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Initiatieven en participaties
Na een aantal jaren focus op initiatieven en participaties die bijdragen aan een reductie in eigen footprint
ligt de focus nu meer op mogelijkheden die externe samenwerkingen en bewustwording creëren. Na
oriëntatie zet Wepro de door haar gekozen initiatieven en participaties hieronder uiteen.
Banden op spanning
Deelname aan dit initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uit zich in ingebouwde controle
op de bandenspanning bij bandenwissels van leaseauto’s. Tevens heeft Wepro ter bewustwording een
bandenspanningsmeter met uitleg uitgedeeld aan al haar personeel.
Stimulering van minder printwerk en meer digitaal werken
Intern digitaliseert Wepro haar administratieve processen waar mogelijk. Tevens werden alle printers
vervangen door duurzame exemplaren. Extern geeft Wepro invulling aan dit initiatief door met
ketenpartners samen te kijken naar welke gezamenlijke papierstromen gedigitaliseerd en dus bespaard
kunnen worden.
Energiezuinige kantoren
Wepro kent richtlijnen voor energiebewust en energiezuinig werken op kantoor. Dit heeft betrekking op
onder andere verbruik van lampen, verwarming en water. Tevens neemt Wepro initiatief naar haar
pandbeheerders om verduurzaming van de kantoren te realiseren. Zo werd in 2020 een gasloos kantoor
in gebruik genomen en werd op een andere vestiging Ledverlichting aangebracht.
Druppels verspreiden
Wepro wil graag bewustwording creëren over het belang van duurzaamheid. Door hier met regelmaat
over te communiceren naar buiten hopen we het druppeleffect te creëren: met één druppel kun je één
miljoen druppels maken doordat Wepro personeel en andere volgers van Wepro kanalen weer initiatief
nemen de informatie verder te verspreiden. Wepro heeft regulier beleid dat personeelsleden content
dienen aan te leveren voor de sociale kanalen van Wepro naar de buitenwereld. Hierin is opgenomen
dat voldoende content ook een duurzaamheidsaspect dient te bevatten. Zo wordt gecommuniceerd over
de certificering, het beleid, verduurzaming van de kantoren, duurzame projecten waar projectcollega’s
aan werken en algemene nieuwsberichten in dit onderwerp.
Opdrachtgevers sturen op CO2-uitstoot
Wepro wil actief adviespartner zijn voor haar opdrachtgevers en zo bijdragen aan besparingen in haar
keten. Wepro neemt hierin initiatief door MVO mee te nemen in de commerciële kaders zoals thuis
werken, het faciliteren van elektrisch laden en het stimuleren van OV gebruik. Daarnaast neemt Wepro
hierin initiatief doordat haar engineers adviseren over toekomstbestendige keuzes in het onderzoeks-,
ontwerp-, teken- en/of bouwproces van de projecten waar zij aan werken bij de opdrachtgever. Om
onze engineers hierin te faciliteren verzorgt Wepro scholing hierover. In 2020 is een e-learning over
duurzaamheid algemeen, binnen Wepro en binnen de enginering ontwikkeld welke 2021 door al het
personeel is gevolgd. In 2021 gaat Wepro ook aan de slag met een vervolg hierop ter verdieping.
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