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Informatie 

www.breeam.nl 
BREEAM-NL Infra richtlijn 

voorziet in grote behoefte de 

Publieke opdrachtgevers en 

marktpartijen in de GWW… 

 

www.skao.nl 

Informatie en nieuws over de 

CO2-prestatieladder, 

Handboek, gecertificeerde 

bedrijven, de Stichting, 

Certificerende instellingen… 

 

 

De CO2-Prestatieladder 

Het registreren en monitoren van onze grootste 

energiestromen is een continue activiteit en is 

geborgd binnen ons managementsysteem. 

Waalpartners heeft gekozen om de normen van 

de CO2-Prestatieladder hierbij te volgen. De 

eerste tussentijdse externe audit heeft inmiddels plaatsgevonden. Hierin 

heeft de auditor beoordeeld of wij voldoen aan de eerder genoemde 

certificeringsnorm. Deze eerste (tussentijdse) surveillance-audit, zoals ze dit 

noemen, is met succes afgesloten. Dit houdt in dat wij op de goede weg zijn 

om milieubewust denken en doen een vaste plek in onze organisatie te 

geven. Belangrijk! Want wij zien de vraag naar milieuzorg steeds vaker 

terugkomen in uitvragen. Via onze website houden wij medewerkers en 

andere belanghebbenden op de hoogte van de behaalde resultaten. 

 

CO2-Footprint 2014 

De CO2-Footprint van onze grootste scope 1 & 2 energiestromen in 2014 is 

opgesteld. Uit de vergelijking met de footprint van 2012 (basisjaar) blijkt dat 

er 39 ton CO2 minder is uitgestoten. Na berekening van de uitstoot per FTE 

komt dit neer op een reductie van 4,8%. Een mooi resultaat dat tot nu toe in 

de lijn van de doelstelling ligt. Door het rijden in zuinigere auto’s, waardoor 

meer diesel is getankt maar minder benzine, is de CO2-uitstoot omlaag 

gegaan. In 2015 zal het aantal A- en B-label auto’s nog meer toenemen. 

 
CO2-Bewust denken binnen projecten 

Waalpartners denkt na hoe zij binnen het uitvoeren van haar 

werkzaamheden duurzame projecten kan ontwerpen en uitvoeren.  Het gaat 

hier over werkwijzen die structureel op een duurzame wijze uitvoerbaar zijn 

of advisering in het gebruik van duurzame producten in een ontwerp.  

In het project de Poelzone hebben wij bijvoorbeeld samen met de 

opdrachtgever de keuze gemaakt om gerecycled kunststof toe te passen (in 

plaats van hardhout) voor het zetten van 1.200 m1 oeverbescherming. 

Duurzaam adviseren binnen een project leidt tot duurzame oplossingen en 

uiteindelijk tot minder vervuiling. 

Aad Poot heeft de BREEAM-training met goed gevolg afgerond. Met behulp 
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Contact 

www.waalpartners.nl 

cvh@waalpartners.nl 

 

van deze training kan hij opdrachtgevers adviseren bij hun ambitie om 

projecten of gebieden duurzaam te ontwikkelen. Heb je hier vragen over, 

loop dan bij hem langs voor een duurzaam advies. 

 

LED verlichting 

Niet alleen in verlichtingsadviezen is het toepassen van LED aan de orde. 

Ook in het Hooghe Landhuys kijken wij waar het mogelijk is om bij  

vervanging van de verlichting, LED verlichting te gaan gebruiken.  

 

Groslijst sector- of keteninitiatieven 

Op de “Groslijst van sector- of keteninitiatieven” is inzichtelijk welke 

bedrijven of websites wij volgen waarbij initiatieven genomen zijn die tot doel 

hebben de CO2-uitstoot te verminderen. Bedrijven houden ons via 

nieuwsbrieven op de hoogte van hun activiteiten met betrekking tot 

duurzaam ondernemen. Het programma “Beter Benutten Haaglanden” 

binnen stadsgewest Haaglanden loopt nog steeds en wordt door ons actief 

gevolgd. Weet je zelf interessante initiatieven die de aandacht waard zijn, 

geef deze dan vooral door! 

 

www.opdefietswerktbeter.nl 

De fietsactie ‘Ga toch fietsen’ is weer gestart. Medewerkers worden weer 

uitgedaagd hun auto vaker te laten staan en op de fiets naar het werk te 

komen. Het doel is om zeker het gefietste aantal kilometers in 2014 te 

evenaren (4700 km.) 

 

Ook kleine dingen dragen bij 

 In 2014 hebben wij 27 kg plastic afval gescheiden ingezameld en 

weggebracht naar de gemeentewerf. 

 Voor overleg met onze opdrachtgevers maken wij tegenwoordig gebruik 

van web-/videoconferencing via Skype voor Bedrijven. Deze manier van 

communiceren werkt met audio en video en voor mensen zonder 

microfoon is het mogelijk gebeld te worden op je mobiel. Ook is het 

mogelijk om Powerpoint-presentaties te uploaden en te presenteren en 

programma’s die op de pc staan aan anderen te tonen. Deelnemers 

hebben geen abonnement nodig en kunnen ervoor kiezen om de 

applicatie gratis te installeren. 

Skype voor Bedrijven in het kort: 

- elkaar zien en met elkaar praten (m.b.v. een microfoon) via je 

beeldscherm. 

- vergaderen met meerdere mensen tegelijk die zichtbaar zijn  op het 

scherm. 

- mensen bij elkaar brengen zonder een kilometer te rijden. 

- bijdragen tot het verminderen van de CO2-uitstoot van het bedrijf dat 

uitnodigt voor deelname aan een webconference, maar ook door 

deelname het verminderen van de eigen CO2- uitstoot. 

Wil je gebruik maken van webconferencing? Meld dit dan bij de 

systeembeheerder! 

 De actie ‘Recycle je afval met BIC’, het inzamelingsproject van oude 

schrijfwaren, is gestart in december 2014 en loopt nog steeds.  

Inmiddels zijn wij druk bezig met het inzamelen van oude schrijfwaren. 

In de dozen zit dan ook al ‘geluid’. Eind van dit jaar gaan wij de dozen 

wegen! 
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