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Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie 

 

 

 

Van Hout’s Aannemingsmaatschappij b.v. 

3.D.1-1 Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie. 

Conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 3.0 
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Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie  

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle initiatieven waar Van Hout’s 

aannemingsmaatschappij BV aan deelneemt die, direct of indirect, iets met CO2 reductie te maken 

hebben.  

Deelname initiatieven CO2 reductie 

SKAO : 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen beheert de CO2-Prestatieladder 

waarmee leveranciers worden beoordeeld op 

hun inspanningen om CO2 uitstoot te beperken. 

Van Hout’s aannemingsmaatschappij b.v.neemt 

actief deel aan de CO2- Prestatieladder door het 

behalen van niveau 3. 

Duurzaam Collectief: 

Duurzaam Collectief is het 

samenwerkingsverband van bedrijven die hun 

inspanningen op duurzaamheid willen laten zien 

Van Hout’s aannemingsmaatschappij neemt 

actief deel aan duurzaam collectief. 

Opdrachtgevers Van Hout’s aannemingsmaatschappij b.v. draagt 

tijdens aanbestedingen en (in)formele 

opleveringen haar CO2 beleid en doelstellingen 

uit. 
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1 Inleiding 

Dit document wordt aangegeven op welke momenten wordt gecommuniceerd omtrent het 

CO2 reductiesysteem van Van hout’s aannemingsmaatschappij b.v. 

 

2 Communicatieplan 

Wat? Wie? Hoe? Doelgro

ep 

Wannee

r 

Waarom 

CO2 footprint Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Toolboxmeeting 

en/of 

nieuwsbrief 

Intern 2x per 

jaar 

Eis CO2 

prest. 

ladder 

3.C.2 

CO2 footprint Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Internetsite Extern 2x per 

jaar 

Eis CO2 

prest. 

ladder 

3.C.2 

CO2 

reductiedoelstellingen

, subdoelstellingen en 

maatregelen. 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Toolboxmeeting 

en/of 

nieuwsbrief 

Interne 1x per 

jaar 

Eis CO2 

prest. 

ladder 

3.C.2 

CO2 

reductiedoelstellingen

, subdoelstellingen en 

maatregelen. 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Internetsite Extern 1x per 

jaar 

Eis CO2 

prest. 

ladder 

3.C.2 

Mogelijkheden voor 

individuele bijdrage, 

huidig energiegebruik 

en trends binnen het 

bedrijf. 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via ideeënbus 

en 

toolboxmeeting 

Intern 1x per 

jaar 

Eis CO2 

prest. 

ladder 

3.C.2 

Mogelijkheden voor 

individuele bijdrage, 

huidig energiegebruik 

en trends binnen het 

bedrijf. 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Internetsite Extern 1x per 

jaar 

Eis CO2 

prest. 

ladder 

3.C.2 

CO2 reductietips Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via ideeënbus 

en 

toolboxmeeting 

Intern 1x per 

jaar 

Eis CO2 

prest. 

ladder 

3.C.2 

      

 

3 Website 

Op de website is een dynamische pagina ingericht. Deze wordt bijgehouden omtrent het CO2 

reductiesyteem van Van Hout’s aannemingsmaatschappij b.v. De verplichte internetpublicatie 

geschiedt op twee locaties: De website van Van Hout’s aannemingsmaatschappij b.v. en van de 

SKAO. 

3.1 Tekstuele informatie 

Op de apart ingerichte pagina wordt actueel gehouden en bevat informatie over: 
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- De CO2 beleidsverklaring; 

- De CO2 footprint; 

- De CO2 reductiedoelstellingen (en de voortgang hiervan); 

- De CO2 reductie maatregelen (en de  voortgang hiervan); 

- Acties en initiatieven. 

 

3.2 Gedeelde documenten 

Tevens bevinden zich op deze pagina de meest actuele versies van onderstaande documenten 

- 3.A.1-1 Emissie inventaris; 

- 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport; 

- 2.B.4-1 Managementverklaring; 

- 3.B.1-1 CO2 reductiedoelstelling; 

- 3.C.2-1 Communicatieplan; 

- 3.D.1-1 Overzicht deelname initiatieven 

- Certificaat CO2 prestatieladder 

 

3.3 Reactiemogelijkheden en informatie 

De pagina op de website is zo ingedeeld dat via een link gereageerd kan worden op de documenten 

en eventuele aanvullende informatie. 
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