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Participatie sector- en keteninitiatieven
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief.
Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche
spelen.

Actieve deelname
De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven
informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen
t.b.v. CO2-reductie tot stand kunnen komen. Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen
op een gegeven moment niet meer relevant zijn voor het bedrijf (wanneer gedurende een half
jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve deelname aangetoond kan worden) en
de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron
voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief.

Lopende initiatieven
Green Board

Door Willemen Infra wordt deelgenomen aan de Green Board van ADEB VBA. Dit initiatief
richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit middels
vierjaarlijkse ochtendprogramma’s en het faciliteren van werkgroep bijeenkomsten.
Om deze deelname te bewijzen worden de verslagen van de werkgroep en bijeenkomsten in
het dossier bewaard:
Vanuit de deelname aan bovenstaande initiatief/initiatieven, zijn wij met werkgroepen bezig
voor inzichten, nuttige tips en reductiemaatregelen van volgende thema’s:
• Analyse besparingsmogelijkheden voor minder energieverbruik bij werven
• Gebruik van battery-packs op werven
• Uitwisseling van de vele initiatieven over CO2 vermindering binnen de bedrijven om
onze ecologische voetafdruk te verkleinen en onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen.
Werkgroep bedrijven CO2-prestatieladder in België

•

De Werkgroep C02 prestatieladder in België is een werkgroep die ontstaan is tijdens
een vergadering van de green board binnen VBA. Het doel is de ladder in België te
gaan gebruiken.
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•
•

Hiervoor werd overkoepelend stuurcomité opgericht door CO2Logic met verschillende
werkgroepen. De opdrachtgevers die het systeem zullen invoeren zijn ook aanwezig.
Willemen Infra maakt actief deel uit van de werkgroep bedrijven.

Werkgroep 303030 / CO2 Tool Sustainable Construction

BECI, de Brusselse Kamer van Koophandel, lanceerde twee jaar geleden het project 303030
– City Climate Challenge, met als doel bedrijven te helpen hun CO2-uitstoot tegen 2030 met
minstens 30% te verminderen.
Het doel is om dit te doen door 30 samenwerkingsprojecten en bedrijfsmodellen te
ontwikkelen . Sinds de lancering hebben ze projecten ontwikkeld op het gebied van EVinfrastructuur, Energieprestatie van Gebouwen, Mobility-as-a-Service, Duurzame Logistiek
en Stadslandbouw.
De projecten worden ontwikkeld samen met een consortia van verschillende private en
publieke belanghebbenden met behulp van de Slow Design Sprint-methodologie, d.w.z. een
module waarin actoren wordt gevraagd om samen te werken aan de definitie van reikwijdte,
uitdagingen en potentieel ontwerp van een nieuwe dienst /product gericht op het verkleinen
van de CO2-voetafdruk. De modules worden gefaciliteerd door BECI met de steun van
Leefmilieu Brussel, Hack Belgium Labs en Innoveas.
Het volgende onderwerp waar we in dit kader een project over willen lanceren is Duurzaam
Bouwen en Verbouwen.
Meer specifiek willen we de uitdagingen aanpakken die verband houden met het koolstofarm
maken van de toeleveringsketen.
We hebben dit projectvoorstel met de werkgroep CO2-reductie via ADEB-VBA besproken en
we en denken dat er een duidelijke mogelijkheid is om de krachten te bundelen in het kader
van de geplande bootcamp.
• methodologische ondersteuning bieden en expertise in de belangrijkste fasen van de
bootcamp
• met de output van de bootcamp de scenario's verder ontwikkelen tot prototypes van
een tool, met behulp van de slow design sprint-methodologie
Deze maatregelen zullen worden besproken in het managementoverleg en waar mogelijk
worden meegenomen in het reductieplan.
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