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1. Inleiding 
 
Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. 
Samen met de sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen 
getroffen worden. Loodgietersbedrijf RéVé B.V. levert hieraan graag een actieve bijdrage 
door deel te nemen aan dergelijk sector- en keteninitiatieven.  
 
Loodgietersbedrijf RéVé B.V. investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en 
daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis die elders is ontwikkeld. 
 
Dit document beschrijft de lopende initiatieven waaraan wij deelnemen. Dat kan een door 
een ander bedrijf opgestart innovatieproject voor CO2-reductie zijn, maar wij kunnen ook 
overwegen om een eigen initiatief te starten. Ook worden initiatieven ontplooid door 
brancheverenigingen of kennisinstituten. 
 
Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de mogelijke initiatieven die relevant 
kunnen zijn voor ons bedrijf. Deze initiatieven dienen in ieder geval in belangrijke mate 
verband te houden met onze projectenportefeuille. Vervolgens is een keuze gemaakt.  
 
Het gekozen initiatief, inclusief een korte omschrijving, de initiatiefnemers en de 
reductiedoelstellingen evenals de voortgang zijn in rapport beschreven. 
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2. Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven 
 

2.1  Onderzoek naar bestaande initiatieven 

Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van de op niveau 4 en 5 
gecertificeerde bedrijven bezocht, door naar hun CO2-Prestatieladder pagina te gaan en daar 
voor een sectorinitiatief te kiezen. Ook op de website van SKAO staan veel initiatieven 
verzameld. Daarnaast hebben wij gekeken naar onze branche wat er aan initiatieven 
mogelijk is en op het gebied van samenwerking met opdrachtgevers.  
 
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn bekeken op: 

- www.duurzaammkb.nl 

- www.duurzameleverancier.nl 

- www.uneto-vni.nl  

- www.mijntu.nl/portal/themas/toekomstgericht-ver-bouwen/ 

- http://nl.wavin.com/web/duurzaamheid.htm 

- www.vanwalraven.com/nl/page/nieuws/agenda  

- www.nlco2neutraal.nl/  

In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat Loodgietersbedrijf RéVé B.V. op de hoogte is van 
sector en/of keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate 
verband houden met de projectenportefeuille. 
 
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn: 

- Toepassen innoverende processen en producten 

Innovatieve werkmethoden die de belasting voor mens en milieu zo veel mogelijk 

beperken en een duidelijke bijdrage leveren aan milieudoelstellingen. 

- Het nieuwe rijden  Het Nieuwe Rijden is een initiatief om het brandstofverbruik te 

reduceren en zodoende de CO2-uitstoot. 

- Duurzaam inkopen overheid  Dit initiatief zien wij ook terug bij grotere 

opdrachtgevers, zoals waterschappen e.d.. Deze stellen vaker eisen dat haar 

aannemers gecertificeerd zijn op het gebied van duurzaamheid zoals het kunststof 

project van Wavin. 

- Brandstofbesparing  Reductie van het brandstofverbruik en daarmee ook de CO2-

productie door gebruik van speciale brandstof.  

- Duurzameleverancier.nl  toegespitst op de bouw. 

- Tips en middelen voor duurzaam ondernemen  Uneto-VNI.  

- Onderwerp duurzaam ondernemen 

OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebranche) 

- Toekomstgericht (Ver)Bouwen  Technische Unie.  

- Groene Sector en aftasten gezamenlijk traject reductie CO2  van Walraven.  

- Samenwerking in duurzaamheid  Wavin  via van Walraven worden kunststof 

profielen ingekocht en gebruikt  Wavin is gecertificeerd op de MVO-prestatieladder 

niveau-4  de CO2-functionaris heeft eerder de Wavin-academy bezocht. 

- “Nederland CO2-Neutraal”  Lidmaatschap en bezoek seminar. 
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2.2 Initiatieven besproken in het management 

 
Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementteam 
besproken. Tijdens dit overleg is de keuze bekeken om actief deel te nemen uit de volgende 
initiatieven: 
 
 - Brandstofbesparing en/of met toevoeging aan de brandstoffen 
 - Duurzaamheid aftasten met BAM 
 - Duurzaamheid aftasten met Uneto-VNI 
 - Duurzaamheid aftasten met Wavin omtrent kunststof profielen 

- Toekomstgericht (Ver)Bouwen  Technische Unie.  

- Groene Sector en aftasten gezamenlijk traject reductie CO2  van Walraven. 

- Duurzameleverancier.nl 

- Nederland CO2-Neutraal 

Naast de bestaande aandachtspunten zal in ieder geval worden toegespitst op 
mogelijkheden van reductie in de CO2-uitstoot.  
 
Voor de aantoonbaarheid om op de hoogte te blijven van mogelijke initiatieven volgens 
1.D.1/1.D.2 wordt dit tevens besproken in MT en zullen vervolgacties worden gepland. 

 
2.3 Keuze voor actieve deelname 

 
Het eerder aangekondigde initiatief van de OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het 
Technisch Installatiebranche) is niet zinvol gebleken om dit uit te bouwen.  
 
