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Datum: februari 2017

Inleiding

Dit document heeft betrekking op invalshoek D (Participatie) zoals beschreven in het Handboek
CO2-Prestatieladder 3.0 (versie 10 juni 2015, hierna: Handboek).
Swart Installatietechniek BV wil op de hoogte blijven van, actief betrokken zijn bij en een bijdrage
leveren aan ontwikkelingen binnen de branche om tot verbeteringen te komen van de
duurzaamheidprestaties in het algemeen en CO2-reductie in het bijzonder. In dit document wordt
beschreven op welke wijze Swart Installatietechniek BV hieraan invulling geeft.
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Swart Installatietechniek BV

Swart Installatietechniek BV heeft als doelstelling om bij de uitvoering van haar werkzaamheden
een verantwoorde balans te bereiken ten aanzien van het Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO), en meer specifiek tussen de bekende 3 P’s People, Planet en Profit.
Swart Installatietechniek BV wil met de CO2-Prestatieladder actief invulling geven aan het beperken
van de invloed van het bedrijf op de P van Planet.
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Sector- en keteninitiatieven

De onderstaande initiatieven zijn mogelijk interessant voor Swart Installatietechniek BV:
Bedrijf /
organisatie
O.a. ANWB
UNETO-VNI
Duurzaam
MKB
SKAO

Diverse
bedrijven
Diverse
bedrijven
Alliander
Diverse
bedrijven
UNICA
Ecopower
BAM
Techniek

Conclusie

Initiatief

Doel/ Opmerkingen

Het Nieuwe
Rijden
Platform MVO
Visiedocument
Website met
besparingstips

Efficiënt gebruik van personenauto’s, bedrijfsbussen en vrachtwagens

Relevant

Geen initiatieven die zinvol zijn om concrete bijdrage aan te leveren

Niet relevant
Nader
onderzoeken

Website met
besparingstips/
Maatregelenset
Duurzame
Leverancier
Circulaire
economie
MVI
Fair Infra

Delen van ervaringen, methoden en technieken m.b.t. energiebesparing en
reductie van emissies. Bekijken wat voor de eigen organisatie van toepassing
kan zijn.
Delen van ervaringen, methoden en technieken m.b.t. energiebesparing en
reductie van emissies. Bekijken wat voor de eigen organisatie van toepassing
kan zijn.
Platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Uitwisselen van
kennis, ambities, resultaten,
Reductie van gebruik van grondstoffen en emissies, hergebruik van materialen,
vermindering van afvalstromen en gevaarlijke stoffen
Ketensamenwerking om tot Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te komen
Verduurzaming van activiteiten binnen de rail-infrasector

nZEB

Stappenplan om te komen tot (bijna) klimaatneutrale bestaande gebouwen

Switch to Green
CO2 Bewust
transport

Herverdelen van werkzaamheden binnen werkgebied mhoo reductie van
onnodige transportbewegingen
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Passieve deelname aan initiatieven

4.1

Het Nieuwe Rijden

Het Nieuwe Rijden wordt “passief” gevolgd door medewerkers te informeren over de voordelen van
de manier van autorijden en deze zoveel mogelijk in de praktijk te laten brengen. Door middel van
toolboxen worden de principes, methoden en voordelen van Het Nieuwe Rijden onder de aandacht
gebracht om hiermee ook de bewustwording te vergroten.
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Actieve deelname aan initiatieven

5.1

Logistiek rondom de levering van installatie onderdelen en materialen

Swart Installatietechniek BV is samen met de belangrijkste leveranciers van (installatie)materialen)
en logistieke partners, het initiatief gestart om materialen op een zo efficiënt mogelijke manier te
laten aanleveren. Dit betekent dat materialen ’s nachts aangeleverd worden op het pand aan de
Rigakade, wat resulteert in minder vertragingen en verlaging van het brandstofverbruik bij het
transportbedrijf.
Tevens wordt in de samenwerking met Liander gewerkt aan het zoveel mogelijk gecombineerd
aanleveren van materialen op de locaties waar deze moeten worden toegepast. Door het
combineren van leveringen wordt het brandstofverbruik bij de leverancier teruggebracht. Het
rechtstreeks aanleveren van de materialen op locatie heeft tevens als voordeel dat de
werkzaamheden efficiënter kunnen worden uitgevoerd en er geen onnodige ritten meer naar het
magazijn worden gemaakt.
Projectspecifiek wordt er gebruik gemaakt van materiaal containers op de bouwplaats. Dit resulteert
tevens in reductie van het aantal “loze ritjes” naar het magazijn.

5.2

Optimalisatie en verduurzaming van het wagenpark

Swart Installatietechniek BV heeft in samenwerking met het dealernetwerk en Renault Nederland
gekeken naar de optimalisatie en verduurzaming van het wagenpark. Op basis van deze
inventarisatie is er een vervangingsschema van het wagenpark opgesteld en worden investeringen
gedaan in elektrische auto’s.

5.3

Gezamenlijk gebruik van werkmaterieel

Met een GGW aannemer is een samenwerkingsverband t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden in
(vervuilde) grond afgesloten. Daarbij kan van elkaar materieel gebruik gemaakt worden of wordt
elkaar s materieel tijdelijk gestationeerd op elkaars werf of bouwlocatie. Hiermee worden onnodige
transportbewegingen voorkomen en een efficiëntere inzet bevorderd. D.m.v. gezamenlijke
voorlichtingsbijeenkomsten wordt bewustwording vergroot m.b.t. energieverbruik en worden ook
vanuit de werkvloer ideeën en voorstellen verzameld die kunnen bijdragen aan de doelstellingen.

5.4

Gezamenlijk vervoer van personeel

In het verlengde van optimalisatie van het wagenpark, is het initiatief gestart om met een collegabedrijf om waar mogelijk, medewerkers samen naar een werk te laten rijden. Hiermee wordt het
aantal autoritten en verbruikte aantal liters brandstof verminderd.
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Datum: februari 2017

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Met onze belangrijke ketenpartner Alliander zijn eind 2016 gesprekken gevoerd wat heeft
geresulteerd in een samenwerkingsovereekomst (MVI Verklaring) tussen Swart en Alliander waarin
aandacht voor de ambities en gezamenlijke doelen en kansen met betrekking tot circulaire
producten, CO2 reductie en participatie.
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Budget

Swart Installatietechniek BV heeft een budget vrijgemaakt voor de bovenstaande participaties.
Dit budget bestaat zowel uit de kosten voor lidmaatschappen van de diverse verenigingen als ook
deelname aan bijeenkomsten etc. door meerdere medewerkers van de organisatie als ook het
beschikbaar stellen van het eigen pand voor ten behoeve van lezingen of netwerkbijeenkomsten.
Hiervoor wordt naar behoefte tijd en middelen beschikbaar gesteld.
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Datum: februari 2017

Colofon

Dit rapport is opgesteld in opdracht van:
Swart Installatietechniek BV
Rigakade 31
1013 BB Amsterdam
Tel: 020 – 6825245
Fax: 020 – 6881451
E-mail: info@swartinstallatietechniek.nl

Publicatiedatum:

maart 2017

Dit rapport is opgesteld door :
Auteur(s)
E. Wolthuis (Kader, bureau voor kwaliteitszorg BV)
G. Groenink, Swart Installatietechniek BV
Eindverantwoordelijk: Directie Swart Installatietechniek BV
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