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In 2018 hebben wij in het kader van de CO2-Prestatieladder onze ketenanalyse ‘De vervuiler betaalt, 

maar hoeveel?’ gepubliceerd. Het belangrijkste doel hierin is een manier te vinden waarop we onze 

CO2 footprint in een werk kunnen laten meewegen.  

Intern hebben we onze projectleiders, uitvoerders, werkvoorbereiding en calculatie betrokken in het 

keteninitiatief en draagvlak hiervoor gecreëerd.  

Vanaf 2020 is er door de stikstofproblematiek volop aandacht en noodzaak tot het reduceren van 

NOx emissie. Anders dan bij CO2 reductie ontstaat er door deze problematiek een dringende reden 

tot verduurzaming. Ondanks de uitdagingen hierin zijn we blij met deze ontwikkeling omdat dit een 

positieve bijdrage levert aan ons gewaagd doel om in 2023 tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering te 

komen.  

Nationale en internationale doelen op het gebied van klimaatverandering dragen bij aan onze 

ambities en zorgen in ieder geval voor meer urgentie en bewustwording. Wij willen hierin een 

inspiratiebron zijn voor iedereen die duurzaam wil ondernemen en samenwerken. Veel van onze 

opdrachtgevers zijn nog zoekende op welke wijze ze deze doelen kunnen bereiken en zijn oprecht 

geïnteresseerd in onze aanpak en werkwijze.  

In aanbestedingen waar duurzaamheid een gunningscriterium is zien we veel toegevoegde waarde in 

ons keteninitiatief. Afgelopen jaar hebben we het keteninitiatief geïntroduceerd in ons CO2 

projectdossier om onze opdrachtgevers hierin te stimuleren en de wereld een nieuw hoofdstuk te 

geven.  

Onze inzet blijft niet onopgemerkt en wordt gewaardeerd door onze stakeholders en ketenpartners. 

Met trots ontvingen we op 23 juni 2021 de Groene Pluim vanwege onze voorbeeldfunctie op het 

gebied van duurzaam-, klimaatbewust-, eerlijk- en sociaal werken. 
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