Eerder was ook voor een vervolg op het initiatief gekozen met van Walraven.  
Het initiatief in samenwerking met “van Walraven” betrof het onderzoek of Van Walraven de 
door RéVé bestelde materialen kon aanleveren in herbruikbare kratten. Hierdoor kon een 
flinke reductie in de uitstoot worden bewerkstelligd. 
 
Het afgelopen jaar was verder op zoek gegaan om bij een actieve deelname aan te sluiten. 
Eigen initiatieven binnen het netwerk bleken in de afgelopen jaren erg moeilijk te zijn om van 
de grond te krijgen en om hier concreet reductiemaatregelen uit voort te krijgen. 
Derhalve waren diverse acties ondernomen om een actieve deelname in het sector- en 
keteninitiatief van de grond te krijgen. 
 
Het Nieuwe Rijden was reeds in gang gezet en zal eventueel toekomstig worden vervolgd.  
 
Het nieuwe rijden is een initiatief van de overheid. Het Nieuwe Rijden is een initiatief om het 
brandstofverbruik te reduceren en zodoende de CO2-uitstoot. Dit initiatief hebben wij eerder 
geïntroduceerd bij onze medewerkers doormiddel van hun bewust te maken van het  
Nieuwe Rijden. 
 
Tevens was eerder een vraag uitgezet via onze contactpersoon met samenwerkingspartner 
BAM om binnen de BAM contact te krijgen met de CSR manager de heer Tom Blankendaal. 
Hij heeft een rol vanuit de BAM binnen MVO Nederland. Dit is tot op heden nog niet echt van 
de grond gekomen. 
  



Sector- en keteninitiatieven    pagina 6 
Status:  Definitief 
 

 
De MVO ACTIVITEITEN van BAM 

De BAM Ondernemingsprincipes vormen de basis voor het managen van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Mensen: respectvolle omgang met opdrachtgevers, medewerkers en gemeenschappen  
1. Opdrachtgevers  
2. Samenleving  
3. Medewerkers Milieu: wij onderkennen onze verantwoordelijkheid met het oog op  
    toekomstige generaties  
4. Milieu  
5. Energie en hulpbronnen Meerwaarde: creëren van economische waarde  
6. Ondernemingsintegriteit  
7. Innovatie 

 
Duurzameleverancier.nl 
 
RéVé Loodgieters heeft eerder een aansluiting afgetast bij Duurzame Leverancier. 
Duurzame Leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt 
leveranciers om duurzaamheid concreet een aantoonbaar te maken. 
 
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. Zij doen dit op de volgende manieren: 

1. Leveranciers kunnen zich profileren met hun duurzaamheidinspanningen in de 
database van de Duurzame Leverancier. Zij committeren zich aan het streven naar 
een flinke CO2-reductie. Daarnaast leggen zij hun historische CO2-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  
CO2-footprint, doelstellingen en een duurzaamheidindex 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. 

Vooralsnog is niet gekozen voor het initiatief met Duurzameleverancier.nl. 
 
 
Nederland CO2-Neutraal 
 
RéVé Loodgieters heeft begin 2018 een aansluiting afgetast bij Nederland CO2-Neutraal. 
Nederland CO2-Neutraal wil voor haar leden de mogelijkheid creëren om deel te nemen aan 
werkgroepen. Begin 2018 is inderdaad gekozen voor een aansluiting bij Nederland CO2-
Neutraal. 
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Deelnemers kunnen 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; 

• Werkgroep 4: Mobiliteit 
    
RéVé Loodgieters is aangesloten bij de werkgroep Mobiliteit omdat dit het beste aansluit bij 
de energiestromen van de organisatie en omdat hier de meeste reductie in is te 
bewerkstelligen. 
 
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 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 met het informatie halen 
en informatie brengen. 
 
 

Keuze van een initiatief 
 
RéVé Loodgieters had begin dit jaar de keuze gemaakt om een aansluiting te doen bij 
Nederland CO2-Neutraal. Inmiddels zijn twee bijeenkomsten bezocht in maart 2018 en  
op 13 december 2018. De bezoeken en gehaalde/gebrachte informatie is beschikbaar.  
Het verslag van de notulen van de laatste bijeenkomst is op dit moment nog niet ontvangen. 
 
Aftasting met BAM heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd  er is tevens eerder een 
bijeenkomst bezocht van de CO2-Adviseurs om een initiatief af te tasten  dit bleek niet de 
juiste bijeenkomst voor een initiatief van RéVé  voor de Duurzameleverancier.nl kwamen 
de bijeenkomsten agendatechnisch niet uit en sloot te weinig aan bij de organisatie. 
 
Tevens was Dorien Huiskamp naar de SKAO/RWS Innovatiebijeenkomst van de SKAO 
geweest op 10-01-2018 voor verdere oriëntatie. 
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3. Toelichting op het initiatief 
 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van het te kiezen initiatief. De actieve deelname 
is conform de eisen van het handboek volgens de norm van de CO2-Prestatieladder 3.0.  
 

