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1 Inleiding 
Dit document heeft betrekking op invalshoek D (Participatie) zoals beschreven in het Handboek 
CO2-Prestatieladder 3.1 (versie juni 2020, hierna: Handboek). 
 
Onderdeel van het VGM-management van A-Garden is om actief op de hoogte te willen blijven van, 
en zo mogelijk actief bijdragen aan de ontwikkelingen binnen ons vakgebied op het gebied van 
milieumanagementsystemen en verbetering van milieuprestaties in het algemeen en CO2-reductie in 
het bijzonder. In dit document wordt beschreven op welke wijze A-Garden hieraan invulling geeft. 
 

2 A-Garden 
A-Garden heeft als doelstelling om bij de uitvoering van haar werkzaamheden een verantwoorde 
balans te bereiken ten aanzien van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), en meer 
specifiek tussen de bekende 3 P’s People, Planet en Profit. 
 
A-Garden wil met de CO2-Prestatieladder actief invulling geven aan het beperken van de invloed van 
het bedrijf op de P van Planet. 
 

3 Sector- en keteninitiatieven 
De onderstaande initiatieven zijn mogelijk interessant voor A-Garden: 
 

Initiatief 
Bedrijf / 
organisatie 

Doel 

Het Nieuwe Rijden O.a. ANWB Efficiënt gebruik van personenauto’s, bedrijfsbussen en 
vrachtwagens 
 

Regionale Energie 
Strategie 

Provincie van 
de betreffende 
vestiging 

In kader van het klimaatakkoord wordt in Nederland 
voor elke regio een RES – regionale Energie Strategie – 
uitgewerkt. Deze RES wordt vertaald naar 
gemeentelijke doelstellingen die in samenwerking met 
burgers en bedrijfsleven gerealiseerd moeten worden.  

 

4 Passieve deelname aan initiatieven 

4.1 Het Nieuwe Rijden  

Via informatie van de website www.hetnieuwerijden.nl  en via informatie van de lease-
maatschappijen worden chauffeurs attent gemaakt op hun rijstijl. Indien gewenst nemen chauffeurs 
deel aan de cursus “Het Nieuwe Rijden”. 
 

4.2 Initiatieven divers 

Op ad hoc-basis wordt deelgenomen aan diverse bijeenkomsten en seminars met betrekking tot het 
thema duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

• * 
 

http://www.hetnieuwerijden.nl/
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5 Actieve deelname aan initiatieven 

5.1  Sturen op CO2  

Binnen de branchevereniging CUMELA Nederland is het sector initiatief “Sturen op CO2” opgestart. 
Door deelname aan dit initiatief, worden met collega’s ervaringen uitgewisseld met de (on) 
mogelijkheden om tot besparing van energieverbruik te komen en ontstaan ideeën die gezamenlijk 
kunnen worden uitgewerkt of uitgevoerd.  De eerste bijeenkomst binnen dit initiatief was in 
september 2014.  
 

5.2 Vermindering afvalstromen  

Binnen dit initiatief dat is opgezet samen met de opdrachtgever, Gemeente Dordrecht, wordt ernaar 
gestreefd om het aantal (kleine) deeltransporten van afval dat vrijkomt bij uitvoering van de 
werkzaamheden, te beperken. Door kleine partijen (groen) afval niet tussentijds naar de werf te 
rijden maar te verzamelen in depots zo dicht mogelijk bij de projectlocatie en deze als een grote 
partij af te (laten) voeren, worden onnodige transportbewegingen voorkomen en het 
brandstofverbruik gereduceerd.  
 

5.3 MVO Drechtsteden  

A-Garden neemt sinds 2015 actief deel aan het initiatief van MVO Bedrijvennetwerk Drechtsteden, 
de Community of Practice CO2-Prestatieladder. Er is een werkgroep, bestaande uit medewerkers van 
bedrijven uit diverse branches. Het doel van de bijeenkomsten is kennisdeling. Dit gebeurt onder 
andere door het roulerend inbrengen van een casus. Ieder bedrijf is op zijn eigen manier en niveau 
bezig met CO2-reductie. Door middel van het “halen-en-brengen-principe” vindt informatie-
uitwisseling plaats. Tijdens de bijeenkomsten is er altijd een spreker die een 
duurzaamheidsonderwerp behandeld. Een aantal bijeenkomsten per jaar vinden plaats op de 
bedrijfslocatie van de leden. De leden brengen zelf ook onderwerpen in voor de bijeenkomsten.  

 

5.4 Ecostar 

A-Garden neemt deel aan het programma Ecostars van de gemeente Rotterdam. Dit programma 
helpt bedrijven op weg naar schoon en slim vervoer. Aan de hand van adviesgesprekken, 
waarderingen en (online) evenementen kan men zichzelf laten informeren en belonen voor stappen 
richting schone en slimme logistiek. Meer informatie over het programma is te vinden op: 
https://logistiek010.nl/ecostars/ 

6 Budget 
A-Garden heeft een budget vrijgemaakt voor de bovenstaande participatie.  
 
Het budget is als volgt onderbouwd: 
 

 
Omschrijving 
 

 
Eenheid 

 
Budget 

Inzet medewerker 4 bijeenkomsten a 4 uur (inclusief reisuren)  
a € 100,= per uur. 

€ 1.200,= 

Inzet medewerker  Diverse gesprekken met partners, collega’s en 
belanghebbenden. 10 gesprekken a 4 uur a € 
100,= per uur. 

€ 4.000,= 
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Lidmaatschap Jaarlijkse Lidmaatschap Freonen fan fossilfry 
Fryslan a 1000,= per jaar 

€ 1.000,= 

TOTAAL  € 6.200,= 
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CO2 

7 Colofon 
Dit rapport is opgesteld in opdracht van:  
 
A-Garden 
Burgemeester Falkenaweg 54 
Heerenveen 
T:  0513 640 798 
I:   www.A-Garden.nl 
E:  info@A-Garden.nl 
 
KvK nummer: 71901167 
 
 
Publicatiedatum:  09-02-2021 
 
 
Dit rapport is opgesteld door:   
Auteur(s): D. de Knecht, Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. 
  A-Garden   
 
 
Eindverantwoordelijk: Directie  A-Garden 
 
 
Dit rapport is vastgesteld en ondertekend door de directie. 
 


