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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het document “Deelname aan initiatieven” behorende bij de CO₂-Prestatieladder van 
Gebr. Vis Participatie B.V.  De laatste invalshoek van de CO₂-Prestatieladder gaat in op initiatieven in 
de keten en/of sector om de CO₂-uitstoot te reduceren. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 
het bewustzijn van initiatieven van andere bedrijven en het zelf opzetten van initiatieven die andere 
bedrijven stimuleren om hun CO₂-uitstoot te reduceren. 
 

2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven  (1.D.1_1) 
 
In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat Gebr. Vis Participatie 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 
projectportefeuille. 
 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO₂-reductie 

Energiemaatschappijen 
Zij hebben een CO₂-Prestatieladder 
ontwikkeld waarmee leveranciers 
worden beoordeeld op hun 
inspanningen om CO₂-uitstoot te 
beperken 
 
SKAO 
Stichting klimaatvriendelijk 
aanbesteden & Ondernemen beheert 
de CO₂-Prestatieladder waarmee 
leveranciers worden beoordeeld op 
hun inspanningen om CO₂-uitstoot te 
beperken 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. 
Dit zien wij ook terug bij onze opdrachtgevers. 
Bij aanbestedingen zal er steeds vaker worden gevraagd naar de 
CO₂-uitstoot van onze organisatie. Dit wordt gedaan aan de hand 
van de CO₂-Prestatieladder en wordt beheerd door SKAO. 
 

Overheid  
De overheid gaat steeds duurzamer 
inkopen. (Kyoto 1997) 
 

 
 

Cirkelstad.nl 

 

 

 

Cirkelstad biedt een platform aan vooruitstrevende publieke en 
private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder 
uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, 
renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de 
kringloop. De materialen worden vervolgens toegepast in nieuwe 
producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval dus. Het 
werk wordt daarnaast verricht met de mensen uit de stad. Zij 
komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief 
tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of 
werkplekken bij de betrokken partijen. 

Betonketen Haaglanden 
 
 

Doel van het uitvoeringsprogramma Betonketen Haaglanden is om 
in samenwerking met partijen stappen te zetten om 
beton(producten) duurzamer te produceren en ervoor te zorgen 
dat beton als product kan worden hergebruikt of gerecycled voor 
toepassing in beton. Met deze stappen willen we de CO2- emissie 
van beton zoveel mogelijk beperken. In het uitvoeringsprogramma 
is tevens vastgelegd hoe we tot verbetervoorstellen kunnen 
komen, welke verwachtingen we richting elkaar hebben, en welke 
verantwoordelijkheden en taken daarbij horen. 
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3 Rapportage management overleg  (1.D.2_1) 

 
Dit hoofdstuk weergeeft het verslag van het management overleg. De reeds eerder 
geïnventariseerde sector- en keteninitiatieven zijn hierin besproken. 
 

3.1 Algemeen 
 
Datum: 
Aanwezig: 
Afwezig: 
Notulist: 
Onderwerp: Sector- en keteninitiatieven omtrent CO₂-reductie. 
 
3.2 Input 
 
Voor de input van de managementreview CO₂-reductie wordt verwezen naar hoofdstuk 2 
Inventarisatie sector- en keteninitiatieven van dit document. Dit hoofdstuk heeft de leidraad gevormd 
tijdens overleg. 
 
3.3 Output 
 
Naar aanleiding van de input die is verzorgd door de CO₂ verantwoordelijke zijn de volgende 
besluiten/acties genomen. 
 
       ● Gebr. Vis Participatie B.V. is  gecertificeerd op niveau 3 van de CO₂-  
              Prestatieladder. Wij voorzien namelijk dat dit de trend gaat worden bij aanbestedingen. 
       ● Het initiatief “Cirkelstad en Betonketen Haaglanden” sluit goed aan bij het beleid van  
              Gebr. Vis Participatie B.V. op het gebied van duurzaam ondernemen. Wij zullen dan ook  
              deelnemen aan dit initiatief. 
       ● Gebr. Vis Participatie B.V. wil zich meer richten op duurzaam inkopen. Het initiatief  
              “Cirkelstad en Betonketen Haaglanden ” sluit hierbij goed aan. 
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4 Overzicht initiatieven omtrent CO₂-reductie  (3.D.1_1) 

 
Hieronder volgt een overzicht van alle initiatieven waar Gebr. Vis Participatie B.V. aan deelneemt die 
direct of indirect iets met de CO₂-reductie te maken hebben of een relatie hebben met onderwerpen 
als duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen etc. 
 

