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Rapport CO2 transparantie en participatie 
Is: 

• Communicatieplan (intern en extern) CO2 reductiesysteem 

• Externe belanghebbenden overzicht 

• Sector- en keteninitiatieven overzicht 

• Stuurcyclus / verantwoordelijkheden 
 
 
Organisatie: Temmink Bouwprojekten betreft: 

• Temmink Bouwprojekten B.V. (1e naam op certificaat) 

• Temmink Bouw en Onderhoud B.V. 

• Van Vliet Temmink Bouwprojekten B.V. (per 2013). 

Internetsite: www.temmink.nl  
Opgesteld door: Patrick van Rossum, adviseur. www.rossumadvies.nl  

In overleg met Marcel Peters. 
Geaccordeerd door: Marcel Peters, directeur 

 
Rapportage conform norm(en) / eisen: 

• CO2-Prestatieladder 2.1 (18 juli 2012) 
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1. Inleiding 

In dit rapport wordt de CO2-transparantie en -participatie behandeld van de organisatie conform de 
koptekst over de periode conform de koptekst. 
 
Dit rapport is mede een hulpmiddel om aantoonbaar te maken hoe wordt voldaan aan de diverse 
eisen conform de normen/eisen die op het voorblad van dit rapport zijn vermeld. 
 
Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is te vinden via: 

• Handboek CO2-Prestatieladder via www.skao.nl. 

• http://www.rossumadvies.nl/pagina/systemen-certificeringen/co2-prestatieladder.html 
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2. Belanghebbenden 

Informatie over het onderwerp van dit hoofdstuk is te vinden in: 

• Handboek CO2-Prestatieladder, Bijlage A / 1 Aanbieders (blz. 49). 

• Handboek CO2-Prestatieladder, Bijlage A / 2 Bedrijven en organisaties (blz. 49 t/m 51). 

• Handboek CO2-Prestatieladder, Bijlage B Organisatorische grens (blz. 58 t/m 62). 

• Handboek CO2-Prestatieladder, Bijlage D / 4 Toelichting CI / Transparantie (blz. 97 t/m 103). 

 

2.1. Interne belanghebbenden 

Bron Handboek CO2-Prestatieladder, Bijlage D / 4.2 [2.C.1] Toelichting CI (blz. 99): 

•  ‘Intern’ heeft betrekking op alle vaste en tijdelijke medewerkers van het bedrijf, inclusief degenen 

die betrokken zijn bij de projectenportefeuille en dan met name de medewerkers van het bedrijf 

die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van de projecten met CO2-

gerelateerd gunningsvoordeel (bv projectmanager, technisch manager etc.). 

• ‘Structureel’ (zie begrippenlijst) betekent in dit verband voor projecten waarop CO2-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is ook dat de communicatie over elk van deze projecten plaatsvindt. 

Wanneer het grootste deel van de projecten van het bedrijf wordt uitgevoerd met 

onderaannemers communiceert het bedrijf ook: 

o Op locaties van projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, 

o Over de maatregelen die benoemd zijn voor dat project, 

o Zodanig dat ook alle medewerkers van de onderaannemers van dat project hiervan kennis 

kunnen nemen. 

 

2.2. Externe belanghebbenden 

De volgende zijn door de organisatie geïdentificeerd: 

Soort Naam eventueel Toelichting eventueel 
Klant; “gunningsvoordeel” NS 

ProRail 
Gemeente  

Gunningsvoordeel d.m.v. (fictieve) korting. 
Deze klant hecht dus veel waarde aan 
CO2-reductie. 

Klant; Ontwikkelaar / belegger   
Klant; Particulier   

Leverancier; Bouwmaterialen Raab Karcher  
Onderaannemer: Installateur Van Dorp Installateur is vaak meer met CO2-reductie 

bezig dan overige onderaannemers. 
Onderaannemer; Overig   

Investeerder   
Branchegenoot die met CO2-
reductie bezig is 

  

Overheid   
NGO (niet-gouvernementele 
organisatie) 

  

Kennisinstituut in de branche   

Belangenvereniging natuur, 
klimaat, energie 

  

 
Informatie over het onderwerp van dit hoofdstuk is te vinden in: 

• Bron Handboek CO2-Prestatieladder, Bijlage D / 4.2 [2.C.3] Toelichting CI (blz. 100): 
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3. Sector- en keteninitiatieven 

Informatie over het onderwerp van dit hoofdstuk is te vinden in: 

• Bron Handboek CO2-Prestatieladder, Bijlage D / 5 Toelichting CI / Participatie (blz. 104 t/m 109): 

 

Sector- en keteninitiatieven, en hoe deze verband houden met de bedrijfsvoering en de 

projectenportefeuille, worden besproken in managementoverleg. 

