Keteninitiatief branchegerelateerde t.b.v. A&M Infra B.V.

Inhoudsopgave
1.

INTRODUCTIE .................................................................................................................. 1

2.

OVERZICHT VAN INITIATIEVEN OMTRENDT CO2 REDUCTIE ............................................................ 2

2.

ACTIEVE DEELNAME INITIATIEF ............................................................................................ 4
2.1 Initiatief De Duurzame leverancier............................................................................................. 4
2.2 Betreffende eisen.................................................................................................................. 4
2.3 Toekomstgericht ................................................................................................................... 5

3.

BUDGETOVERZICHT INITIATIEVEN ......................................................................................... 6
3.1 Budget initiatief Toolboxen t.b.v. Rijgedrag en Slimmer Draaien met Machines ...................................... 6
3.2 Budget initiatief “De Duurzame Leverancier” ............................................................................... 6
3.3 Budget initiatief “Bouwend Nederland”....................................................................................... 6
3.4 Opzetten eigen bijeenkomsten twee keer per jaar ......................................................................... 6

1.

INTRODUCTIE

Voor u light het document keteninitiatief behorende bij de CO2-prestatie ladder van A&M Infra B.V.
Deze rapportage gaat in op initiatieven in de keten en/of sector om de CO2 uitstoot te reduceren. Hierin wordt
onderscheid gemaakt tussen het bewustzijn van mogelijke initiatieven en de deelname aan initiatieven door A&M
Infra B.V.
Met dit document komen de volgende eisen vanuit de CO2-prestatieladder aan bod:
- 3.D.1; Overzicht initiatieven omtrent CO2-reductie;
- 3.D.1; Actieve deelname initiatieven;
- 3.D.2; Budgetoverzicht initiatieven.
De CO2-prestatieladder is een middel om de CO2-uitstoot voor organisaties inzichtelijk te maken en hierbij een
beleid op te stellen voor het reduceren van de CO2-emissies.
In het kader van de CO2-prestatieladder heeft A&M Infra B.V. haar CO2-productie in kaart gebracht. Wij streven
ernaar om niveau 3 op de CO2-prestatieladder vast te houden. Naar aanleiding van de berekende CO2-productie
zijn reductie doelstellingen opgesteld.
1.

A&M Infra wil in 2022 ten opzichte van 2019 5% minder CO2 uitstote
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2.

OVERZICHT VAN INITIATIEVEN OMTRENDT CO2 REDUCTIE

Hieronder volgt het overzicht van alle initiatieven waar A&M Infra aan deel neemt die direct of indirect iets met de CO2
reductie te maken hebben of een relatie hebben met onderwerpen als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord
ondernemen e.d.
Keteninitiatieven m.b.t. branche omtrent CO2 reductie
SKAO
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &
Ondernemen beheert de CO2-prestatieladder
waarmee leveranciers worden beoordeeld op hun
inspanningen om CO2 uitstoot te beperken.

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze
maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze
opdrachtgevers. Bij aanbestedingen wordt er steeds
vaker gevraagd naar de CO2 uitstoot van ons bedrijf.
Dit wordt gedaan aan de hand van de CO2
prestatieladder en wordt beheerd door SKAO
Rustig rij- en asociaal rij-gedrag is een initiatief om
het brandstofverbruik te reduceren en zodoende ook
de CO2 uitstoot. Dit initiatief is bij A&M Infra geïntroduceerd. Onze medewerkers zijn d.m.v. een toolbox
”Rustig rij- en asociaal rij-gedrag” bewust gemaakt
Slimmer draaien met machines is een initiatief om
het brandstofverbruik te reduceren en zodoende de
CO2 uitstoot. Dit initiatief is inmiddels ook bij A&M
Infra geïntroduceerd. Onze medewerkers zijn d.m.v.
toolbox ”Slimmer draaien met Machines” bewust
gemaakt van het nieuwe draaien met machines. Zie
toolbox februari 2019

Rustig rijgedrag en asocial rijgedrag

Slimmer draaien met machines

is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren
van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers
zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier
www.duurzameleverancier.nl

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:
●Een platform voor bedrijven en overheden die zich
duurzaam willen profileren;
● Transparantie-index (database) met duurzame
bedrijven;
● Duurzame bedrijfsvoeringscan op gebied van MVO,
CO2 en innovatie;
● Een database met CO2-footprints van bedrijven;
● De Carbon berekentool, een CO2-footprint tool
volgens het GHG-protocol.