3.1 Terugbrengen van C02-emissie 

 
3.1.1 Achtergrond van het initiatief 

 
Nederland CO2-Neutraal wil voor haar leden de mogelijkheid creëren om deel te 
nemen aan werkgroepen. 
 

3.1.2 Doel van het initiatief 
 

Het doel is het terugbrengen van C02-emissie binnen de keten en de bedrijfsvoering 
van Loodgietersbedrijf RéVé B.V. Contactweg 133-137, 1014 BJ Amsterdam het 
reduceren van de CO2-productie. 

 
3.1.3 Reden/aanleiding van actieve deelname 
 

De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan het gekozen initiatief is 
dat Loodgietersbedrijf RéVé B.V. veelal en vaak gebruik maakt van materialen in 
haar werkzaamheden of brandstoffen gebruikt voor haar werk, waarbij met een 
actieve en gezamenlijk initiatief helpt bij het realiseren van de beleidsdoelstelling om 
emissies van onze bedrijfsvoering te reduceren. 

 
3.1.4 Rol van Loodgietersbedrijf RéVé B.V. 
 

Loodgietersbedrijf RéVé B.V. wil een actieve rol spelen in een werkgroep om de 
uitstoot van CO2 te reduceren. 

 
3.1.5 Activiteiten die bij deze rol horen 
 

Het bezoeken van bijeenkomsten van Nederland CO2-Neutraal en actief deelnemen 
aan een werkgroep. 
 
Voor de uitdraging van het initiatief valt hierbij te denken aan het communiceren naar 
externe en interne belanghebbenden, door het uitdragen van het initiatief op de 
website. Deze zaken zullen worden verspreid onder onze medewerkers door middel 
van informatieoverdracht in de medewerkersbijeenkomsten en via de nieuwsbrieven.  

 
3.1.6 Budget 
 

Eerder was een budget bepaald op € 1.000,= voor de geplande activiteiten. 
Gedurende de voortgang van het gekozen initiatief kan dit worden bijgesteld. 
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3.2 Betreffende eisen 

 
De invalshoek D “Deelname aan initiatieven” dient te voldoen aan de eisen conform Niveau-
3 op de CO2-prestatieladder 3.0. Een eis die hierbij behoort betreft eis 3.D.1 “Actieve 
deelname aan minimaal één sector of keten initiatief op het gebied van CO2-reductie”. Om dit 
aan te tonen dient er een actieve deelname te zijn door middel van aantoonbare deelname in 
werkgroepen, het publieke uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie 
aan het initiatief. 

3.3 Voortgang initiatieven 

 
Het eerder aangekondigde initiatief van de OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het 
Technisch Installatiebranche) was niet zinvol gebleken om dit te vervolgen. 
 
Tevens was geoordeeld dat de eerder ingezette actieve deelname met BAM voor het 
aftasten van het initiatief “Duurzaam inkopen en gezamenlijk duurzamer opereren” niet 
verder wordt doorontwikkeld. 
 
De gerealiseerde doelstellingen voor het initiatief met van Walraven zijn ook niet als 
‘levensvatbaar’ beoordeeld. Loodgietersbedrijf RéVé B.V. verwacht een opstart en voortgang 
van het te kiezen initiatief te kunnen melden na medio 2017. 
 
Twee bijeenkomsten van Nederland CO2-Neutraal zijn bezocht in maart 2018 en  
op 13 december 2018, waarbij veel informatie is ‘gehaald’ en “gebracht”. In de vorm van 
‘intervisie’ is veel interessante informatie van en naar de organisatie gebracht en gedeeld.  
Dit zal worden vervolgd in 2019. 

3.4  Continuering initiatieven 

 
Op dit moment wordt de keuze gecontinueerd voor aansluiting bij Nederland CO2-Neutraal. 
 
Loodgietersbedrijf RéVé B.V. zal medio 2019 verdere reductiemogelijkheden onderzoeken 
en in een review van de initiatieven (tijdens de nieuwe Directiebeoordeling) besluiten of men 
doorgaat met de gekozen initiatieven en/of gaat deelnemen aan andere initiatieven. 
 
Een belangrijk aspect hierin qua besluitvorming is de komende verhuizing naar het nieuw te 
bouwen bedrijfspand dat volgens planning zal worden betrokken per medio 2019. 
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4. Voortgang van het initiatief 
 

 Budgetoverzicht initiatieven 
 
 
Voor de hiervoor genoemde initiatieven heeft Loodgietersbedrijf RéVé B.V. een budget 
vrijgemaakt. 
 
Voor de initiatieven is een budget vrijgemaakt. Er zal voornamelijk kosten worden gemaakt 
op plaatsen van informatie op de website en interne/externe communicatie (manuren). 
 
Budget: 
 
Kosten zijn: Initiatieven     €    1.000,00 
 
 

4.1 Gerealiseerde doelstellingen 

 
Zie eerder. 
 

4.2  Continuering initiatief 

 
Zie eerder. 
 
 
Dorien Huiskamp-De Vries, Directie en CO2-functionaris,  
Loodgietersbedrijf RéVé B.V. 
 
Voor akkoord, 
Amsterdam, 18-12-2018 

 
Handtekening 
 


