Baaij, Ernst-Jan (MDB)
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

info@skao.nl
maandag 20 oktober 2014 13:55
Baaij, Ernst-Jan (MDB)
Nieuwsbrief CO2-Prestatieladder, oktober 2014

Nieuwsbrief
Nummer 19, oktober 2014

De CO2-Prestatieladder is
een instrument om bedrijven

P&G 500ste bedrijf op de CO2-Prestatieladder

die deelnemen aan
aanbestedingen te stimuleren

Het aantal gecertificeerde bedrijven op de

tot CO2-bewust handelen in
eigen bedrijfsvoering en bij

17 september reikte de voorzitter van de

de uitvoering van projecten.
Het gaat met name om

Ondernemen (SKAO), Patrick Buck tijdens

energiebesparing, het
efficiënt gebruikt maken van
materialen en het gebruik van
duurzame energie. De ladder
is een concrete uitwerking
van het streven naar één

CO2-Prestatieladder blijft snel groeien. Op
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &
de Dag van Duurzaam GWW het
vijfhonderdste laddercertificaat uit aan P&G BV.
Lees verder

SKAO aanwezig op het Nationaal Sustainability Congres
Op dinsdag 4 november 2014 zal het 3de

helder en toegankelijk
instrumentarium voor

lustrum (15de editie) plaatsvinden van het
duurzaamheidscongres van Nederland in

duurzaamheid bij het gunnen
van opdrachten. Het

het Congrescentrum 1931 te Den Bosch.
Jacqueline Cramer (voorzitter adviesraad

instrument wordt door
overheidsorganisaties en

SKAO) en Gijs Termeer (manager SKAO)

bedrijven gebruikt bij veelal
complexe aanbestedingen.

zullen op deze dag inhoud gaan geven aan een themasessie over

Het uitgangspunt van de
ladder is dat inspanningen

Lees verder

worden gehonoreerd. Een
hogere score op de ladder

Invoering schaduwonderzoeken RvA

duurzame innovaties.

wordt namelijk beloond met
een concreet voordeel in het

De RvA heeft per 1 mei 2014 een nieuwe

aanbestedingsproces, in de
vorm van een - fictieve -

schaduwonderzoek) ingevoerd bij de

korting op de inschrijfprijs.

managementsysteemcertificatie. Bij

vorm van beoordelen (het
beoordeling van
reguliere beoordelingen (initieel, controle-

Meer weten?
Lees de brochure

en herbeoordelingen) kan een van de bijwoningen vervangen worden
door een schaduwonderzoek.
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Lees verder

CUMELA Nederland start sectorinitiatief 'Sturen op CO2'
CUMELA Nederland gaat voor haar leden
het sectorinitiatief 'Sturen op CO2'
organiseren. Cumelabedrijven die
gecertificeerd zijn of bezig zijn met het
certificeren voor de CO2-prestatieladder
kunnen zich aanmelden voor dit meerjarige
sectorinitiatief.
Lees verder

SKAO is op zoek naar succesverhalen
SKAO is op zoek naar best practices in het
kader van de CO2-Prestatieladder. Bent u
bekend met een techniek, werkmethode, of
activiteit die significant heeft bijgedragen
aan CO2-reductie binnen uw bedrijfsvoering
en/of de keten? Kortom; is er door innovatie
op een slimme manier energie bespaard? Wij horen dat graag via
info@skao.nl
Lees verder

Aandacht voor duurzaamheid in de bouw rendeert
De bouw speelt een sleutelrol bij het streven
naar duurzaamheid en een duurzame
economie. Duurzaamheid is een omvangrijk
begrip, dat veelal wordt uitgedrukt in de drie
P's van people, planet, en profit/prosperity.
Op het gebied van duurzaamheid en
duurzaam bouwen is al veel vastgelegd en bereikt. Dit blijkt uit de door
PwC uitgevoerde Performance-meting Top Bouwondernemingen.
Lees verder

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, klik dan hier
www.skao.nl
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