 

Deelname initiatieven CO₂-reductie 
 

SKAO 
Stichting klimaatvriendelijk 
aanbesteden & Ondernemen beheert 
de CO₂-Prestatieladder waarmee 
leveranciers worden beoordeeld op 
hun inspanningen om CO₂-uitstoot te 
beperken 
 

Gebr. Vis Participatie B.V. neemt actief deel aan de CO₂-
Prestatieladder door het behalen van niveau 3. 

Overheid  
De overheid gaat steeds duurzamer 
inkopen. (Kyoto 1997) 
 

 

Cirkelstad.nl Cirkelstad biedt een platform aan vooruitstrevende publieke en 
private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder 
uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, 
renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de 
kringloop. De materialen worden vervolgens toegepast in nieuwe 
producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval dus. Het 
werk wordt daarnaast verricht met de mensen uit de stad. Zij 
komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief 
tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of 
werkplekken bij de betrokken partijen. 

Betonketen Haaglanden 
 
 

Doel van het uitvoeringsprogramma Betonketen Haaglanden is om 
in samenwerking met partijen stappen te zetten om 
beton(producten) duurzamer te produceren en ervoor te zorgen 
dat beton als product kan worden hergebruikt of gerecycled voor 
toepassing in beton. Met deze stappen willen we de CO2- emissie 
van beton zoveel mogelijk beperken. In het uitvoeringsprogramma 
is tevens vastgelegd hoe we tot verbetervoorstellen kunnen 
komen, welke verwachtingen we richting elkaar hebben, en welke 
verantwoordelijkheden en taken daarbij horen. 
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5 Actieve deelname initiatief  (3.D.1._2) 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van Gebr. Vis Participatie B.V. aan initiatief “Duurzaam 
inkopen”. Deze actieve deelname is conform eisen van de CO₂-Prestatieladder 3.0 
 

5.1  Initiatief “Cirkelstad en Betonketen Haaglanden” 
 
5.1.1 Achtergrond van het initiatief 
Cirkelstad en Betonketen Haaglanden 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. 
 
5.1.2 Doel van het initiatief 
Cirkelstad en Betonketen Haaglanden staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief 
ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. 
 
5.1.3 Reden / aanleiding van actieve deelname 
De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief is dat het beleid van Gebr. 
Vis Participatie B.V. erop gericht is duurzaam te ondernemen. Dit initiatief helpt bij de opzet van een 
duurzame bedrijfsvoering. 
 
5.1.4 Rol van Gebr. Vis Participatie B.V.  
Gebr. Vis Participatie B.V. wil investeren in duurzaamheid (bijvoorbeeld is er momenteel wordt 
nagegaan om zoonpanelen op het dak te bevestigen, zodat wij ons zelf grotendeels kunnen voorzien 
van elektriciteit). Daarnaast richten wij ons op een duurzame bedrijfsvoering (bijvoorbeeld duurzaam 
inkopen). Verder treffen wij maatregelen om het bewustzijn van duurzaamheid onder de aandacht te 
brengen bij onze medewerkers.  
 
5.1.5 Activiteiten die bij deze rol horen 
Hierbij valt te denken aan het communiceren van ons beleid naar externe en interne 
belanghebbenden, zodat zij op de hoogte zijn van het beleid van Gebr. Vis Participatie B.V.  
Daarnaast door deel te nemen aan dit initiatief wordt inzichtelijker hoe duurzaam onze organisatie is 
en welke kansen er nog liggen. Dit wordt duidelijk door middel van het invullen van een vragenlijst en 
het verkrijgen van tips. Verder behoort het jaarlijks actief bijwonen van een bijeenkomst tot de 
activiteiten. 
 - Aantoonbare deelname in werkgroepen 
  ● Wij zullen regelmatig deel nemen aan de georganiseerde werkgroepen wanneer 
   Zij betrekking hebben op voor ons relevante onderwerpen zoals; CO₂-reductie,  
   MVO en “Social Return on Investment”.  
 
 - Publiekelijke uitdragen van het initiatief 
  ● Informatie over het initiatief is te vinden op de website 

 www.cirkelstad.nl. en www.betonketenhaaglanden.nl  Tevens zullen wij op onze 
website verwijzen naar  dit initiatief.  

