Actieve deelname initiatief Duurzame Leverancier
Dit document beschrijft de actieve deelname van Van der Meijden aan initiatief de Duurzame
Leverancier. Deze actieve deelname is conform eisen van de CO2-Prestatieladder 2.1.
Duurzame Leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt
leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. Duurzame Leverancier 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 én
voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij.
Hoe realiseer je een duurzame bedrijfsvoering? En hoe maak je dit aantoonbaar? Het initiatief
DL helpt leveranciers hierbij.
De tool CO2-footprint maakt de eigen CO2-emissie snel inzichtelijk. Via de vragen en tips in
de duurzaamheidsscan, wordt duidelijk hoe duurzaam een organisatie bezig is én welke kansen
er nog liggen. Alle deelnemers kunnen hun footprint en duurzame inspanningen vervolgens
toevoegen aan de duurzaamheidsindex.
Duurzame leverancier is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton Rail,
Grontmij en Oranjewoud, ondersteund door Provincie Utrecht en duurzaamheidsadviesbureau
BECO.
Van der Meijden is per 1 oktober actief gaan deelnemen aan het initiatief Duurzame
Leverancier.In september 2013 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Van der Meijden
en de Duurzame Leverancier (Renee van den Heuvel). Tijdens dit gesprek is afgesproken dat
er in november 2013 een Kick-off bijeenkomst georganiseerd om te komen tot een nieuw
sector- keteninitiatief. Dit nieuwe sector- keten initiatief heeft als doel om het aantal
vervoersbewegingen in de bouwsector van exceptionele vervoerder te reduceren. Daarnaast
zullen ook andere vraagstukken van deelnemers in dit initiatief aan de orde komen. Dit initiatief
zal geïnitieerd worden door de Duurzame Leverancier. Van der Meijden zal als exceptioneel
transportbedrijf gaan deelnemen aan dit specifieke initiatief en door middel van actieve
deelname wordt verschillende informatie aangeleverd aan de Duurzame Leverancier. Andere
deelnemers zullen zijn: Railpro, Strukton Rail, Rijkswaterstaat en Movares. In overleg tussen de
Duurzame Leverancier en Transport en Logistiek Nederland zullen tevens nog diverse
transportondernemingen benaderd worden voor dit initiatief.
Deelname aan dit initiatief zal via de communicatieberichten en via de website gecommuniceerd
worden. Of kijk op www.duurzameleverancier.nl
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