A&M Infra is lid van Bouwend Nederland en geeft
ketenspelers die investeren in keteninitiatieven ruim
baan. Voorwaarde is wel dat wordt ingezet op project
ongebonden samenwerking. Hiermee wordt bedoeld
dat deze investeringen inzetbaar zijn op meerdere
projecten en dus voor lange termijn zijn ontworpen.

Bouwend Nederland
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In onderstaand overzicht wordt weergegeven op welke manier wij op dit moment deelnemen aan de verschillende keten
initiatieven.
Initiatief
Rustig rijgedrag en
asociaal rijgedrag

Deelname werkgroep
Publiekelijk uitdragen
Door KAM-Coördinator Dit dragen wij publiekelijk
worden initiatieven
uit door dit toe te passen
ontwikkeld met onderin de praktijk d.m.v.
steuning van adviseur(s) toolboxen
m.b.t. toolboxonderwerp
“Rustig Rijgedag en
Asociaal Rijgedrag” een
terugkerend aspect is.

Slimmer Draaien met
Machines

Door KAM-Coördinator
worden initiatieven
ontwikkeld met ondersteuning van adviseur(s)
m.b.t. toolboxonderwerp
”Slimmer Draaien met
Machines” een
terugkerend aspect is.

De Duurzame Leverancier Om de drie maanden zijn
er klankbordbijeenkomsten. Ons voornemen is om minimaal
drie keer per jaar deel te
nemen aan een
klankbord bijeenkomst
Bouwend Nederland
Door Bouwend Nederland
worden werkgroepen
voor initiatieven opgezet
en verder ontwikkeld. Er
zal door A&M Infra in
2019 aansluiting worden
gezocht bij een voor haar
passend branche initiatief
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Dit dragen wij
publiekelijk uit door dit
toe te passen in de
praktijk d.m.v. toolboxen

Dit dragen wij
publiekelijk uit door dit
toe te passen in de
praktijk indien dit
initiatief economisch
verantwoord is
Dit dragen wij publiekelijk
uit door ons CO2-reductie
beleid en de deelname
aan initiatieven te
publiceren op onze
website.

Informatie aanleveren
Toolboxen worden door
alle medewerkers, ZZP en
inleenkrachten van
onderaannemers
bijgewoond.
Zie presentielijsten van
toolboxen die
maandelijks worden voor
alle medewerkers.
Tijdens VGM-inspectie
wordt gemonitord en is
een vraag in VCA.
Toolboxen worden door
alle medewerkers, ZZP en
inleenkrachten van
onderaannemers
bijgewoond.
Zie presentielijsten van
toolboxen die maandelijks
worden voor alle
medewerkers. Tijdens
VGM-inspectie wordt
gemonitord en is een
vraag in VCA.
Zie lidmaatschap van
betreffende organisatie
en aanmeldingen bijeenkomsten.

Lidmaatschap Bouwend
Nederland Dit is
afhankelijk van het
gekozen initiatief en de
rol van A&M Infra in de
werkgroep. In 2019
heeft actieve deelname
plaats gevenden d.m.v.
bijwonen seminar en
workshop.
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2.