 

3.1. Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

De organisatie is aantoonbaar op de hoogte van sector- en/of keteninitiatieven op het gebied van 
CO2-reductie die in belangrijke mate verband houden met de projectenportefeuille. 
Inventarisatie eventueel met behulp van: 

• http://www.skao.nl/Initiatieven-en-programmas 

• www.duurzameleverancier.nl 

 
Naam Toelichting c.q. analyse 

Bouwend Nederland Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met 
ongeveer 4500 aangesloten bouwbedrijven de grootste 
ondernemersorganisatie in de bouw. 
www.bouwendnederland.nl geeft info. Met name speerpunt duurzaamheid. 

De Dutch Green Building 
Council (DGBC) 

Een onafhankelijke nonprofit organisatie die streeft naar blijvende 
verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. 
www.dgbc.nl geeft info. 

Duurzaamgebouwd.nl Een platform voor kennisdeling en innovatie op het gebied van duurzaam 
bouwen. 
Indruk dat met name grote bedrijven hier aan de orde komen. 

Eigen initiatief Het onderzoeken van het terugdringen van bouwenergie. 
Hierin willen we samen met bouwmaterieel leveranciers en eventueel 
opdrachtgevers nadenken over hoe we dit kunnen terugdringen. 
Dit spreekt bij onze organisatie enorm tot de verbeelding omdat wij als 
bouwer hier veel invloed op kunnen uitoefenen. 
Dit nog nader onderzoeken of we dit kunnen optuigen. 

Stationsscan 
duurzaamheid 

Prorail en NS Poort hebben een scan ontwikkeld om de sterke en zwakke 
punten van een station op het gebied van duurzaamheid in kaart te 
brengen. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s energie, milieu, 
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 
www.duurzaamstation.nl geeft info. 

Rail Forum Kennisnetwerk van de Nederlandse rail sector om voornamelijk innovatie 
te stimuleren. 
Indruk dat het met name bedoeld is om het spoorgerelateerde bedrijven 
met elkaar van gedachten wisselen. 
www.railforum.nl geeft info. 

Railforum Kenniskring 
Duurzaamheid 

Door middel van een aantal werkgroepen wordt de CO2-voetafdruk van de 
hele spoorketen in kaart gebracht. 
Zie opmerkingen Railforum. 
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3.2. Deelname aan sector- en keteninitiatieven 

Deelname door de organisatie betreft: 
 

Sector- en/of 
keteninitiatief 

Ondernomen en/of vervolg acties, registraties, specifiek budget, 
managementoverleg 

Bouwend Nederland 
www.bouwendnederland
.nl 

Passieve deelnamen betreft: Betaling contributie. O.a. factuur 24-09-2013. 
Actieve deelname betreft:  Doe cursus CO2-footprint / nivo 3 09-10-2013. 
Specifiek budget vaststellen in directiebeoordeling. 

 
Bron CO2-Prestatieladder: 
(2.D.1.) Het bedrijf neemt passief deel aan minimaal één (sector of keten) initiatief dat in belangrijke 
mate verband houdt met de projectenportefeuille, door inschrijving en/of betaling van contributie of 
sponsoring. 
(3.D.1.) Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-
reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het 
publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. 
(3.D.2.) Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt. 
(4.D.1.) Het bedrijf kan aantonen dat zij initiatiefnemer is van ontwikkelingsprojecten die de sector bij de uitvoering van 
projecten faciliteren in CO2-reductie door het verbinden van de bedrijfsnaam aan het initiatief, door publicaties, door 
bevestiging van mede-initiatiefnemers. 
(4.D.2.) Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt. 
(5.D1.) 1 
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4. Communicatieplan (intern en extern) CO2 reductiesysteem 

4.1. Communicatieoverzicht 

Communicatievorm Doelgroep / 
deelnemers 

Frequentie Registratie, 
Onderwerp(en) eventueel 

Verantwoordelijke 

Internetsite Intern en extern Continue Zie hfst 4.2; O.a. 
- CO2-footprint 
- Energiereductiebeleid 
- Reductiedoelstellingen 
- Reductiemaatregelen 

KAM-coördinator 

Directieoverleg –
beoordeling 

Intern; Directeur 
KAM-coördinator 

Min. 2x / jaar Verslag KAM-coördinator 

Personeelsbijeenkomst Intern Min. 2x / jaar Verslag. O.a. energie-
/reductiedoelstellingen en 
bijhorende maatregelen 
(2.B.3.). 

KAM-coördinator 

Externe mailing Extern Op verzoek van 
directeur 

Mailing Directeur /  
KAM-coördinator 

Persbericht Extern Indien gewenst Persbericht Directeur 

Presentatie Extern Indien gewenst Presentatieregistratie Directeur 

Beurs Extern Indien gewenst  Directeur 

Open dag Extern Indien gewenst  Directeur 

 

4.2. Internetsite 

De naam van de internetsite van de organisatie is vermeld in dit rapport op pagina 1. 
 
