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1. Inleiding 
 
Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. 
Samen met de sector (en zelfs in onze keten) kunnen verdere CO2-reducerende 
maatregelen getroffen worden. Dmissi Electro B.V. levert hieraan graag een bijdrage door 
deel te nemen aan dergelijk sector- en keteninitiatieven.  
 
Dmissi Electro B.V. investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar 
mogelijk maken wij gebruik van kennis die elders is ontwikkeld. 
 
Dit document beschrijft de lopende initiatieven waaraan wij deelnemen. Dat kan een door 
een ander bedrijf opgestart innovatieproject voor CO2-reductie zijn. Ook worden initiatieven 
ontplooid door brancheverenigingen of kennisinstituten. 
 
Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de mogelijke initiatieven die relevant 
kunnen zijn voor ons bedrijf. Deze initiatieven dienen in ieder geval in belangrijke mate 
verband te houden met onze activiteiten. Vervolgens is een keuze gemaakt.  
 
Het gekozen initiatief, inclusief een korte omschrijving, de initiatiefnemers en de 
reductiedoelstellingen zijn in dit rapport beschreven. 
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2. Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven 
 

2.1  Onderzoek naar bestaande initiatieven 

Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van CO2 prestatieladder 
gecertificeerde bedrijven bezocht, door naar hun CO2-Prestatieladder pagina te gaan en daar 
voor een sectorinitiatief te kiezen. Ook op de website van SKAO staan veel initiatieven 
verzameld. Daarnaast hebben wij gekeken naar de branchevereniging om na te gaan wat er 
in onze branche gebeurt aan initiatieven, mogelijk in samenwerking met opdrachtgevers.  
 
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn bekeken op: 

- www.skao.nl 

- www.cumela.nl 

- www.will2sustain.nl/ 

- www.duurzaammkb.nl 

- www.duurzameleverancier.nl 

In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat Dmissi Electro B.V. op de hoogte is van 
sector en/of keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate 
verband houden met de projectenportefeuille en het geambieerde prestatieniveau, trede 3. 
 
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn: 

- Toepassen innoverende processen en producten 

Innovatieve werkmethoden die de belasting voor mens en milieu zo veel mogelijk 

beperken en een duidelijke bijdrage leveren aan milieudoelstellingen. 

- Het nieuwe rijden 

Het Nieuwe Rijden is een initiatief om het brandstofverbruik te reduceren en 

zodoende de CO2-uitstoot. 

- Brandstofbesparing 

Reductie van het brandstofverbruik en daarmee ook de CO2-productie. 

- Duurzameleverancier.nl 

toegespitst op de bouw. 

 
2.2 Initiatieven besproken in het management 

 
Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementteam 
besproken. Tijdens dit overleg is de keuze gemaakt om deel te blijven nemen aan het 
volgende initiatief: 
 
 - Duurzame Leverancier 
 
Naast de bestaande aandachtspunten zal in ieder geval worden toegespitst op 
mogelijkheden van brandstofbesparing.  

 
2.3 Keuze voor deelname 

 
Er wordt voor dit initiatief gekozen omdat dit in belangrijke mate verband houdt met onze 
branche, onze activiteiten en meest materiële emissies.  
 

http://www.skao.nl/
http://www.cumela.nl/
http://www.duurzaammkb.nl/
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Al vanaf 2011 wordt deelgenomen aan dit initiatief en wordt Dmissi Electro B.V. op de hoogte 
gehouden middels nieuwsbrieven van duurzameleverancier.nl. 
 
 

3. Toelichting op het initiatief 
 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de deelname aan het initiatief “Duurzame leverancier”. Deze 
deelname is conform eisen van het handboek / de norm van de CO2-Prestatieladder 3.1.  
 

3.1 Deelname Duurzame Leverancier 

 
3.1.1 Achtergrond van het initiatief 
 
De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die willen investeren in 
duurzaamheid. Het initiatief is in 2009 opgezet door Movares, Strukton, Antea Group en 
Sweco. Eind 2017 zijn Arcadis, Royalhaskoning DHV, Witteveen+Bos en Fugro als partners 
toegetreden en hebben ze hun dienstverlening uitgebreid met de projectenfootprints 
(ketenanalyses) en D-Tool. 

3.1.2 Doel van het initiatief 
 
Dit 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. De Duurzame 
Leverancier helpt bij het vinden van jouw duurzame leveranciers. 

