Sector- en keteninitiatieven
BUKO Infrasupport weet welke ontwikkelinitiatieven er zijn die potentieel maatregelen kunnen
opleveren die relevant zijn voor de organisatie. BUKO Infrasupport 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.
Er wordt door BUKO Infrasupport zowel passief als actief deelgenomen aan initiatieven op het gebied
van CO₂-reductie door:
•
inschrijving en/of betaling van contributie of sponsering;
•
middel van deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het
aanleveren van informatie aan het initiatief.
Er wordt deelgenomen aan de volgende initiatieven:
Nederland CO2 Neutraal
Door BUKO Infrasupport wordt deelgenomen aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal. Dit initiatief
richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Wij doen dit middels vierjaarlijkse
middagprogramma’s en het faciliteren van werkgroep bijeenkomsten. Onderstaand treft u een
overzicht van het jaarlijks budget voor het initiatief Nederland CO2 Neutraal aan.
Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard:
- Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal
- Verslagen werkgroep
- Verslagen bijeenkomsten Nederland CO2 Neutraal

Duurzameleveranciers.nl
Door BUKO Infrasupport wordt deelgenomen aan het initiatief Duurzameleverancier.nl. De Duurzame
Leverancier is een samenwerkingsinitiatief van ingenieurs- en adviesbureaus. Zij ondersteunen
bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun actuele duurzaamheidsuitdagingen.
Op hun website vind je informatie over het reduceren van CO2 uitstoot, en handvatten voor het
opstellen en vergelijken van jouw bedrijfs- en projectfootprints (ketenanalyses), die je kunt vergelijken
en afstemmen met die van anderen.
Als je op zoek bent naar duurzame inspiratie voor jouw projecten, dan bied D-Tool je daarvoor een
breed scala aan instrumenten.

In2waste / IaMoo
BUKO Infrasupport verzamelt alle gebruikte versleten bedrijfskleding van de medewerkers om deze
vervolgens op een verantwoorde wijze te laten recyclen en er een product van laten maken welke
weer nuttig ingezet kan worden binnen de organisatie. We verlengen hiermee de levensduur van de
aangeschafte bedrijfskleding. Deze manier van verwerking levert een CO2 reductie op omdat kleding
normaliter verbrand zou worden door de afvalverwerker. De wijze waarop deze producten gemaakt
worden is niet milieubelastend en wordt lokaal en sociaal in Nederland verzorgd in opdracht van
IaMoo. BUKO Infrasupport is in oktober 2019 gestart met dit initiatief. Vanaf volgend jaar kan door
middel van de rapportages, welke gemaakt worden door In2waste, worden getoond wat de CO2
reductie is wat er is gerealiseerd met dit initiatief.
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