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Inleiding
Voor u ligt het document “Actieve deelname initiatieven” behorende bij CO2-Prestatieladder. De laatste
invalshoek van de CO2-Prestatieladder gaat in op initiatieven in de keten en/of sector om de CO2uitstoot te reduceren. Hierin maakt men onderscheid op verschillende niveaus van bewustzijn van
initiatieven van andere bedrijven tot zelf opgezette initiatieven die andere bedrijven stimuleren om wat
aan de CO2-uitstoot te doen. In dit document staat in hoeverre VCS Observation actief is op dit gebied
tot en met niveau 3 van de prestatieladder.
VCS Observation wil medewerkers actief betrekken bij duurzaamheid en CO2 reductie. Duurzaamheid is
meetbaar. En belangrijker nog – maakbaar. We kunnen hem creëren en teruggeven aan de
maatschappij, aan de mensen die hem kwijt zijn. Dat is een stevige stelling, maar VCS Observation doet
het niet voor minder. Onze realistische ambitie is om de wereld veiliger te maken. Voortaan voegen wij
daar graag nog een ambitieuze doelstelling aan toe; VCS Observation maakt de wereld ook een stukje
groener. Want daarmee zorgen we voor een leefbaardere omgeving. Op dat gevoel mag u ons
aanspreken
Sinds die tijd zijn er diverse initiatieven genomen om energiebesparende maatregelen te ontwikkelen.
Ook neemt VCS Observation actief deel in een aantal initiatieven.
In dit document komen de volgende eisen vanuit de CO2-Prestatieladder aan bod:
• 1.D.1_1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven
• 3.D.1_1 Overzicht initiatieven omtrent CO2-reductie
• 3.D.1_2 Actieve deelname initiatief
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1. Inventarisatie sector- en keteninitiatieven
In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat VCS Observation op de hoogte is van sector en/of
keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate verband houden met de
projectenportefeuille.

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie

ProRail / SKAO CO2Prestatieladder

Het Nieuwe Rijden

Duurzameleverancier.nl

Green Driver

Werkgroep
brandstofverbruik
wagenpark

Nederland CO2 Neutraal

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze
maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze
opdrachtgevers. Bij aanbestedingen zal er steeds vaker
worden gevraagd naar de CO2- uitstoot van onze
organisatie. Dit wordt gedaan aan de hand van de CO2Prestatieladder en wordt beheerd door SKAO. Dit initiatief
van Prorail resulteert in CO2- reductie en dus ook op
termijn in kostenbesparingen. VCS Observation heeft als
doelstelling niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te
behalen.
Het Nieuwe Rijden is een initiatief van de overheid om het
brandstofverbruik te reduceren en zodoende de CO2uitstoot. Dit initiatief willen wij ook introduceren bij onze
medewerkers doormiddel van hun bewust te maken van
het Nieuwe Rijden.
Het ‘Duurzame Leverancier’ initiatief richt zich op een
duurzame bedrijfsvoering waarbij zoveel mogelijk
milieuverantwoord gehandeld wordt en innovatieve
methoden worden ontwikkeld om de milieubelasting van
ons werk te verminderen.
De Greendriver Challenge is een unieke rijstijlcompetitie
waarmee organisaties hun wagenpark verduurzamen en
tegelijkertijd een aantrekkelijke brandstofbesparing
kunnen realiseren. Iedere Challenge duurt negen
maanden. De deelnemers strijden individueel en in
teamverband tegen elkaar en tegen andere deelnemende
organisaties.
Nederland CO2 Neutraal voor haar leden de mogelijkheid
gecreëerd om deel te nemen aan werkgroepen.
Deelnemers hebben zelf aangegeven aan welke
werkgroep zij willen
deelnemen, er kan gekozen worden uit de volgende
werkgroepen:
- Werkgroep 1: Elektriciteit en Gasverbruik;
- Werkgroep 2: Brandstofverbruik Wagenpark;
- Werkgroep 3: Brandstofverbruik Bedrijfsmiddelen.
Wellicht is het voor VCS interessant om deel te nemen
aan deze werkgroepen
Een aantal keer per jaar wordt er een bijeenkomst
georganiseerd waar de andere deelnemers van het
initiatief worden ontmoet en waar de deelnemers van
elkaar kunnen leren door middel van praktijkvoorbeelden.
Met bekende en inspirerende sprekers en presentaties

