij het
project WRM Quatrebras Deelplan A te Badhoevedorp.
In de uitnodiging wordt iedere deelnemer gevraagd om tijdens de bijeenkomst één concreet idee aan te dragen
dat eenvoudig is te realiseren en wat een positieve bijdrage geeft aan duurzaamheid. Het doel is om ‘samen CO2en milieubelasting te verminderen’.
De inspiratiebijeenkomst werd geleid door Auke de Leeuw.

