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 1 juli 2020 tussen de KVGM-manager en directie zijn de volgende initiatieven besproken:
- Duurzaam MKB
- Duurzameleverancier.nl
- SKAO
- Duurzaam energieverbruik op de bouwplaats (via De Boer en De Groot)
Gezien de bedrijfsactiviteiten van Veenman+ past geen enkele van de initiatieven bij Veenman+. Er is besloten om
zelf een passend initiatief op te zetten. Dit is het initiatief DWDO (De Wimpel Duurzaam Overleg) geworden.
Het doel is om met alle gebruikers te kijken en te overleggen hoe we bij kunnen dragen aan een duurzamer pand,
verantwoorder om kunnen gaan met het milieu, taken te verdelen en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en
nieuwe wetgeving te volgen en te kunnen implementeren binnen het pand en de werkmaatschappijen.
Deze bijeenkomsten vinden minimaal 2 maal per jaar plaatst en worden georganiseerd door De Boer en De Groot
in overleg met de deelnemers.
Voor Van Veenman+ geldt zeker dat het binnen de rangorde van de 10 meest materiele emissies gaat.
Het initiatief “DWDO” wordt in eerste instantie gefinancierd door de initiatiefnemers. In de toekomst kan een
kleine bijdrage aan de deelnemers worden gevraagd.
Voor deelname aan de bijeenkomsten is tevens een budget van 50 uur beschikbaar gesteld.
Rotterdam,
1 juli 2020
Directie Veenman+
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