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3.D.1 MVO en COz inítiatieven Boeve Afbouw
Datum:26-3-20L9
Versie: 1

1-lnleidine
Dit document betreft informatie over de deelname aan MVO en COz sector- en keteninitiatieven
door Boeve Afbouw B.V. (Boeve Afbouw)voor invalshoek D. Participatie van de COz Prestatieladder
norm niveau 3.
ln dit document staat:
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2: een inventarisatie van de mogelijke initiatieven voor Boeve Afbouw;
3: de criteria voor de selectie van deelname aan ¡n¡t¡atieven;

4: de keuze van de directie voor deelname aan een initiatief;
5: een omschrijving van het initiatief waaraan wordt deelgenomen; en
6: het budget van Boeve Afbouw voor deelname.

2. I nventarisatie seq!q!r: e q ketenin itiatieven
Boeve Afbouw heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke sector- en keten¡nitiatieven, wâar aan
deelgenomen kan worden. Hiervan wordt Boeve Afbouw op de hoogte gehouden door de
brancheverenigingen, nieuws- en vakbladen en adviesbureau Will2Sustai n.
Mogel ijke initiatieven zijn :

Sectorinitiatief Noord-Oost Nederland: Samen reduceren van Brandstofuerbruik;
Het Nieuwe Rijden;
MVO Nederland;
Mogelijk COz-initiatief binnen NOA;
Bouwend Nederland; en
Eigen initiatief of samenwerkingsverband met als doel het verlagen van de CO2-uitstoot,
samenwerking met andere aannemers om gezamenlük het materiaal naar de bouwplaats te

transporteren; en
LRQA kennisnetwerken MVO.

3. Cfiteri? V*gor sel_ectie van.geçtol en lteteninitiatigven
Om een goede keuze te maken voor een COz initiatief waar aan deelgenomen gaat worden is
rekening gehouden met de volgende criteria:

Betrekking hebben op belangrijkste energiestroom, brandstofuerbruik;
Regionaal initiatief; en
Resu

ltaatgerichtheid.

Voor MVO initiatieven wordt per bijeenkomst een keuze gemaakt in samenspraak met directie en
KAM coördinator om wel of niet deel te nemen.
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4. Directiekeuze voor deelname
De Directie heeft besloten om actief deel te nemen aan het COz initiatief:
Sectorinitiatief Noord-Oost Nederland: Samen reduceren van Brandstofverbruik.

5. OmschriivinF.vpn deglname aan iniliatief
Will2Sustain organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor bedrijven uit de aannemerij en
GWW-sector om kennis en ideeën over brandstofreductie te delen en van elkaar te leren. Wij
concentreren ons bewust op het brandstofuerbruik omdat dit voor de deelnemers de grootste
energiekostenpost en energieverbruiker is en daarmee ook de grootste bijdrage levert aan de COzuitstoot door deze bedrijven. Kortom, het is het meest relevante energievraagstuk voor deze
bedrijven. Via deze bijeenkomsten worden deelnemers aangezet om actief aan de slag te gaan met
het reduceren van het brandstofuerbruik en om daarmee kosten en COz-uitstoot te besparen !
De sessies worden georganiseerd en gefaciliteerd door W2S en worden bij de deelnemende
bedrijven georganiseerd. De koers en inhoud wordt bepaald door een stuurgroep van deelnemende
bedrijven. Per bijeenkomst ¡s er ruimte om ervaringen en kennis te delen en zullen de aanwezigen
zelf aan het werk gezet worden met praktische vragen rond het verminderen van het

brandstofuerbruik.

6- Budeet voor deelneme aan initiatief
Boeve afbouw conformeert zich aan het vastgestelde budget voor deelname aan het gekozen
initiatief. Deze is vastgesteld op € 500,- per bijeenkomst en ongeveer 6 uur tijd van KAM coördinator

of vervanger per bijeenkomst.
Bovenstaande is door de directíe van Boeve Afbouw besproken en goedgekeurd.

Jos Kamp
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