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Invalshoek D Participatieplan
Inleiding
Dit document heeft betrekking op invalshoek D; Participatie. Dit onderdeel is omschreven in het Handboek CO2 Prestatieladder 3.0
Sector- en keteninitiatieven
Binnen de sector zijn verschillende initiatieven ontstaan die een bijdrage leveren aan het terugdringen van CO2 gebruik. Een deel van deze initiatieven
zijn puur gerelateerd aan de sector, enkele initiatieven zijn ook mogelijk binnen andere sectoren. In de onderstaande tabel is een overzicht
weergegeven van de initiatieven die Projectburo B.V. volgt. Projectburo B.V. neemt deel aan een aantal van deze initiatieven, hierover later meer.
Overige initiatieven staan op de radar bij het bedrijf en deelname wordt overwogen.
Nederland CO2
Neutraal

Het Nieuwe Rijden

De duurzame
leverancier
Low Car Diet

Dit initiatief richt zich op het inspireren van deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het
vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit met vier jaarlijkse programma’s en het faciliteren van werkgroep
bijeenkomsten
Het nieuwe rijden is een initiatief om brandstofverbruik te reduceren en daarmee ook de CO2 uitstoot. In 2019 zal er onder de
medewerkers een instructie worden verspreid. De ontwikkelingen binnen de automotive worden door Projectburo B.V.
gemonitord. Waar mogelijk wordt beleid hierop aangepast.
Mogelijkheid is het deelnemen aan een online training die medewerkers bewust maakt van het nieuwe rijden.
Het platform Duurzame Leverancier ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun
bedrijfsvoering en projecten. Daarbij wordt milieuverantwoord gehandeld en worden innovatieve methoden ontwikkeld om
milieubelasting te verminderen.
Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers is het uitgangspunt.
Tijdens het Low Car Diet gaan we aan de slag met een ander reisgedrag en streven we naar een reductie van autokilometers.
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Ondersteuning in het vertalen van de duurzaamheidsdoelen van je organisatie naar projecten en opgaven.
Duurzamer maken van GWW en spoor door duurzame aanbesteding en inkoop.
Koninklijke
Branchevereniging van Nederlandse Ingenieurs, een platform dat handvatten levert voor verbetering van milieuprestaties
Nederlandse Ingenieurs binnen de branche.
Duurzaam GWW

Nederland CO2 Neutraal

Door Projectburo B.V. en Grounds wordt actief deelgenomen aan het initiatief “Nederland CO2 Neutraal”. https://nlco2neutraal.nl —

Dit initiatief richt zich op het inspireren van deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van een
duurzaam netwerk. Zij doet dit met vier jaarlijkse programma’s en het faciliteren van werkgroep bijeenkomsten.
Deelname aan webinars en fysieke bijeenkomsten/ workshops gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Lidmaatschap,
presentielijsten, bekijken van de archieven.

Het Nieuwe Rijden

Volgens de richtlijnen van het nieuwe rijden wordt gebruik gemaakt van ons wagenpark. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel er wordt gebruikt.

Duurzame Leverancier

Projectburo B.V. heeft zich in 2019 aangesloten bij het initiatief De Duurzame Leverancier. Ontwikkelingen in dit initiatief worden vertaald in beleid en
uitgangspunten voor de medewerkers van Projectburo B.V.

Duurzaam GWW

Bij ontwikkelingen die Projectburo B.V. wil doorvoeren, maar daar zelf niet de tools voor heeft wordt dit platform aangesproken. Expertise wordt
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ingekocht zodat de vertaalslag van doelen naar projecten gemaakt kan worden. Dit wordt gedaan om bij te dragen aan de verduurzaming van de GWW
sector.

Branchevereniging Koninklijke NLingenieurs

De vereniging is voor Projectburo B.V. in eerste instantie het aangewezen platform om aansluiting te zoeken als het gaat om verbetering van
milieuprestaties binnen de branche. Bij overleggen welke een bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsvoering van Projectburo B.V. zal een medewerker
van ons bedrijf aanwezig zijn. Uitkomsten uit deze bijeenkomst worden vervolgens teruggekoppeld doormiddel van kennisdeling welke in ons
kwaliteitshandboek is vastgelegd.
Budget
Belangrijk gegeven in het hele reductieplan is het budget dat Projectburo B.V. beschikbaar stelt om de doelstellingen te behalen. Omdat Projectburo
B.V. het belangrijk vindt om duurzaam te handelen wordt er grof inzet op certiﬁcering, handhaving en participatie in processen die bijdragen aan de
reductie van CO2. Hiervoor heeft de directie van Projectburo B.V. een budget beschikbaar gesteld ter waarde van 15 werkdagen voor de bovenstaande
participaties.
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