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Keteninitatieven Co2 
Inleiding  
Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met de 
sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen getroffen worden.  

Praeceptum levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan dergelijk sector- en 
keteninitiatieven. Wij investeren in samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar mogelijk 
maken wij gebruik van kennis, die elders is ontwikkeld. Dit document beschrijft de lopende 
initiatieven waaraan wij deelnemen en de onderbouwing voor de keuze initiatieven is gegeven in het 
onderzoek in 2021.  

Praeceptum neemt deel aan:  

 
Ondertekening  

Datum: 01 oktober 2022 

Directie Praeceptum B.V.  

 

______________________________ 

De heer Sven Steenvoorden,  
Directievertegenwoordiger  

Titel uitleg 
Duurzame leverancier  
 

Het ‘Duurzame Leverancier’ initiatief richt zich op een duurzame 
bedrijfsvoering waarbij zoveel mogelijk milieuverantwoord gehandeld 
wordt en innovatieve methoden worden ontwikkeld om de milieubelasting 
van de werkzaamheden te verminderen. Het initiatief bouwt sectorbreed 
aan een platform van partijen die hun leveranciers actief ondersteunen in 
het opzetten en uitvoeren van een duurzame bedrijfsvoering.  

Platform duurzame 
huisvesting  
 

Samen voor verduurzaming met kennis, commitment en veranderkracht 
geeft onafhankelijk Platform Duurzame Huisvesting vorm aan de transitie 
naar duurzame utiliteitsbouw. Gaat ook in op thema’s als gebruik, gedrag 
en bewustzijn.  

MVO Nederland MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het netwerk biedt:  

- toegang tot het maandelijkse netwerkevent de Partner Meet-up 
- gratis toegang tot het jaarlijkse Nieuwe Economie Festival (NE) ter 

waarde van 300 euro; 
- gratis toegang tot meet-ups, events en webinars over een 

relevante duurzame thema’s; 
- 10% korting op opleidingsprogramma’s; 
- een aandeel in de nieuwe economie, dat je krijgt als bewijs om on- 

en offline te delen; 
- en praktische ondersteuning in de vorm van een online 

community, stappenplannen, downloads, podcasts en tools om in 
actie te komen 

http://www.duurzameleverancier.nl/
https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/
https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/
https://www.mvonederland.nl/

