3.D.1-1 Overzicht deelname initiatieven CO2
reductie
2020
Onderstaand treft u een overzicht van alle initiatieven waar de Van Hees Groep aan deelneemt die,
direct of inidirect, iets met CO2 reductie te maken hebben of een relatie hebben met onderwerpen als
duurzaamheid, MVO, Cradle to Cradle, life cycle management, duurzaam aanbesteden, etc.

Deelname initiatieven

SKAO

Van Hees Groep neemt actief deel aan de CO2-prestatieladder door het
behalen van niveau 3

Nederland CO2 Neutraal

Contact onderhouden met deze organisatie. Laatste deelname was
donderdag 13 december 2018. Het programma bestond uit meerdere
workshops (waar je een keuze uit kon maken) en enkele algemene
presentaties.
De workshops waaraan we hebben deelgenomen zijn:
-

Ketenanalyse (Ecobasics)
Duurzaamheid levert business op (Maurits Groen)

Daarna hebben we nog contact gehad over certificering niveau 5.
Blauwe diesel

Samen met Calpam bekijken we de mogelijkheden t.a.v. samenwerking
inzake distributie en gebruik van blauwe diesel. Op dit moment geen
ontwikkelingen, contact wordt onderhouden.

Branche-organisaties

Van Hees Groep is lid van diverse branche-organisaties, EVO, TLN en
Bouwend Nederland. Zij informeren hun leden regelmatig over
ontwikkelingen op het gebied van CO2 en organiseren hiervoor
bijeenkomsten.
Seminar “de kunst van bereikbaarheid” op 3 oktober 2019 bijgewoond.
Van Hees is hierbij betrokken met zijn Bouwhub. Door Ben van Hees,
Marcel van Hees en Harrie Mensink bijgewoond en actief deelgenomen.

Cumela

Van Hees Groep gaat actief deelnemen aan het sectorinitiatief “Sturen
op CO2” van CUMELA Nederland. Hiermee wordt invulling gegeven aan
de eis 3.D.1 Participatie conform het handboek CO2-Prestatieladder 3.0.
Deel genomen aan het jaarcongres op 19 november 2019 met als thema
“sturen op CO2” in Achterveld. Presentielijst hiervan aanwezig.

Bouwhub

Samen met diverse organisaties zoals Provincie Utrecht onderzoeken in
hoeverre Van Hees met zijn haven actief kan bijdragen in de
bereikbaarheid van de gemeente Utrecht. Rapporten en verslagleggingen
zijn hiervan aanwezig bij Van Hees.