 
5.1.6 Wat heeft Gebr. Vis Participatie B.V. aan deelname? 
Door deelname aan dit initiatief wordt dus inzichtelijker hoe duurzaam onze organisatie is en welke 
kansen er nog liggen. Verder door deelname aan bijeenkomsten kan extra kennis vergaard worden 
over duurzaam ondernemen en kunnen contacten gelegd worden met andere bedrijven. 

http://www.cirkelstad.nl/
http://www.betonketen/
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5.2 Initiatief Duurzaam inkopen 

 
5.2.1 Achtergrond van het initiatief 
Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker gunningcriterium. De overheid streeft naar 100% 
duurzaam inkopen. Ook andere opdrachtgevers en bouwbedrijven kopen vaker duurzaam in. Er 
komen steeds meer instrumenten, keurmerken en certificaten op de markt die gebruikt worden bij 
duurzaam inkopen. Daarnaast kan duurzaam inkopen ook worden gezien als een belangrijke 
onderdeel van kwaliteit. Het streven naar duurzaam inkopen kan dus op termijn voordelen 
opleveren. 
 
5.2.2 Doel van het initiatief 
De hoofddoelstelling van dit initiatief is dus door in de toekomst meer duurzaam in te kopen, mee te 
kunnen blijven oen aan aanbestedingen van de overheidsorganisaties. Daarnaast leidt dit initiatief 
tot een verbetering van de kwaliteit van bouwprojecten. 
 
5.2.3 Reden / aanleiding van actieve deelname 
De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief is dat Gebr. Vis Participatie 
B.V. streeft naar CO₂-reductie (duurzame samenleving). Verder wil Gebr. Vis Participatie B.V. extra 
kwaliteit leveren aan opdrachtgevers ten opzichte van haar concurrenten en willen wij graag mee 
kunnen blijven doen bij aanbestedingen van overheidsinstanties. 
 
5.2.4 Rol van Gebr. Vis Participatie B.V. 
Gebr. Vis Participatie B.V.  (nog nader in te vullen) 
 
5.2.5 Activiteiten die bij deze rol horen 
Gebr. Vis Participatie B.V.   (nog nader in te vullen) 
 
5.2.6. Wat heeft Gebr. Vis Participatie B.V. aan deelname? 
Gebr. Vis Participatie B.V. is een innovatieve onderneming die openstaat voor veranderingen. Het 
initiatief leidt uiteindelijk tot een duurzamere samenleving en een verbetering van kwaliteit van de 
projecten. Daarnaast kan Gebr. Vis Participatie B.V. in de toekomst mee blijven doen bij 
aanbestedingen van overheidsinstanties. 
 

5.3  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 aanleveren van informatie aan het 
initiatief.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de hiervoor genoemde initiatieven met een beschrijving van de 
bijbehorende aspecten. 
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Initiatief Deelname werkgroep Publiekelijk 
uitdragen 

Informatie 
aanleveren 

“Cirkelstad.nl Om de drie maanden zijn er 
klankbord- 
bijeen komsten. Ons 
voornemen is minimaal één 
keer per jaar deel te nemen 
aan een 
klankbordbijeenkomst. 

De actieve deelname 
aan dit initiatief 
willen wij bekend 
maken door het te 
vermelden op onze 
website. 

Op de website van 
“cirkelstad.nl en 
betonketen 
haaglanden.nl” staat de 
volledige informatie 
aangegeven .. 

Duurzaam inkopen  Voor dit initiatief is er geen 
deelname aan een 
werkgroep mogelijk. 

  Jaarlijks vindt er een 
hercertificering plaats. 
Hiervoor dienen diverse 
gegevens aangeleverd te 
worden. 

Deelname SKAO (CO₂- 
Prestatieladder) 
 
 

 Ons CO₂-reductie 
beleid willen wij 
publiceren via een 
speciaal ingerichte 
pagina op onze 
website. 

Voor het behalen van 
niveau 3 op de CO₂- 
Prestatieladder dienen de 
gemaakte documenten 
aangeleverd te worden 
aan de auditor. Tevens 
dient ons CO₂- 
reductiebeleid 
gecommuniceerd te 
worden met zowel 
interne als extern 
belanghebbenden. 

 

6 Budgetoverzicht initiatieven  (3.D.2._1) 

 
6.1 Algemeen 
 
Voor de hiervoor genoemde initiatieven “Duurzame leverancier, duurzaam inkopen” en “Deelname 
SKAO (CO₂-Prestatieladder)” heeft Gebr. Vis Participatie B.V. een specifiek budget vrijgemaakt. 
Hieronder volgt een overzicht van de betreffende budgetten. 
 

6.2 Budget initiatief “Cirkelstad en Betonketen Haaglanden” 
 
 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Jaarlijkse bijdrage 1 maal  € 5000,00 € 5000,00 

    

Totaal   € 5000,00 
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