DEELNAME KETENINITIATIEF
1. Deelname duurzame leverancier
Toelichting initiatief
De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die willen investeren in
duurzaamheid. Het platform ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam
opzetten van hun bedrijfsvoering en projecten. Daarbij wordt milieuverantwoord
gehandeld en worden innovatieve methoden ontwikkeld om milieubelasting te
verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers is
het uitgangspunt.
Initiatiefnemers
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.
In- en output initiatief
Als deelnemer van het initiatief wordt verwacht dat er een actieve bijdrage wordt
geleverd in de vorm van;


Uploaden Carbon Footprint.



Actieve deelname aan de klankbordbijeenkomsten



Indien relevant deelname aan keteninitiatieven.

Van de Beek Bedrijven neemt actief deel doormiddel van het bezoeken van de
klankbordbijeenkomsten.
Het initiatief biedt het volgende;


Een actuele site met nieuwsberichten die teven een platform biedt om eigen
nieuwsberichten te plaatsen.



Data om de eigen Co2 uitstoot te vergelijken met gelijksoortige bedrijven.



Mogelijkheid tot deelname aan klankbordbijeenkomsten.



Een MVO scan in de vorm van een vragenlijst.

Ontwikkeling GIS-platform
Toelichting initiatief
Met behulp van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) kunnen externe databronnen
integraal binnen de geografie worden gevisualiseerd. Data wordt door de bronhouder
eenmalig vastgelegd en door de gebruikers realtime gevisualiseerd. Alle stakeholders
binnen het project kijken zo vanuit één perspectief naar de beschikbare data. Gegevens
vanuit een projectschouw kunnen bijvoorbeeld eenmalig worden vastgelegd en gedeeld
met de overige betrokkenen. Dit voorkomt o.a. dubbele ritten naar de projectlocatie.
Initiatiefnemers
Het platform wordt gepresenteerd onder de naam YGIS (www.ygis.nl) en is een initiatief
van Agel Adviseurs en Van de Beek Bedrijven B.V.
In- en output initiatief
Als mede-initiatiefnemer levert Van de Beek Bedrijven de volgende input;


Gebruik van de tool binnen de eigen projecten.



Aandragen van nieuwe databronnen die de tool verrijken.



Het mede financieren van softwarematige aanpassingen.



Deelname aan periodiek partneroverleg.

Het initiatief biedt het volgende;


Terugdringen van onnodige ritten naar de projectlocatie.



Efficiëntere aanpak van en het ontwerpproces



Geografisch inzicht binnen de actieve projecten waardoor vervoersbewegingen
efficiënter kunnen worden ingepland.

