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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2
Onze organisatie Reijm Groep I B.V. heeft na de laatste opvolgaudit op de CO2-prestatieladder niveau-3
evaluatie gedaan voor het vervolg. Het proces met de huidige certificerende instantie is op dit moment als
stroef ervaren als het gaat om opvolging en afronding.
Omdat de CO2-prestatieladder voor de hogere niveau’s steeds meer in de bestekken voorkomt, was al eerder
gesproken om de overstap te maken naar niveau-4 of niveau-5. Echter was enige tijd geleden een
aanbesteding misgelopen waar niveau-5 moest worden bezit. Het ging en gaat hierbij niet altijd over
gunningsvoordeel, maar vaak om wel of geen kans te maken om het project binnen te halen. Op dit
moment is er nog geen sprake van een project met gunningsvoordeel. Echter is er voor gekozen om voor
de komende certificeringsronde te kiezen voor certificering op de CO2-prestatieladder, niveau-5. Op deze
wijze wordt een herhaling van het mislopen bij een niveau-4 of -5 eis voorkomen.
Er is dan ook met onze externe adviseur gesproken om te komen tot een certificering op niveau-5 van de
CO2-prestatieladder. Hierbij zijn afspraken gemaakt om toe te gaan werken naar een certificering, waarbij
tevens is gekozen voor een andere certificerende instantie Bureau Veritas. Op dit moment zijn reeds
auditdata ingepland voor 21 en 22 november 2017. Met de externe begeleidende adviseur zijn afspraken
gemaakt om het traject in de komende maanden op te zetten met een gestreefde afronding in augustus of
september 2017.
Voor het hoogste niveau op de prestatieladder dienen wel meer zaken te worden opgepakt. Zo dient niet
alleen het energie en brandstofverbruik qua uitstoot in kaart te worden gebracht binnen de organisatie,
maar ook alles wat “buiten” de organisatie een CO2-uitstoot geeft. Eenvoudig gezegd betekent dit dat wij
onze energiestromen van b.v. alle ingekochte zaken in kaart moeten brengen om welke CO2-uitstoot het
gaat. Van deze zaken dient vervolgens een opstelling met rangorde te worden gemaakt en van de bovenste
zaken met de meeste uitstoot zal een “ketenanalyse” moeten worden opgesteld hoe wij hier prominent als
bedrijf reductie in willen gaan bewerkstelligen. Ook betekent een hoger niveau dat er meer eisen bestaan
over een eigen initiatief omtrent onze reductiezaken.
Onder begeleiding van onze externe adviseur zal dit traject in gang worden gezet. Elke medewerker van
Reijm Groep I B.V. kan bijdragen aan ons gestelde plan om te komen tot certificering op de CO2prestatieladder niveau-5.
Indien u goede suggesties heeft, vragen wij dit te melden aan onze CO2-functionaris (Dhr. Fred Reijm).

