CO2 reductieprogramma: stichting MVO-Register
Beschrijving van het initiatief
Dit keteninitiatief is breder dan CO2 (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en laat de
deelnemer nadenken over de verrichte en komende inspanningen op de deelaspecten.. Het
deelnemende bedrijf verbindt zich aan het zichtbaar maken van de activiteiten en prestaties op MVOgebied. Deze worden door MVO-register getoetst en gepubliceerd. Communicatie van resultaten en
delen van ervaringen vormen een belangrijk onderdeel van dit initiatief.

Het is tevens een publicatieplatform en netwerk voor bedrijven die werk (willen) maken van CO2reductie en duurzaamheid. TKE-NL neemt sinds 2016 deel.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 2.057,- per jaar.
Werkwijze
MVO-Register onderhoudt een platform / database waarin jaarlijks door de deelnemers
gerapporteerd wordt over de activiteiten en bewijsmateriaal voor de aangegeven resultaten moet
worden ge-upload. Hierna volgt toetsing door een auditor van MVO Register. Het bedrijf ontvangt
hiervan een rapport dat ook door MVO-Register zelf gepubliceerd wordt.
Afhankelijk van het bedrijf geeft MVO-Register aan welke MVO onderwerpen relevant zijn. Het bedrijf
legt zich vervolgens vast op zelf gekozen onderwerpen en doelstellingen. Voor TKE-NL zijn dit:
• Human Rights
o Work for Vulnerable Groups (Social Return)
o Sourcing Products with Conflict Minerals
• Labour Practices
o Health & Safety at Work
o Employability & Human Development
• Environment
o Pollution due to Production
o Circular Economy
o Energy Efficiency and Renewable Energy
o Energy Efficient Electronics
• Fair Practices
o Sustainable Procurement
Community
MVO-Register besteed veel aandacht aan publicatie van onderwerpen via de Community, een
platform voor het delen van informatie met de deelnemers. Daarnaast is het community deel er ook
vooral voor bedoeld om met elkaar in contact te komen en informatie en ervaringen uit te wisselen,
maar ook de eigen aan duurzaamheid gerelateerde producten en diensten te promoten.
Deelname door TKE-NL
Dit initiatief geeft ook inzicht in de mogelijkheden en aandachtsgebieden voor het verbeteren van de
milieu impact van het bedrijf. In het deel Environment rapporteert TKE-NL zowel over scope 1 en 2
alsook over scope 3 acties. Deze zijn automatisch van invloed op de uit te voeren projecten, al dan
niet met gunningsvoordeel.
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