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1 INLEIDING  

 

Voor u ligt het document “Keteninitiatieven” van RPS. Hierin beschrijven wij initiatieven in de keten en/of 

sector om CO2 te reduceren.  

 

In dit document komen de volgende eisen vanuit de CO2 prestatieladder aan bod:  

• 1.D.1: Inventarisatie van sector- en keteninitiatieven. 

• 1.D.2: Rapportage managementoverleg. 

• 3.D.1: Overzicht initiatieven omtrent CO2 reductie. 

• 3.D.1: Actieve deelname initiatieven. 

• 3.D.2: Budgetoverzicht initiatieven. 
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2 INVENTARISATIE VAN SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN 

 

tabel 2.1: inventarisatie van initiatieven in de sector/keten die direct of indirect iets met CO2 reductie te maken hebben 

Sector/keten Initiatief 

Green Deal: Duurzaam GWW 

(Vanuit Overheid) 

Het initiatief van de Aanpak Duurzaam GWW streeft ernaar om 

projecten te verduurzamen, waarbij een duidelijke co-creatie wordt 

gezocht in zoeken naar duurzame mogelijkheden als combinatie 

opdrachtgever en opdrachtnemer. Aan de opdrachtgever de taak 

goede ambities vast te leggen, aan de opdrachtnemer de taak hier de 

beste kansen bij te vinden. 

Binnen de Aanpak Duurzaam GWW is een zestal heldere en 

vernieuwende procesmatige stappen benoemd die bij goede invulling 

kunnen leiden tot verduurzaming van projecten. Tevens zijn er vier 

instrumenten, (Omgevings-wijzer, Ambitieweb, DuboCalc en de CO2-

prestatieladder) als onderdeel van het stappenplan welke gebruikt 

kunnen worden om duurzaamheid handen en voeten te geven. 

Duurzame leverancier De 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. Wij doen dit op de volgende 

manieren: 

• Leveranciers kunnen zich profileren met hun 
duurzaamheidinspanningen in de database van de Duurzame 
Leverancier. Zij committeren zich aan het streven naar een CO2-
reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010). 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. 

• 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 
duurzaamheid-index van leveranciers. 

• Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd 
hun visie op duurzaamheid te delen en samen de keten te 
versterken in klankbord-bijeenkomsten en keteninitiatieven. 

Dutch Green Building Council 

(DGBC) 

Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit 

organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde 

omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken 

voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als 

bestaand) en gebieden op het gebied van duurzaamheid. 

Duurzaam Gebouwd Dit is een platform voor kennisdeling en innovatie op het gebied van 

duurzaam bouwen. De missie van platform Duurzaam Gebouwd is de 

samenwerking in de integrale bouw- en vastgoedsector een grote stap 

vooruit te helpen. Dit doet Duurzaam Gebouwd door drie concrete 

stappen: communiceren, verbinden en activeren. 
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Sector/keten Initiatief 

MVO (De Groene Zaak) In januari 2018 zijn MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) 

en De Groene Zaak samengegaan om hun krachten te bundelen.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven 

verantwoordelijkheid willen dragen voor maatschappelijke problemen. 

Luchtvervuiling en klimaatverandering vallen hier ook onder. Ze 

hebben een keurmerk (MVO-keurmerk) en organiseren 

inspiratiebijeenkomsten, expedities en een netwerk.  

Koplopernetwerk Van MVO Nederland & De Groene Zaak is er een netwerk opgezet 

voor zeer ambitieuze bedrijven die de transitie naar de nieuwe 

economie willen versnellen. Binnen dit netwerk beïnvloed je de 

agenda van duurzaam Nederland, werk je aan doorbraken binnen de 

sector en heb je nauw contact met wetenschappers in het netwerk van 

Het Groene Brein. 

Nederland CO2-neutraal Organiseert vier keer per jaar bijeenkomsten om nieuwe kennis en 

inzichten met leden te delen. De bijeenkomsten worden gekenmerkt 

door praktische tips en inspirerende sprekers. Ook hebben zij een 

magazine. 

Milieubarometer De milieubarometer is een instrument om de CO2 prestatie van een 

bedrijf in kaart te brengen. Dit kan vervolgens ook weer worden 

toegepast in de CO2 prestatieladder. Het brengt ook in kaart waar 

prioriteiten liggen voor het behalen van CO2 reductie en geeft een 

overzicht van maatregelen hoe de milieuprestatie kan worden 

verbeterd. 

Cumela Cumela is een brancheorganisatie voor groen, grond en infra. Zij 

organiseren ook duurzaamheidscursussen. Een daarvan is het 

‘nieuwe draaien’, dat inzet op CO2-reductie van machines en 

tractoren. 