Voor iedereen die meedoet liggen contacten met leveranciers, opdrachtgevers en NGO's die 
werk maken van duurzame oplossingen binnen handbereik. Elk jaar organiseren ze 
duurzame inspiratiesessies, onze klankbordbijeenkomsten.  

 
 
3.1.3 Reden/aanleiding van actieve deelname 
 

De eisen die de norm stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder ontwikkelen. 
 
3.1.4 Rol van Dmissi Electro B.V. 
 

Volgen van het initiatief. 
 
3.1.5 Activiteiten die bij deze rol horen 

Bijhouden van de jaarlijkse CO2 footprint en publiceren van certificeringen en 
documenten die verband houden met duurzaam ondernemen. Het aanleveren van 
informatie aan het initiatief. 

 
3.1.6 Wat heeft Dmissi Electro B.V. aan deelname? 
 

De eisen die de norm stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder ontwikkelen. 
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3.1.7 Budget 
 

Voorlopig blijft het budget bepaald op € 355,= voor de geplande activiteiten.  
 

3.2 Betreffende eisen 

 
De invalshoek D “Deelname aan initiatieven” dient te voldoen aan de eisen conform Niveau-
3 op de CO2-prestatieladder 3.1. Een eis die hierbij behoort betreft eis 3.D.1 “Actieve 
deelname aan minimaal één sector of keten initiatief op het gebied van CO2-reductie”. Om dit 
aan te tonen dient er een actieve deelname te zijn door middel van aantoonbare deelname in 
werkgroepen, het publieke uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie 
aan het initiatief. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de hiervoor genoemde initiatieven met een beschrijving 
van de bijbehorende aspecten.  
 

Initiatief Deelname  Publiekelijk 
uitgedragen 

Informatie 
aanleveren 

Duurzame 
leverancier 

Klankbord-
bijeenkomsten 
tenminste 1x per jaar 

De actieve deelname 
aan dit initiatief 
willen wij bekend 
maken door het te 
vermelden op de 
SKAO website. 

Informatie is 
beschikbaar en zal op 
de website van 
Duurzame leverancier 
worden geplaatst. 

 

3.3 Voortgang initiatieven 

 
De voormalige COF heeft deelgenomen aan twee bijeenkomsten van Duurzame 
Leverancier. Op 3 november 2020 betrof de inhoud COVID 19, anders dan verwacht. En op 
26 januari 2021 is er een deelname geweest aan “Waterstof , van probleem tot kans”. De 
eerstvolgende op 30 maart 2021 zal door de nieuwe CO2- manager, Sonja van der Ham, 
bijgewoond worden. 
 

3.4 Gerealiseerde doelstellingen 

 
Er is in tegenstellig tot vorig jaar een besparing bewerkstelligd op het verbruik van diesel. De 
diesel personenauto’s worden (en zijn al deels) vervangen door benzineauto’s en elektrische 
auto’s. 
De totale emissie voor zakelijk verkeer is significant afgenomen (4,4% van 181,59 in 2018 
naar 173,57 in 2020). Dit is gelukt, ondanks de toename van de omzet en wijziging in de 
orderportefeuille. 
De energiebesparing heeft zich doorgezet in 2020 (van 23,55 in 2018 naar 13,55 in 2020). 
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3.5  Continuering initiatieven 

 
Dmissi Electro B.V. zal  in 2021 verdere reductiemogelijkheden onderzoeken en in een 
review van de initiatieven (tijdens de nieuwe Directiebeoordeling) besluiten of men doorgaat 
met huidige initiatieven en/of deelneemt aan andere initiatieven. 
 

 
4. Voortgang van het initiatief 
 
 Budgetoverzicht initiatieven 
 
 
Voor de hiervoor genoemde initiatieven heeft Dmissi Electro B.V. een budget vrijgemaakt. 
 
Voor de initiatieven is een budget vrijgemaakt van € 355,00. Er zal voornamelijk kosten 
worden gemaakt op plaatsen van informatie op de website en interne communicatie 
(manuren). 
 
Budget: 
 

 Initiatieven     €    355,00 
 
 

4.1 Gerealiseerde doelstellingen 

 
Zie eerder. 
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4.2  Continuering initiatief 

 
Zie eerder. 
 
 
Mohamed Dmissi, directeur 
 
Voor akkoord, 
Amsterdam, 15 februari 2021 
 

 