ACTIEVE DEELNAME INITIATIEF

Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van A&M Infra aan het initiatief “duurzame leverancier”.
2.1 Initiatief De Duurzame leverancier
Duurzame leveranciers.nl is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame
bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden
worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen en voldoen aan duurzame eisen van
opdrachtgevers hoort daar ook bij.
De voornaamste reden tot actieve deelname aan dit initiatief is dat het beleid van A&M Infra erop is gericht om
duurzaam te ondernemen. Dit initiatief is een aanvulling op de reeds lopende onderwerpen om duurzame
bedrijfsvoering verder te ontwikkelen.
A&M Infra wil investeren in duurzaamheid. Daarbij richten wij ons op een duurzame bedrijfsvoering en treffen wij
maatregelen om het bewustzijn van duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij onze medewerkers.
Hierbij valt te denken aan het communiceren van ons beleid naar externe en interne belanghebbenden, zodat zij
op de hoogte zijn van het beleid en de visie van A&M Infra . Daarnaast wordt door deel te nemen aan dit initiatief
inzichtelijk hoe duurzaam onze organisatie is en welke kansen er nog liggen.

2.2 Betreffende eisen
De invalshoek D “Deelname aan initiatieven” dient te voldoen aan de eisen conform niveau 3 op de CO2prestatieladder versie 3.0. Een eis die hierbij hoort betreft de eis 3.D.1 “Actieve deelname aan minimaal één
sector of keteninitiatief op het gebied van CO2 reductie”
Om dit aan te tonen dient er een actieve deelname te zijn doormiddel aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.
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2.3 Toekomstgericht
In de toekomst zal A&M Infra zich blijven richten op bovenstaande initiatieven. Op dit moment is het
keteninitiatief waar wij actief aan deelnemen de “duurzameleverancier.nl”. In de toekomst zullen wij
dus ook minimal drie keer per jaar deelnemen aan een bijeenkomst.
Vorig jaar was ons doel het opzetten van eigen bijeenkomsten met leveranciers en onderaannemers
op het gebied van CO2 reductie, echter staat dit plan nog in de kinderschoenen. Wij willen deze
bijeenkomst dit jaar voor het eerst daadwerkelijk gaan organiseren. Tijdens zo’n bijeenkomst zal er
gesproken worden over bijvoorbeeld de trends en ontwikkelingen op het gebied van CO2 reductie.
Ook zijn wij dit jaar naar een aantal bijeenkomsten geweest van Bouwend Nederland. Op een van
deze bijeenkomsten werd ook een presentatie gegeven over het hergebruik van kleding. Deze
presentatie heeft A&M Infra aan het denken gezet. Dit jaar wil A&M Infra alle oude werkkleding van
het personeel gaan innemen. Er moet dus een keten initiatief worden gekozen op welke manier deze
kleding duurzaam verwerkt kan worden.
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3.

BUDGETOVERZICHT INITIATIEVEN
Voor de hiervoor genoemde initiatieven “ Deelname SKAO (CO2 prestatieladder)”,
“Bouwend Nederland”, “Duurzame leverancier”, “specifieke toolboxen” en “eigen
bijeenkomsten heeft A&M Infra een specifiek budget vrij gemaakt. Hieronder volgt een
overzicht van de betreffende budgetten.
3.1 Budget initiatief Toolboxen t.b.v. Rijgedrag en Slimmer Draaien met Machines
Kostenpost

Aantal

Eenheid

Totaal

Externe ondersteuning

32 uur

€ 85,=

€ 2.040,=

Totaal

€ 2.040,=

3.2 Budget initiatief “De Duurzame Leverancier”
Kostenpost

Aantal

Eenheid

Totaal

Inzet medewerkers

16 uur

€ 45,=

€ 585,=

Lidmaatschap De Duurzame Leverancier

1

€ 300,=

€ 300,=

Totaal

€ 540,=

3.3 Budget initiatief “Bouwend Nederland”
Kostenpost

Aantal

Eenheid

Totaal

Inzet medewerkers

32 uur

€ 45,=

€ 1.440,=

Lidmaatschap ”Bouwend Nederland”
Totaal

1

€ 2.760,=

€ 2.760
€ 4.200,=

3.4 Opzetten eigen bijeenkomsten twee keer per jaar
Kostenpost
Aantal

Eenheid

Totaal

Inzet medewerkers

€ 45,=

€ 1.440,=

32 uur

Totaal

€ 1.440,=

Waspik, 17-12-2019
Akkoord directie
Mark Akkermans: ……………………………………………
handtekening digitaal niet beschikbaar
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