Datum

23-7-2015

23-7-2015

23-7-2015

23-7-2015

23-7-2015

23-7-2015

Actieve deelname initiatief 2015
VCS Observation
Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het green house protocol

Platform CO2 vrij
Waalwijk

over innovatieve producten hopen de oprichters haar
publiek te motiveren.
Nederland CO2 Neutraal staat voor een duurzame
bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om
duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken.
Platform CO2 vrij waalwijk is een nieuw initiatief bestaan
uit de organisatie’s Stahl, Rabobank, Van Gorp
diervoeders, Park management Waalwijk, Gemeente
Waalwijk, Thermaflex en DSM. Doel is zoveel mogelijk
beperken van uitstoot Co2, Stabilisatie energieprijzen en
lange zekerheid, versterking lokale economie door lokale
opwekking duurzame energie ipv inkoop exerne energie
(bijvoorbeeld olie, gas uit rusland, etc.

25-9-2015
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2. Management overzicht deelname initiatieven CO2 reductie
In het management zijn de geïnventariseerde initiatieven besproken en er is besloten aan te sluiten bij
onderstaande initiateven. Het management is van mening dat onderstaande initiatieven direct of
indirect, iets met CO2 reductie te maken hebben of een relatie hebben met onderwerpen als
duurzaamheid, MVO, Cradle to Cradle, life cycle management, duurzaam aanbesteden, etc.

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie

De Duurzame leverancier

Dit initiatief sluit goed aan bij de ambitie van VCS op de
wereld een stukje groener te maken. VCS heeft zich
aangemeld bij dit initiatief en heeft al een contributie
gedaan aan een Blog
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2.1

Initiatief: De Duurzame leverancier

2.1.1 Achtergrond en doel van het initiatief
Het ‘Duurzame Leverancier’ initiatief richt zich op een duurzame bedrijfsvoering waarbij zoveel mogelijk
milieuverantwoord gehandeld wordt en innovatieve methoden worden ontwikkeld om de
milieubelasting van ons werk te verminderen.

2.1.2 Rol van VCS Observation
Dat binnen het bedrijf rekening wordt gehouden met de effecten op mens en milieu. Onderwerpen
zoals duurzaam personeelsbeleid, duur- zame innovaties, strategie en visie op maatschappelijk
verantwoord ondernemen en duurzaamheid in de inkoop, maar ook in de verkoop zijn belangrijke
aspecten om duurzaamheid vorm te geven.

2.1.3 Activiteiten die bij deze rol horen
Het actief bijhouden van de resultaten van de CO2 emissie voor benchmarking. Het delen van
doelstellingen, tips en maatregelen middels blogs, het bijwonen van diverse klankbord bijeenkomsten
en initiatieven.

2.1.4 Gericht om één van de meest materiële CO₂-emissies te reduceren
De Duurzame leverancier organiseert voor leden bijeenkomsten aan de hand van de stappen INZICHT –
REDUCTIE – KLIMAATNEUTRAAL op de thema’s: ondernemen, produceren, vliegen, rijden en energie
aan de orde. Hiermee is het gericht op een van de meest materiele CO2 Emissies van VCS Observation.

2.1.5 Erop gericht om een ander (of verbeterd) product, dienstverlening dan wel een
werkproces te ontwikkelen voor het eigen bedrijf;
Het ‘Duurzame Leverancier’ initiatief richt zich op een duurzame bedrijfsvoering waarbij zoveel mogelijk
milieuverantwoord gehandeld wordt en innovatieve methoden worden ontwikkeld om de
milieubelasting van ons werk te verminderen. Het richt zich dus het verbeteren van het werkproces en
het verbeteren van onze duurzame dienstverlening.

2.1.6 Het initiatief is vernieuwend
Het initiatief is vernieuwend omdat het zich richt op een duurzame bedrijfsvoering maar niet vast houd
aan oude deel-initiatieven. Zo worden er regelmatig nieuwe bijeenkomsten georganiseerd die de
gestuurd worden door de actualiteit, nieuwe regelgeving en nieuwe ontwikkelingen in het kader van
cO2 reductie.
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