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Actieve deelname aan initiatieven  
Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het  initiatief  Duurzame Leverancier en het 

initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder). Deze actieve deelname is conform eisen van de CO2-

Prestatieladder 2.1 
 

Initiatief Duurzame Leverancier 
 

- Achtergrond van het initiatief 

Om passende initiatieven te vinden voor Pilkes hebben we onder andere gezocht op internet. Bedrijven 

die gecertificeerd zijn voor de CO2-Prestatieladder moeten communiceren op hun internetsite over de 

initiatieven waar ze aan deelnemen of die ze hebben opgestart. 

 

Op internet kwamen we het initiatief “CO2reductieindebouw” tegen. Op de site van “CO2-reductieinde 

bouw” stond dat zij binnenkort zouden samengaan met Duurzame Leverancier. Op 29 augustus 2013 

werd een klankbordbijeenkomst georganiseerd. Pilkes heeft zich hiervoor aangemeld omdat bleek dat we 

een actieve bijdrage konden leveren. 

 

- Participerende partijen 

Duurzame Leverancier is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton Rail, Grontmij 

en Oranjewoud. Het initiatief wordt ondersteund door Provincie Utrecht, de Kamer van Koophandel en 

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). 

 

- Doel van het initiatief 

Het initiatief Duurzame Leverancier ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar 

te maken. Via de site van Duurzame Leverancier kunnen leveranciers laten zien welke inspanningen zij 

leveren op gebied van duurzaamheid en duurzame bedrijfsvoering. De tool CO2-footprint maakt de CO2-

emissie snel inzichtelijk. Via de vragen en tips in de duurzaamheidsscan, wordt duidelijk hoe duurzaam 

een organisatie bezig is én welke kansen er nog liggen. Alle deelnemers kunnen hun footprint en 

duurzame inspanningen vervolgens toevoegen aan de duurzaamheidsindex. Hierdoor wordt een database 

opgebouwd waar opdrachtgevers informatie uit kunnen halen. Dit voorkomt dat alle opdrachtgevers los 

van elkaar bij de leveranciers informatie moeten opvragen. Opdrachtgevers stellen namelijk steeds vaker 

duurzame eisen aan hun (A-) leveranciers. 

 

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 

2010) 

 

- Rol van Pilkes en de activiteiten die bij deze rol horen 

Pilkes onderschrijft de CO2-reductiedoelstelling van Duurzame Leverancier en heeft zichzelf tot doel 

gesteld om de CO2-uitstoot met 20% te reduceren ten opzichte van 2012. Om dit te bereiken zijn 

doelstellingen, maatregelen en plannen van aanpak opgesteld en wordt duurzaamheid onder de aandacht 

gebracht van onze medewerkers.  

 

Duurzame Leverancier is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe site . Pilkes levert een actieve bijdrage 

aan het initiatief door deze site te testen en feedback te geven. Bovendien bezoekt Pilkes minimaal 4x per 

jaar de bijeenkomsten en/of Workshops van Duurzame Leverancier. 
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Om Duurzame Leverancier onder de aandacht te brengen communiceert Pilkes dit initiatief op haar 

internetsite. 

 

- Reden / aanleiding van actieve deelname; 

In de klankbordbijeenkomsten worden ideeën en ervaringen uitgewisseld, dit voorkomt dat bedrijven 

steeds weer opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn. Bovendien werkt het inspirerend en motiverend om 

te merken dat duurzaamheid voor heel veel bedrijven inmiddels een belangrijk onderwerp is.  Pilkes wil 

graag haar steentje bijdragen en heeft gekozen voor Duurzame Leverancier omdat het opgericht is om 

andere bedrijven te stimuleren tot een meer duurzame bedrijfsvoering. 

 

- Wat heeft Pilkes aan deelname aan het initiatief? 

Duurzame Leverancier ondersteunt Pilkes om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken en ze 

werkt inspirerend en motiverend. Bovendien kan extra kennis worden vergaard en kunnen contacten 

worden gelegd met andere bedrijven waardoor ons netwerk met duurzame bedrijven wordt vergroot. 

 

- Wat heeft Duurzame Leverancier aan Pilkes?  

Er is sprake van een win-win situatie. Hoe meer deelnemers aan het initiatief hoe beter het platform van 

Duurzame Leverancier functioneert. Pilkes werkt actief mee aan het testen van de nieuwe site, dit levert 

Duurzame Leverancier informatie op om de site nog meer te verbeteren. 

 

 

Initiatief  van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 

Ondernemen (SKAO CO2-Prestatieladder) 
- Achtergrond van het initiatief 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) beheert de CO2-Prestatieladder 

waarmee ondernemers worden beoordeeld op hun inspanningen om CO2-emissie te beperken en 

reduceren. De CO2-prestatieladder is in 2009 door ProRail geïntroduceerd, in maart 2011 heeft ProRail 

het beheer van de ladder overgedragen aan SKAO. 

 

- Participerende partijen 
Het aantal participerende partijen neemt nog altijd toe. Op de site van SKAO is een overzicht van alle 

leden beschikbaar (www.skao.nl). 

 

- Doel van het initiatief 

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen heeft de volgende doelstellingen: 

 

1- Het beheer en de doorontwikkeling van de CO2-Prestatieladder 

2- Het creëren van draagvlak bij marktpartijen en maatschappelijke organisaties voor de benadering 

en de werkwijze van de CO2-Prestatieladder 

3- Het bevorderen en faciliteren van een effectieve dialoog tussen bedrijven en maatschappelijke 

organisaties over klimaatvriendelijk ondernemen gericht op concrete CO2-reductie 

4- Bevordering van de ontwikkeling van sector brede CO2-reductieprogramma's door participerende 

bedrijven en de actieve deelname daaraan 

5- Het bevorderen van breed gebruik van de CO2-Prestatieladder in meerdere sectoren 
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- Rol van Pilkes en de activiteiten die bij deze rol horen 

Pilkes zal minimaal 1x per jaar aan deelnemen aan de innovatiebijeenkomsten die SKAO organiseert. En 

Pilkes neemt actief deel aan de CO2-Prestatieladder door het behalen van niveau 3. 

 

- Reden / aanleiding van actieve deelname; 

Het wordt voor onze opdrachtgevers steeds belangrijker dat Pilkes kan aantonen dat we op een  

maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen.  We zochten naar manieren om onze opdrachtgevers 

aan te kunnen tonen dat Pilkes zich hard maakt voor het milieu. Pilkes wil de uitstoot van CO2 en het 

verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren. 

Daarom hebben we gekozen om ons te laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder. Opdrachtgevers 

stellen steeds vaker de CO2-Prestatieladder als selectiecriteria en sommige opdrachtgevers belonen zelfs 

bedrijven voor deze certificering (bijvoorbeeld in de vorm van een fictieve korting op de 

aanbestedingsprijs). 

- Wat heeft Pilkes aan deelname aan het initiatief? 

De ladder geeft Pilkes houvast geeft bij het reduceren van de CO2-uitstoot door de gestructureerde 

werkwijze die vereist is. De eisen uit de ladder zorgen ervoor dat Pilkes actief bezig is met CO2-reductie. 

Daarnaast zorgt het behalen van de CO2-Prestatieladder op niveau 3 ervoor dat we aan onze 

opdrachtgevers kunnen aantonen dat we actief bezig zijn met het reduceren van onze CO2-emissie. 

 

- Wat heeft SKAO aan Pilkes?  

Hoe meer deelname aan het initiatief hoe meer de CO2-uitstoot wordt verminderd.  

 


