
 

Beslissing Actieve deelname aan een initiatief 
 
Onderstaande wordt door de norm aangegeven. 
 
3.D.1 Actieve deelname aan een initiatief  
Bij de ladderbeoordeling van een nieuwe deelname vergewist de ladderCI zich er o.a. van  
- dat het initiatief voldoet (zie eis 4.D.1) en  
- dat de deelname betrekking heeft op relevante maatregelen, aan de hand van:  

o het verband met de scope 1 en 2 emissies bij projecten,  
o de rangorde van de 10 meest materiële emissies daarbinnen,  
o en de selectie van de items op basis van de keuzes in het management overleg.  

 
In het overleg van 12 juni tussen de KVGM-manager en directie zijn de volgende initiatieven besproken: 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie 

Nederland CO2 Neutraal 
Nieuwste, nuttigste en leukste initiatief 
op het gebied van CO2 reductie. 

Hier wordt actief niets mee gedaan. 

ProRail 
ProRail heeft een CO2-prestatieladder 
ontwikkeld waarmee leveranciers 
worden beoordeeld op hun 
inspanningen om CO2 uitstoot te 
beperken. 
 

Hier wordt actief niets mee gedaan.  

Project ’op Kop’  
Dit project van de provincie Utrecht is 
een initiatief om 100 bedrijven zo ver 
te krijgen om een klimaat neutrale 
bedrijfsvoering te voeren. 

Hier wordt actief niets mee gedaan. 

Duurzaamgebouwd.nl  
Een platform voor kennisdeling en 
innovatie op het gebied van duurzaam 
bouwen. 

Hier wordt actief niets mee gedaan. 

Nederland Bereikbaar  
Dit platform wil door medewerking 
van zoveel mogelijk bedrijven de 
mobiliteitsproblemen oplossen en 
daarmee de dagelijkse CO2-uitstoot 
van de mobiliteit sector reduceren. 

Hier wordt actief niets mee gedaan. 

Building Brains 
Een samenwerkingsverband van 21 
partijen om de ontwikkeling van 
energie neutrale gebouwde omgeving 
te versnellen.  
 

Hier wordt actief niets mee gedaan. 

MVO Nederland 
MVO Nederland is de nationale 
kennis- en netwerkorganisatie voor 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO); 
 

Hier wordt actief niets mee gedaan. 

 

 



 

 

Vanuit de activiteiten die Praeceptum uitvoert bij de verschillende opdrachtgevers ontstaan regelmatig 
keteninitiatieven die beter aansluiten bij de organisatie. Zo nemen wij actief deel in projecten met vraagstukken 
over duurzaam bouwen en waterstofinstallaties. In deze keteninitiatieven wordt kennis gehaald en gebracht. 

Daarnaast wordt er medio 2021 gestart met een initiatief om in overleg met de verhuurder te verduurzamen. 
Hierbij brengen wij onze kennis in en maken wij ook gebruik van de kennis van de verhuurder. 

Deze keteninitiatieven voldoen aan de eis 3.D.1 

In deze bijeenkomsten waarbij de deelnemers allemaal in dezelfde keten werken wordt in het proces 
automatisch gekeken naar zowel scope 1 als 2 emissies. Als bedrijf hechten wij voldoende waarde aan deze 
bijeenkomsten. Wij vinden het prettig en leerzaam om in de keten te discussiëren over de mogelijkheden tot 
vermindering van de CO2 uitstoot. 

Deze bijeenkomsten vinden afhankelijk van het soort project met regelmaat plaats.  

Voor Praeceptum geldt zeker dat het binnen de rangorde van de 10 meest materiele emissies gaat. 

Voor deelname aan de bijeenkomsten is tevens een budget van 50 uur beschikbaar gesteld. 
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