
 

Participatie 
 
De handleiding van de CO2-Prestatieladder geeft aan dat door participatie een bedrijf aantoont dat het 
investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van 
kennis die elders is ontwikkeld in het eigen bedrijf.  
Deelname aan een initiatief biedt kansen door het binnenhalen van goed bruikbare nieuwe kennis.  
 
Budget ten behoeve van de initiatieven  
Er is door de directie een budget van € 2000,- per jaar vrijgemaakt voor deelname aan de initiatieven 
en CO2-reductie. 
 
De Initiatieven en participatie door Luttjeboer  
Vanuit de kernactiviteiten van Luttjeboer, zijn wij reeds langere tijd actief met onderzoek naar 
duurzame en/of preventieve oplossingen om de belasting op het milieu door onze activiteiten te 
verlagen. De contacten hierbij binnen de keten en onze omgeving zorgen er voor dat wij actief aan de 
nodige initiatieven kunnen deelnemen.  
 
Initiatief: Deelname aan het platform ‘Duurzame leverancier’.  
2.1.1 Doel  
De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het 
initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het 
vinden van duurzame leveranciers. Zij doen dit op de volgende manieren:  
Leveranciers kunnen zich profileren met hun duurzaamheidinspanningen in de database van de 
Duurzame Leverancier. Zij kunnen zich committeren aan het streven naar een -reductie van 20% in 
het jaar 2020 (t.o.v. 2010). Daarnaast leggen zij hun historische CO2-footprint en doelstellingen vast in 
de database. Met een duurzaamheidscan kunnen zij zichzelf meten met andere bedrijven uit de 
sector. Op grond van het ingevulde profiel wordt een duurzaamheidindex bepaald.  
 
Luttjeboer verwacht – na alle reeds genomen maatregelen – een reductie van meer dan 20% te 
kunnen behalen.  
 
 Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de database van de Duurzame Leveranciers. Hierin 
kunnen zij duurzame leveranciers selecteren. Zij zien de CO2-footprint, doelstellingen en een 
duurzaamheidindex van leveranciers.  
Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd hun visie op duurzaamheid te delen 
en samen de keten te versterken in klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven. Zie voor de 
geplande bijeenkomsten de agenda.  
 
(Bron: duurzameleverancier.nl)  
 
Toelichting  
Luttjeboer is aangehaakt hij het keteninitiatief De Duurzame Leverancier en de bijbehorende website 
www.duurzameleverancier.nl. Luttjeboer gaat hiervoor actief deelnemen aan de 
Klankbordbijeenkomsten met het Thema ‘CO2’. Dit initiatief is opgericht met als doel om CO2 reductie 
in de keten te bereiken via samenwerking met klanten, leveranciers en andere partners in de keten. 
Duurzame Leverancier is daarmee een platform voor organisaties die waarde hechten aan 
verduurzaming van hun producten, projecten en bedrijfsvoering. Deelnemers van Duurzame 
Leverancier streven hierbij naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010). Het initiatief 
helpt leveranciers en andere ketenpartners bij het verkrijgen van inzicht in de eigen milieu-impact en 
bij het verduurzamen van de eigen organisatie. Kennisdeling is hierbij een belangrijk speerpunt.  
Hiertoe organiseert De Duurzame Leverancier elke 1 tot 2 maanden een klankbordbijeenkomst over 
wisselende thema’s, waarbij telkens 3 tot 4 partijen uit de keten een presentatie verzorgen over 
verduurzaming en CO2-reductie in hun organisatie en projecten. De website biedt daarnaast tools 
waarmee de deelnemers hun duurzame inspanningen aantoonbaar kunnen maken: de CO2-footprint, 
een duurzaamheidscan en de duurzaamheidindex.  



 

Duurzame Leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers 
om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken.  
Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een 
duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en 
innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen én 
voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij.  
Hoe realiseer je een duurzame bedrijfsvoering? En hoe maak je dit aantoonbaar? Het initiatief helpt 
leveranciers hierbij. Via de website kunnen leveranciers laten zien wat ze al doen.  
 
Het initiatief geeft aan dat een besparing van 20% in 10 jaar mogelijk is. Zelf denken wij dat 20% voor 
de komende 5 jaar ook mogelijk is.  
 
Rol Luttjeboer  
Wij zullen minimaal 2x per jaar deelnemen aan een klankbordbijeenkomst.  
Zie ook: Agenda klankbordbijeenkomsten  
De voortgang wordt gerapporteerd na de eerste klankbordbijeenkomst. 

 


