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1. Actieve deelname initiatieven
Dit document beschrijft de initiatieven waaraan actief kan worden bijgedragen en welke voldoen aan de eisen van de CO2Prestatieladder. In deze inventarisatie zijn ook de initiatieven meegenomen waaraan sector genoten zoals HSM B.V. en Hollandia
B.V. deelnemen.

1.1. Beschikbare initiatieven
Tijdens de inventarisatie zijn de volgende initiatieven naar voren gekomen.
Duurzame leverancier: De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen
ondernemen. Zij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van
duurzaamheid, milieu en veiligheid. Het initiatief is laagdrempelig en interactief. Ze organiseren interessante
klankbordbijeenkomsten en ondersteunen diverse keteninitiatieven. Het uitgangspunt is het delen van kennis en informatie,
voor en door de deelnemers, groot en klein.
NLCO2 Neutraal: Steeds meer bedrijven en instellingen zien de noodzaak van duurzaam en verantwoord ondernemen.
Stichting Nederland CO2 Neutraal stimuleert en ondersteunt hen om uit te groeien tot een klimaat neutrale onderneming:
schoner en minder afhankelijk van fossiele
brandstoffen, met respect voor mens en milieu. Elk kwartaal organiseren ze een event voor bedrijven die actief aan de slag
willen met CO2-reductie. Inmiddels telt de stichting meer dan tweehonderd enthousiaste bedrijven die vier keer per jaar
deelnemen aan de workshops en inspiratie opdoen tijdens de plenaire middagbijeenkomst.
Duurzaamheidsplatform Gouda: Samen versnellen we onze duurzaamheidskansen: dat is het uitgangspunt van
Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG). Een platform voor bedrijven die duurzaamheid in hun DNA hebben, maar ook voor al
die andere bedrijven, organisaties en instellingen die de ontwikkelingen willen volgen of duurzamer willen werken. Met
elkaar leveren we een actieve bijdrage aan het verduurzamen van Gouda en de regio, in tal van korte- en
langetermijnprojecten. Projecten die individueel moeilijk te realiseren zijn, maar in een collectief kader vaak wél haalbaar
blijken. De belangrijkste thema’s daarbij zijn energietransitie, hernieuwbare grondstoffen en onderwijs & arbeidsmarkt. Het
doel: een hoger milieu- én financieel rendement, en ‘duurzaam denken en doen’ een structureel onderdeel maken van de
bedrijfsvoering.

1.2. Actieve bijdrage Slangen Staal B.V.
Slangen Staal heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan de volgende initiatieven:
Duurzaamheidsplatform Gouda: Dit initiatief past zeer goed bij Slangen Staal. De organisatie streeft er namelijk al jaren
naar om zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken met lokale ondernemers. Om een voorbeeld te geven, als iets ingekocht
moet worden, wordt altijd eerst gezocht naar een lokale leverancier. Vanwege deze visie m.b.t. lokaal ondernemerschap, past
Duurzaamheidsplatform Gouda goed bij Slangen Staal. De organisatie kan aan lokale initiatieven met lokale ondernemers
deelnemen voor het reduceren van haar CO2 -emissie.
Duurzame Leverancier: Op de website van de Duurzame leverancier wordt elk half jaar de nieuwe CO 2-Footprint
gepubliceerd. Tevens zal er actief worden deelgenomen aan klankbordbijeenkomsten indien er in de bijeenkomsten thema's
worden besproken die interessant zijn voor Slangen Staal.
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