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Inleiding
Vanuit de CO2 Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. Het bedrijf
dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen.
Actieve deelname
De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven informatie kan
worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen t.b.v. CO2 reductie tot stand
kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld
werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van overlegmomenten, en presentaties van het bedrijf in
de werkgroep kunnen dienen als bewijs van actieve deelname tegenover de auditor.
Voortgang initiatief
Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op een gegeven moment niet meer relevant zijn voor
het bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve deelname
aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie van de initiatieven
dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 staat beschreven aan welke initiatieven deelgenomen wordt.
In hoofdstuk 2 wordt beschreven welke budget danwel welke mogelijkheden hiervoor zijn toegewezen.
In hoofdstuk 3 zijn enkele bijlagen opgenomen.
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1. Overzicht deelname Sector- en Keteninitiatieven
Jade Beheer B.V. heeft in het kader van de zogeheten Sector- en Keteninitiatieven, welke onderdeel zijn
van de CO2-prestatieladder (CO2-Bewust certificaat niveau 5), deelgenomen, en neemt nog steeds deel aan,
verschillende initiatieven.



In 2016 zijn er geen initiatieven beëindigd danwel toegevoegd
In 2017 zullen de bestaande initiatieven voortgezet worden

In navolgende tabellen wordt het actuele overzicht van deelname aan Sector- en Keteninitiatieven getoond
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Overzicht deelname Sector- en Keteninitiatieven
1.1.

Overzichtstabel sector- en keteninitiatieven

Sector- en Keteninitiatieven
Initiatief

Omschrijving

Status

Vlakglasrecycling
Nederland
(VRN)

Één van de kerntaken van OFS is om gesneuveld glas in Abri’s en Actief
(OFS)
reclamevitrines te vervangen.
Dit glas ging voorheen bij het grove vuil (bouw- en sloopafval) en
werd niet gerecycled, een groot deel van dit glas is namelijk dermate
vuil, dat een gewone oplossing niet voor handen is.
In overleg met Vlakglas Recycling Nederland(VRN) is gekeken wat de
mogelijkheden zijn om het glas op duurzame wijze af te voeren.
Samen met VRN is OFS tot een goed werkende oplossing gekomen.
Er wordt streng geselecteerd of het glas schoon of vuil is. Er is door
VRN namelijk onderzocht dat het glas slechts rond de 15% vuil is en
de rest schoon. Bij de servicemedewerkers van OFS heeft een
aanpassing van de gedachtegang en werkwijze plaats gevonden om
een efficiënte inzameling te realiseren.

Ongeveer 20% van het totaal van het geruimde glas wordt afgevoerd als
bouw- en sloopafval i.v.m. vervuiling door straatvuil.
De resterende 80% wordt afgevoerd via Vlakglas Nederland.
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Overzicht deelname Sector- en Keteninitiatieven
Sector- en Keteninitiatieven
Initiatief

Omschrijving

Status

Klimaatneutraal
Straatmeubilair

Dit is een initiatief binnen de vereniging van Straatmeubilair waarbij Actief
OFN actief deelneemt. Dit initiatief is geopperd vanuit de (OFN+2C)
bouwsector. Het is binnen de bouwsector een heel nobel streven
om alle nieuwbouw in 2020 klimaatneutraal te maken.
Die expertise wordt nu gebruikt om ook voor het straatmeubilair
hierover door te praten en te denken.
Initiatief gestart eind 2013

Duurzame
Leverancier

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die Actief
investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de (Jade Beheer)
opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het (OFN lid)
vinden van duurzame leveranciers.
Hiervoor wordt deelgenomen aan klankbordbijeenkomsten met
representatieve sprekers en een keteninitiatieven platform waar de
gelegenheid is om de problemen in kaart te brengen. Met
deelnemende bedrijven wordt dan bekeken of er meer bedrijven
hetzelfde probleem ervaren en proberen met z’n allen tot een
oplossing te komen.
Voorbeelden (Graafschades, Veiligheid, Paperless Office, etc.).
Initiatiefnemers zijn;
Grontmij, Movares, Antea Group en Strukton Rail
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Overzicht deelname Sector- en Keteninitiatieven
Sector- en Keteninitiatieven
Initiatief

Omschrijving

Status

MVO Nederland

MVO Nederland inspireert en motiveert ondernemers om met MVO Actief
(OFN)
aan de slag te gaan.
Op zo'n manier dat People, Planet en Profit centraal staan in alle
bedrijfsprocessen en ondernemersbeslissingen. Van inkoop tot
sales, van productie tot personeelsbeleid.
MVO Nederland geeft ondernemers praktische tips, laat goede
voorbeelden zien en verwijst door naar handige contacten.

CO2 Neutraal

Werken aan CO2 reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap die
de oprichters van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar
deelnemers wil meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief
informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende
mogelijkheden om CO2 reductie te bewerkstelligen.

Actief
(OFN neemt
deel in actieve
werkgroep)

Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van
informatie maar ook door het organiseren van bijeenkomsten en
deelname in werkgroepen.
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2. Budget deelname Sector- en Keteninitiatieven
Jade Beheer B.V. heeft budget vrijgemaakt voor de deelname cq. contributie voor de verschillende sectoren keteninitiatieven.
Daarnaast heeft de CO2-verantwoordelijke van Jade Beheer B.V. binnen zijn procuratie voldoende
mogelijkheden en ruimte om deel te nemen aan nieuwe initiatieven en/of nieuwe activiteiten in het kader
hiervan te ontplooien.
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3. Bijlagen
3.1.

Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal
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Bijlagen
3.2.

Bewijs van deelname Nederland CO2 Neutraal
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