Overheid: Het Nieuwe Rijden 

(HNR) 

Het nieuwe rijden is een initiatief om het brandstofverbruik te 

reduceren en zodoende de CO2 uitstoot.  

De Nederlandse 

Klimaatcoaltitie 

Op deze site vind je inspiratie, tools en middelen én netwerk op het 

gebied van klimaatneutraal ondernemerschap. Daarnaast is dit 

platform dé plek van de deelnemers van de Nederlandse 

Klimaatcoalitie: deze organisaties, bedrijven en instellingen hebben de 

ambitie om voor 2050 klimaatneutraal te ondernemen. 

Connekt Dit is een kennisnetwerk van instellingen om de mobiliteit in 

Nederland te verduurzamen. Er is een bijzondere focus op OV, ITS en 

logistiek. Meer dan 200 partners over de hele wereld bedenken en 

realiseren tastbare oplossingen voor een duurzame en economisch 

betere wereld. 

Utrecht Sustainability Institute In het kader van dit initiatief werken bedrijfsleven, overheid en 

maatschappelijke partijen samen aan een overgang naar duurzame 

stedelijke gebieden.  

Bouwstenen voor sociaal Bouwstenen voor sociaal is een onafhankelijke non-profit organisatie 

die streeft naar kennisuitwisseling binnen maatschappelijk vastgoed. 

Daartoe organiseert de organisatie regelmatig bijeenkomsten waarbij 



 

rps.nl 

Ref.: 1800161A00-R19-477  |  Versie 1.0  |  23 augustus 2019 

Pagina 6 van 8 

Sector/keten Initiatief 

een thema centraal staat. Het thema duurzaamheid is hierbij ook van 

toepassing. 

Waterforum WaterForum is een onafhankelijk platform voor nieuws uit het hart van 

de watersector. Een team van ervaren waterjournalisten volgt de 

actuele ontwikkelingen in de sector op de voet. Op hun website staan 

veel duurzaamheid gerelateerde evenementen. 
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3 OVERZICHT VAN INITIATIEVEN OMTRENT CO2 REDUCTIE 

 

Hieronder geven wij een overzicht van de initiatieven waar wij aan deelnemen die direct of indirect iets met 

CO2 reductie te maken hebben.  

 

tabel 3.1: overzicht keteninitiatieven RPS 

Initiatief Wie/wat Bekendmaking 

Dutch Green Building 

Council 

Duurzaam initiatief van afdeling 

vastgoed; RPS woont workshops 

bij en zal input leveren voor het 

herschrijven van BREAAM 

boekwerk (actieve deelname). 

Lidmaatschap is gekocht. Actieve 

deelname maken wij bekend via dit 

rapport dat ook op de site is te vinden. 

E-Driver Aangesloten met gehele bedrijf. 

Medewerkers krijgen door middel 

van lessen kennis over zuinig 

rijden en veilig rijden. 

Hebben programma gekocht en alle 

medewerkers zijn automatisch lid. De 

deelnamen maken we bekend via dit 

rapport dat ook op de site te vinden is.   

Bouwstenen voor sociaal RPS woont bijeenkomsten bij en 

geeft presentaties waarbij 

duurzaamheid vaak een onderdeel 

van is. 

Lidmaatschap is gekocht. Actieve 

deelname maken wij bekend via dit 

rapport dat ook op de site is te vinden. 

NeVaP RPS woont bijeenkomsten bij en 

geeft presentaties waarbij 

duurzaamheid vaak een onderdeel 

van is. 

Lidmaatschap is gekocht. In 

gezamenlijkheid op de Provada 

aanweziggeweest. De verdere 

deelname maken we bekend via dit 

rapport dat ook op de site te vinden is. 

NVVA lid RPS woont bijeenkomsten bij en 

geeft lezingen over duurzaamheid. 

Actieve deelnamen maken wij bekend 

via dit rapport dat ook op de site te 

vinden is.  

Gemeente Leiden Presentatie/workshop over 

duurzaam GWW waar CO2 

reductie belangrijk onderwerp was.  

Actieve deelnamen maken wij bekend 

via dit rapport dat ook op de site te 

vinden is. 
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4 BUDGETOVERZICHT INITIATIEVEN 

 

▪ Lidmaatschap DGBC. 

▪ Lidmaatschap Bouwstenen voor sociaal. 

▪ Lidmaatschap NeVap. 

▪ Programma E-Driver. 

 

Vanuit RPS is er op jaarbasis een reservering van € 5.000 voor keteninitiatieven in relatie tot CO2  reductie. 

Er kan bij Edith Sweep een aanvraag gedaan worden om geld te krijgen om deel te nemen aan een initiatief. 

Per aanvraag wordt beoordeeld of dit initiatief voor RPS en CO2 reductie van belang is en of hier geld aan 

besteed gaat worden.    

 



 

 

 


