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Inleiding

Dit document heeft betrekking op invalshoek D (Participatie) zoals beschreven in het Handboek
CO2-Prestatieladder 3.0 (versie 10 juni 2015, hierna: Handboek).
Onderdeel van het VGM-management van Rots Bouw BV 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 Rots Bouw BV hieraan invulling
geeft.

2

Rots Bouw BV

Rots Bouw BV 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.
Rots Bouw BV wil met de CO2-Prestatieladder actief invulling geven aan het beperken van de invloed
van het bedrijf op de P van Planet.
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Sector- en keteninitiatieven

De onderstaande initiatieven zijn mogelijk interessant voor Rots Bouw BV:
Initiatief

Bedrijf /
organisatie

Het Nieuwe Rijden

O.a. ANWB

4
4.1

Doel

Efficiënt gebruik van personenauto’s, bedrijfsbussen en
vrachtwagens

Passieve deelname aan initiatieven
Het Nieuwe Rijden

Via informatie van de website www.hetnieuwerijden.nl worden chauffeurs attent gemaakt op hun
rijstijl. Indien gewenst nemen chauffeurs deel aan de cursus “Het Nieuwe Rijden”.
De CO2-besparing die hiermee bereikt kan worden is conservatief geschat op 7%.

5
5.1

Actieve deelname aan initiatieven
CO2 werkgroep Bouwend Nederland regio Oost

Rots Bouw BV is medeoprichter van de CO2-werkgroep van Bouwend Nederland. De bedrijven
komen regelmatig bij elkaar om kennis te delen over CO2 reductiemaatregelen.
De reden om het initiatief te nemen voor de oprichting van deze CO2-werkgroep is:
- Het ontbreken van vergelijkbare bedrijven bij de tot dan toe bezochte CO2 bijeenkomsten.
De initiatieven die besproken worden zijn voor Rots Bouw hierdoor niet toepasbaar bij de
eigen bedrijfsvoering.
- De wens om binnen de bouw-sector in Oost-Nederland de CO2 reductie te bespreken.
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In de eerste sessies is vooral veel kennis uitgewisseld over de systematiek van de
gegevensverzameling en de behaalde besparingen door de andere lid-bedrijven. (ervaring
uitwisselen) Bouwend Nederland heeft inmiddels een vaste contactpersoon aan de werkgroep
toegevoegd (Johran Willege) om zo ook professionele aansturing te kunnen geven aan de lid
bedrijven.
Op dit moment worden gesprekken ingepland met (potentiele) opdrachtgevers om te kijken of er
meer projecten met gunningsvoordeel in de markt kunnen worden gezet. Er worden
vertegenwoordigers van opdrachtgevers uitgenodigd om samen te bespreken hoe een CO2certificaat kan worden toegevoegd aan selectiedocumenten (net als een ISO en een VCA**certificaat).
Rots Bouw BV is trouwe deelnemer van de bijeenkomsten om informatie en kennis te delen en zal
onderzoeken of er andere interessante keteninitiatieven ontstaan.
De deelname van Rots Bouw BV focust zich vooral op bijeenkomsten en inspiratiesessies over de
thema’s CO2, Duurzaamheid en Circulaire Economie.

6

Budget

Rots Bouw BV heeft een budget vrijgemaakt voor de bovenstaande participatie.
Het budget is als volgt onderbouwd:

Omschrijving

Eenheid

Budget

Inzet medewerker

4 bijeenkomsten a 3 uur (inclusief reisuren)
a € 100,= per uur.

TOTAAL

€ 1.200,=
€ 1.200,=
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Colofon

Dit rapport is opgesteld in opdracht van:
Rots Bouw BV
Broekstraat 24
7122 LC Aalten
T: 0543 495 010
I: www.rotsbouw.nl
E: info@rotsbouw.nl
KvK nummer: 09096527

Publicatiedatum: 25-06-2019

Dit rapport is opgesteld door:
Auteur(s):
S. (Sander) Nijhoff, Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.
D. (Dianne) Heezen, Rots Bouw BV

Eindverantwoordelijk: Directie Rots Bouw BV

Dit rapport is vastgesteld en ondertekend door de directie.
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