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Initiatieven en participaties  
 
Wepro oriënteert zich doorlopend op mogelijk interessante initiatieven. Na oriëntatie zet Wepro de door 
haar gekozen initiatieven en participaties hieronder uiteen. 
 
Stimulering van minder printwerk en meer digitaal werken 

Wepro neemt initiatief naar haar ketenpartners en neemt deel aan initiatieven van haar ketenpartners 
om te digitaliseren waar mogelijk. Wepro heeft deelgenomen aan het initiatief van haar VCA 
opleidingspartner om certificaten te digitaliseren en pasjes niet langer uit te geven uit 
duurzaamheidsoogpunt. Daarnaast zijn in samenwerking met onze technische opleidingspartner 
certificaten en studiemateriaal gedigitaliseerd. In de toekomst zal Wepro de papierstromen van andere 
leveranciers ook in kaart brengen en waar mogelijk initiatief nemen deze te verminderen. 

 

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 het wagenpark en de kantoren, duurzame projecten waar 
projectcollega’s aan werken en algemene nieuwsberichten in dit onderwerp.  
 
Adviespartner zijn voor opdrachtgevers  
Wepro zoekt de samenwerking met haar opdrachtgevers op door actief adviespartner te zijn en zo bij 
te dragen aan besparingen in haar keten. Wepro neemt hierin initiatief door MVO mee te nemen in de 
commerciële kaders zoals het beperken van reisafstanden, het stimuleren van thuiswerken, elektrisch 
laden en het gebruik van openbaar vervoer. Daarnaast neemt Wepro hierin initiatief door haar 
engineers te scholen over duurzaamheid en toepassing hiervan in de techniek. Door 
toekomstbestendige keuzes te maken in het onderzoeks-, ontwerp-, teken- en/of bouwproces van de 
projecten waar zij aan werken bij de opdrachtgever creëren zij besparingen en nieuwe inzichten bij de 
opdrachtgever.  
 
Synergie met ketenpartners  
Wepro heeft het initiatief genomen naar de pandverhuurder van kantoor Wageningen om het pand van 
zonnepanelen te voorzien. Dit is voor zowel Wepro als de pandverhuurder een nieuwe stap. Door 
samen uit te zoeken hoe dit werkt en dit te implementeren creëren we voor beide partijen een besparing 
en daarnaast nieuwe inzichten in hoe dit proces werkt en wat het kan opleveren. De pandeigenaar kan 
deze kennis vervolgens gebruiken voor zijn andere panden.  
 
 
Dhr. I.W. Bömer 
Landelijk Commercieel Manager 
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