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Actieve deelname initiatief C02-prestatieladder niveau 3. 
Duurzame Leverancier 

Het eerste initiatief waar J de Lange Vroomshoop B.V. zich bij heeft aangesloten is 'De 
Duurzame Leverancier'. 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. 

  

1. Leveranciers kunnen zich profileren met hun duurzaamheidsinspanningen in de database van de 
Duurzame Leverancier. Zij leggen hun historische C02-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 duurzaamheidsindex bepaald. 

2. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de database van de Duurzame Leveranciers. Hierin 
kunnen zij duurzame leveranciers selecteren. Zij zien de C02-footprint, doelstellingen en een 
duurzaamheidsindex van leveranciers. 

3. Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd hun visie op duurzaamheid te delen 
en samen de keten te versterken in '(klankbordbijeenkomsten" en "Keteninitiatieven". 

'De Duurzame Leverancier' is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton, Sweco en de 
Antea group. Het initiatief wordt ondersteund door de Provincie Utrecht. 

In- en output initiatief 
De kosten om aan dit initiatief deel te kunnen nemen bedragen € 75,- per jaar. Er wordt van leden verwacht 
dat zij een actieve bijdrage leveren door o.a. de duurzaamheidsscan in te vullen, een Carbon Footprint aan te 
maken, of te uploaden, en wanneer relevant, deel te nemen aan keteninitiatieven. 

Deelname 
De Lange Vroomshoop neemt actief deel aan de sectorinitiatief duurzameleverancier.nl door middel van 
bijeenkomsten. 
De volgende bijeenkomst zijn bijgewoond of gaan bijgewoond worden: 
14 oktober 2021, online netwerkborrel (Duurzame Leverancier) 
09 september 2021, online klankbordbijeenkomst Veiligheid (Duurzame Leverancier) 
16 november 2022, online klankbordbijeenkomst Veiligheid (Duurzame Leverancier) 
16 december 2022, online klankbordbijeenkomst CO2/Duurzaamheid (Duurzame Leverancier) 
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