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KETEN- EN SECTORINITIATIEVEN

Duurzame Leverancier
Duurzame Leverancier is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares,
Strukton, Grontmij en Antea group. Het initiatief wordt ondersteund door Provincie
Utrecht, de Kamer van Koophandel en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).
Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties die investeren in
duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij
milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld,
om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame
eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij.
Het platform Duurzame Leverancier organiseert regelmatig klankbordbijeenkomsten
waarbij wisselende gastsprekers een presentatie houden over een actueel onderwerp
met plaats voor kritische vragen en feedback. Aansluitend is er mogelijkheid om van
gedachten te wisselen tijdens een netwerklunch. Daarnaast heeft de Duurzame
Leverancier op haar website een mogelijkheid CO2 footprint te berekenen en
openbaar te maken. De gegevens van de site CO2reductieindebouw.nl zijn in deze
database overgenomen.
https://www.duurzameleverancier.nl/

Bouwen met staal
Bouwen met Staal is een landelijk kennisplatform. Haar doel is promotie, advies en
voorlichting, kennisoverdracht en onderzoek voor het gebruik van staal in de bouw.
http://www.duurzaaminstaal.nl/

Milieubarometer - Stimular
Op de site van Stimular kan op een handige manier een footprint worden berekend.
In de database zit de footprint van meer dan 2.500 bedrijven. Met behulp van deze
data kan men de eigen footprint vergelijken met die van branchegenoten.
https://online.milieubarometer.nl/productinformatie/

Greenteam
Het Greenteam is initiatief van SNS en Bouwen met staal met als doel om inzicht te
krijgen in materiaal-, energie- en waterverbruik binnen de individuele bedrijven.
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Gecombineerd met gegevens van andere spelers binnen de staalketen wordt voor de
gehele keten nieuwe milieustaaldata vastgesteld. De afgelopen jaren is de SNS steeds
meer gaan samenwerken met andere partijen zoals Bouwen met staal en de
Milieubarometer waardoor de activiteiten de afgelopen jaren op een lager pitje zijn
komen te staan.
http://K.staalbouw.net

Gemeente Tilburg
Gemeente Tilburg stimuleert sinds 2008 maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) en werkt daarbij nauw samen met het lokale bedrijfsleven. In het MVO
beleid van de gemeente Tilburg is duurzame energie een belangrijk onderdeel. Zo is
de Gemeente Tilburg in 2010 uitgeroepen tot de klimaatvriendelijkste gemeente van
Nederland. Het doel is om in 2045 een klimaatneutrale stad te zijn.
http://mvonederland.nl/
http://www.klimaatbureautilburg.nl/
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