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Actieve deelname duurzameleverancier.nl

Dit document beschrijft de actieve deelname van DAEL aan het initiatief duurzameleverancier.nl. Deze actieve
deelname is conform eisen van de CO2-Prestatieladder 2.2.

1.1

Achtergrond van Initiatief duurzameleverancier.nl

Duurzameleverancier.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.
Het platform biedt ook tools waarmee leveranciers de duurzame inspanningen aantoonbaar kunnen maken. Het
betreft de CO2- footprint, de Duurzaamheidsscan en de Duurzaamheidsindex. Opdrachtgevers stellen namelijk
steeds vaker eisen met betrekking tot duurzaamheid van hun leveranciers. Dat geldt ook voor de initiatiefnemers
van Duurzame Leverancier.

1.2 Participerende partijen
Duurzameleverancier.nl is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton Rail,
Grontmij en Oranjewoud, ondersteunt door de Provincie Utrecht en duurzaamheidsadviesbureau BECO.
1.3 Doel van het initiatief
Duurzameleverancier.nl is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief
helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering. De deelnemers van het initiatief
streven naar een CO2- reductie van 20% in het jaar 2020 ten opzichte van het jaar 2010.
1.4 Rol van DAEL
DAEL wil investeren in duurzaamheid. Daarnaast worden maatregelen getroffen om het bewustzijn van
duurzaamheid onder de aandacht te brengen van onze medewerkers. Via het platform
duurzameleverancier.nl laat DAEL zien aan alle stakeholders van de organisatie op welke wijze dit wordt
bewerkstelligd.
1.5 Activiteiten die bij deze rol horen
De activiteiten vallen uiteen in een aantal categorieën. Communicatie naar alle stakeholders over
deelname aan het initiatief behoort tot één van de belangrijkste activiteiten. Op het platform
duurzameleverancier.nl dient de duurzaamheidsscan ingevuld te worden evenals de CO2 footprint en de
Co2 doelstellingen. Daarnaast behoort het deelnemen van bijeenkomsten die worden georganiseerd
door het initiatief tot de activiteiten.
1.6 Reden / aanleiding van actieve deelname
DAEL vindt het tot haar taak behoren om maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de CO2
reductie binnen de organisatie en de keten.
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1.7 Wat heeft DAEL aan deelname
Door aan het initiatief deel te nemen is DAEL in staat inzicht te krijgen in de mate van duurzaamheid die
de organisatie bezit. Op basis hiervan kan in kaart gebracht worden op welke gebieden DAEL kansen ziet
om de CO2 verder te reduceren en hierover later weer te rapporteren. Op deze wijze wordt een Deming
kwaliteit verbetering cyclus mogelijk op het gebied van duurzaamheid. (Plan-Do-Check-Act) welke
transparant is voor alle stakeholders van de onderneming.
1.8

Wat heeft het initiatief aan deelname van DAEL?

De toegevoegde waarde van DAEL aan het initiatief bestaat grotendeels uit de volgende zaken:
 Deelname in aan de bijeenkomsten van het initiatief
 Communicatie via DAEL persberichten (kranten-weekbladen-DAEL.com, en LinkedIn)
 Aanleveren van informatie (duurzaamheidsscan, CO2 footprint en CO2 doelstellingen) aan het initiatief.
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