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1. INLEIDING
Door middel van deze rapportage geven wij in inzicht in onze initiatieven en participaties conform de eisen
van C02 prestatieladder, versie 3.0 (10 juni 2015)
Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. (hierna Dubbink) heeft haar MVO beleid vastgelegd in het
managementsysteem. Doelstelling hierbij is het onderhouden van een continu verbeterproces binnen de
organisatie m.b.t. de kwaliteit van de activiteiten, leveringen, veiligheid, gezondheid, milieudoelstellingen
en CO2 reductie.
Dubbink is aangemerkt als “klein bedrijf” in het kader van de CO2 prestatieladder.
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2. Initiatieven
2.1 Inleiding
Binnen haar bedrijfsvoering is Dubbink al jaren op diverse manieren bezig met invulling geven aan een
duurzame bedrijfsvoering en het reduceren van CO2 emissie. Wij zien de CO2 prestatieladder als een goed
middel om hier meer sturing aan te geven en om kennis en ervaring te delen en te vergaren. Op het gebied
van keteninitiatieven en participaties (eis 3.D.1) wordt in de paragrafen hieronder ingegaan op de volgende
aspecten.
 Mogelijk initiatieven die aansluiten bij onze bedrijfsvoering en duurzaamheidsambities
 Concrete initiatieven en participatie
 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van initiatieven en participaties.
2.2 Inventarisatie
Hieronder wordt een opsomming weergegeven van mogelijke initiatieven en participaties die aansluiten bij
de bedrijfsvoering en doelstellingen van Dubbink. De onderstaande lijst met mogelijke initiatieven hebben
we uitgewerkt vanuit eigen inventarisatie in de branche en door middel van de website van SKAO
(http://www.skao.nl/Initiatieven_programma).







Duurzame leverancier;
Vakgroep Waterbouw, Bouwend Nederland;
Het nieuwe rijden
Het nieuwe draaien
Betonketen Twente
Toepassen Reduton

2.3 Initiatieven
Hieronder worden de initiatieven weergegeven die Dubbink heeft opgestart:
Duurzame Leverancier
Het eerste initiatief waar Dubbink zich bij heeft aangesloten is ‘De
Duurzame Leverancier’. De Duurzame Leverancier is het platform voor
organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt
leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en
opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.

1. Leveranciers kunnen zich profileren met hun duurzaamheidinspanningen in de database van de
Duurzame Leverancier. Zij committeren zich aan het streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar
2020 (t.o.v. 2010). Daarnaast leggen zij hun historische CO2-footprint en doelstellingen vast in de database.
Met een duurzaamheidscan kunnen zij zichzelf meten met andere bedrijven uit de sector. Op grond van het
ingevulde profiel wordt een duurzaamheidsindex bepaald.
2. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de database van de Duurzame Leveranciers. Hierin kunnen
zij duurzame leveranciers selecteren. Zij zien de CO2-footprint, doelstellingen en een duurzaamheidindex
van leveranciers.
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3. Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd hun visie op duurzaamheid te delen en
samen de keten te versterken in klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven.
‘De Duurzame Leverancier’ is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton, Grontmij en
de Antea Group. Het initiatief wordt ondersteund door de Provincie Utrecht.
In- en output initiatief
De kosten om aan dit initiatief deel te kunnen nemen bedragen € 50,- per jaar. Er wordt van leden
verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren door o.a. de duurzaamheidsscan in te vullen, een Carbon
Footprint aan te maken of te uploaden en, wanneer relevant, deel te nemen aan keteninitiatieven.
Deelname
Dubbink deelt actief mee aan het sectorinitiatief duurzameleverancier.nl door middel van bijeenkomsten.
De volgende bijeenkomsten zijn bijgewoond of gaan bijgewoond worden:
- 22 november 2016, themabijeenkomst CO2 (Movares Utrecht)
Duurzaam vervangen/ vergroten duikers
Samen met de gemeente Rotterdam wordt een duurzame uitvoeringsmethode ontwikkeld voor het
vervangen van duikers. Op locaties waar duikers niet vervangen kunnen worden in een open ontgraving
door aanwezige kabels en leidingen of grote verkeersintensiteiten wordt de duiker sleufloos vervangen.
Naast het beperken van hinder levert dit ook een beperking op CO2 uitstoot. Op dit moment is de techniek
in ontwikkeling. De intentie is uitgesproken om in het 1e kwartaal van 2017 een pilot project te realiseren.
Vakgroep Waterbouw, Bouwend Nederland
Dubbink is actief betrokken bij bijeenkomsten van Bouwend Nederland,
vakgroep Waterbouw. Doel hiervan is het samen verbeteren van de
prestaties binnen de branche, waaronder het MVO beleid. In 2016 zijn 2
bijeenkomsten bezocht.

Het Nieuwe Rijden
Dubbink neemt deel het programma “Het nieuwe rijden”. Het programma
stimuleert chauffeurs over te gaan tot een energie-efficiënter rijgedrag.
Theoretisch zou een reductie gehaald moeten kunnen worden van 10%.
Chauffeurs worden gefaseerd opgeleid voor het “Het nieuwe rijden”. Actief deelgenomen aan de cursus
“Het Nieuwe Rijden” hebben:
- J.J. Pot, certificaat behaald
- J.Winkel, certificaat behaald
2.3 Toekomstige initiatieven
Hieronder worden de initiatieven weergegeven die voor Dubbink interessant zijn in de toekomst.
-Het nieuwe draaien
-Betonketen Twente
-Toepassen Reduton
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