Bron (Handboek CO2-Prestatieladder, hoofdstuk 6.8 explicitering extern publiceren (blz. 45)): 
 
Voor nivo 3, 4 en 5 is vereist, dat het bedrijf heeft een internetsite heeft ingericht die aan de volgende 
voorwaarden voldoet. 
Voorwaarden Toelichting 
1. Bereikbaar op de bedrijfsnaam (zoals vermeld op 
het certificaat) en vervolgens via de zoekterm 

“CO₂prestatieladder”.  

Zie website conform pagina 1 van dit rapport. 

2. Slechts één website met daarin waar nodig 
verwijzingen middels weblinks. 

Zie pagina 1 van dit rapport. 
Pagina: CO2 

3. Statische inhoud: tenminste de vereiste informatie 
(en documentatie) zoals aangegeven bij de eisen 
4.A.1, 3.B.2, 4.B.2, 5.B.1, 3.C, 5.C.1, 5.D.3 en zover 
als van toepassing eisen 3.D.1 en 4.D.1. Deze 
informatie is dezelfde als die, op basis waarvan de 
ladderCI het certificaat heeft verleend of verlengd. 
Deze informatie blijft op het internet beschikbaar ten 
minste gedurende de looptijd van het certificaat.  

Documenten op de internetsite betreft met name: 
- CO2-footprint (m.b.t. 4.A.1.) 
- Rapport CO2 inzicht en reductie (mbt. 3.B.2, 
4.B.2., 5.B.1.) 
- Rapport CO2 transparantie en participatie (m.b.t. 
3.C, 5.C.1., 5.D.3., 3.D.1., 4.D.1.) 

4. Dynamische inhoud: tenminste rapportages zoals 
vereist onder eisen 4.B.2 en 5.B.1 en uitgebracht na 
de laatste (her)certificatie.  

Documenten op de internetsite betreft met name: 
- Rapport CO2 inzicht en reductie (m.b.t. 4.B.2., 
5.B.1.) 

5. De informatie opslagstructuur volgt de nummering 
van de eisen uit de audit checklijsten.  

Zie hierboven. 

6. Volledige kopieën van uitgereikte certificaten.  CO2-bewust certificaat. 
7. In geval van wijziging in de punten 1 t/m 6 zal 
deze website met bekwame spoed worden 
bijgewerkt. 

Zonodig wordt de internetsite bijgewerkt. 

  



 Doc.naam: Rapport CO2 transparantie en participatie 

  
Datum: 10-01-2014 

Pagina: 7 van 7 
 

 

4.3. Directiebeoordeling 

Bron (Handboek CO2-Prestatieladder, hoofdstuk 6.19 interne beoordeling (blz. 47)): 
Tenminste eenmaal per jaar dient er een directiebeoordeling te worden uitgevoerd aangaande de 
CO2-Prestatieladder.  
De input moet tenminste informatie bevatten over:  
- resultaten van interne audits en audits door ladderCI’s;  
- status vervolgmaatregelen van vorige directiebeoordelingen;  
- aanbeveling voor verbetering.  
De output moet tenminste bestaan uit maatregelen/besluiten met betrekking tot:  
- verbetering van de doeltreffendheid van het managementsysteem en bijbehorende processen;  
- vanaf niveau 3: een analyse van de waarschijnlijkheid van het gaan halen van eerder intern/extern 
gepubliceerde reductiedoelstellingen.  
Opmerking 3: De directiebeoordeling mag worden gecombineerd en/of geïntegreerd met andere 
directiebeoordelingen vanuit een andere schema’s, zoals bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 of VCA. 
 

5. Verantwoordelijkheden, stuurcyclus 

 
 
Taken (T), verantwoordelijkheden (V), bevoegdheden. 
 
Indien alleen “T” is aangegeven dan is dit ook “V”. 
“V” aangegeven bij meerdere “T” per taak (V = “eind”verantwoordelijke). 
Indien specifieke bevoegdheid van toepassing is dan dit bij de taak 
vermelden. 
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Energiegegevens verzamelen t.b.v. CO2-footprint.   T      

CO2-footprint opstellen.  T       

CO2-rapportages opstellen. Met name m.b.t.: 
- CO2-footprint analyseren. 

- CO2-reductiedoelstellingen en -maatregelen opstellen. 

- Vooruitgang CO2-reductiedoelstellingen en -maatregelen bewaken. 

- Resultaten CO2-reductiedoelstellingen en -maatregelen vaststellen. 

 T       

Verbeterkansen intern bespreken. TV T T T T T T T 

CO2-Rapportages goedkeuren. T        

Implementeren CO2-maatregelen (specifieke verantwoordelijkheden m.b.v. 
CO2-rapportages) 

TV T       

Communiceren van doelen, acties, resultaten (intern en extern). TV T       

Directiebeoordeling (evaluatie energiemanagement) TV T       

 
Uitgangspunt van het energiemanagement is de verbetercirkel: Plan, do, Check, Act. 
Dit uitgangspunt is onder andere verwerkt in de rapportage CO2 inzicht en reductie. 
 


