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1.

Participatieplan

Inleiding

Dit participatieplan en -verslag geeft invulling aan de eisen zoals gesteld onder 1D t/m 3D van de CO2Prestatieladder. A-Quin B.V. is op de hoogte van sector & keteninitiatieven. Op de website van SKAO is de
lijst met initiatieven doorgenomen. Hierbij is gekeken naar de gebieden waarop met betrekking tot A-Quin
B.V. de grootste CO2-reductie te behalen valt (te weten: voertuigbrandstof en gas). Daarnaast is gekeken
welke opdrachtgevers van A-Quin B.V. op deze lijst vermeld staan. Daaruit is onderstaande ‘shortlist’
samengesteld:
Antea;
Movares;
Cofely/Engie;
Spie;
Inspectrum;
Duurzame leverancier;
Nederland CO2 Neutraal;
Gemeente Sliedrecht / milieubarometer.
Waar relevant, is met bovenstaande partijen contact gezocht resp. is het initiatief nader onderzocht op
geschiktheid voor A-Quin B.V. In de werkgroep mobiliteit van Nederland CO2 Neutraal is gekeken of verdere
samenwerking op het gebied van een initiatief, met een aantal relevante andere bedrijven haalbaar was.
De uitkomst hiervan is dat samenwerking op het gebied van CO2-reductie, met de betreffende
opdrachtgevers voor A-Quin B.V. veelal niet relevant gebleken is. De kansen op CO2-reductie voor A-Quin
B.V. liggen met name op het gebied van het eigen wagenpark. De opdrachtgevers hebben hier weinig
invloed op. Ook een eventuele samenwerking met andere bedrijven in de werkgroep mobiliteit van
Nederland CO2 Neutraal was niet haalbaar.
Er is contact geweest met de gemeente Sliedrecht. Op aanraden van de gemeente Sliedrecht is destijds
eenmalig de Milieubarometer ingevuld. Vanuit de gemeente Sliedrecht zijn er momenteel geen relevante
initiatieven. Dit wordt wel gemonitord voor de toekomst.
Het initiatief: “Duurzame leverancier” (zie www.duurzameleverancier.nl/) is nader onderzocht en het
initiatief “Nederland CO2 Neutraal” (zie https://nlco2neutraal.nl/) is nader onderzocht. “Duurzame
leverancier” is daarbij als minder zinvol voor A-Quin B.V. uit de bus gekomen. Er is daarom gekozen om
deel te blijven nemen aan het initiatief “Nederland CO2 Neutraal”. Daarbij zal de nadruk liggen op
brandstofreductie. De deelname aan dit initiatief is ook in 2021 voortgezet.
2.

Externe communicatie

Naast dit participatieplan en het hebben van een CO2-beleid, reductiedoelstellingen en interne communicatie
is het van belang om ook extern te communiceren over dit beleid. Deze communicatie is er met name op
gericht dat opdrachtgevers en opdrachtnemers van A-Quin B.V. kunnen bijdragen aan het reduceren van de
CO2-emissie zowel direct als indirect.
A-Quin B.V. heeft veel relatief grotere opdrachtgevers binnen de markt die ook actief bezig zijn met de CO2Prestatieladder.
Doel

Middel/ kanaal

Frequentie

Reduceren van de CO2-emissie in
Website A-Quin B.V.
algemene zin. Uitdragen CO2-beleid
van A-Quin B.V. aan (potentiële)
opdrachtgevers.

Indien van toepassing website
aanpassen. Minimaal halfjaarlijkse
up-date.

Reduceren van de CO2-emissie in
CO2 bijeenkomsten van initiatief:
relatie tot initiatief: “Nederland CO2 “Nederland CO2 Neutraal”.
Neutraal”.

Indien van toepassing. Dat wil
zeggen 2 à 3 keer per jaar.

De medewerking bij de CO2-reductie van externe partijen, zoals overheden, opdrachtgevers, leveranciers en
onderaannemers is noodzakelijk. Doelstelling is om naar deze partijen middels de website van A-Quin B.V.
te communiceren. Binnen deze communicatie dienen de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen
aan bod te komen in combinatie met de huidige stand van zaken en de voortgang van de doelstellingen.
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3.

Participatieplan

Voortgang en verslag

A-Quin B.V. heeft met enkele belangrijke partners (Antea, Cofely/Engie en Inspectrum) contact gelegd ten
einde in gezamenlijk verband de mogelijkheden tot CO2-reductie te verminderen. De partners; Antea, en
Cofely/Engie bezitten het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5. Zij zijn hiermee belangrijke partners om,
indien er voor A-Quin B.V. in de toekomst relevante initiatieven zijn, mee samen te werken.
In 2018, 2019 en in 2020 is deelgenomen aan de CO2 seminars van Nederland CO2 Neutraal. Daarbij heeft
A-Quin B.V. samengewerkt met diverse andere bedrijven. A-Quin B.V. heeft zowel ‘informatie gehaald’ als
‘informatie gebracht’. De verslagen van de bijeenkomsten van Nederland CO 2 Neutraal worden bewaard op
de server bij de overige CO2-documenten.
Daarnaast zullen ook in 2021 bijeenkomsten van “Nederland CO2 Neutraal” bezocht worden. Er zal hierbij
blijvend geprobeerd worden, door een actieve opstelling informatie ‘te halen en te brengen’. Waarbij de
nadruk ligt op het onderwerp brandstofreductie in brede zin.
Ten behoeve van deze participatie is de noodzakelijke tijd die hiermee is gemoeid hiervoor vrijgemaakt en
geaccordeerd door de directie. Inzet gebudgetteerd op 2 uur maandelijks t.b.v. betrokken medewerker.
Daarnaast is een budget van circa 1000 euro opgenomen op jaarbasis (naast de ingezette manuren). Dit is
waarschijnlijk voldoende om de overige geplande kosten van de initiatieven te dekken gedurende de gehele
geplande looptijd van onderstaande initiatieven.
Overzicht betrokken medewerkers:
Opdrachtgever/activiteit
Overleg

Verantwoordelijk

Nederland CO2 Neutraal

Mans Damen/Karin Coonen
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