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Inleiding 

Dit participatieplan geeft invulling aan de eisen zoals beschreven in het handboek van de 

CO2- Prestatieladder. Onderdeel van de bedrijfsvoering van Rever B.V. is om actief op de 

hoogte te willen blijven van, en zo mogelijk actief bijdragen aan de ontwikkelingen binnen 

ons vakgebied op het gebied van milieumanagement en verbetering van milieuprestaties in 

het algemeen en CO2-reductie in het bijzonder. In dit document wordt beschreven op 

welke manier Rever B.V. hier invulling aan geeft. 

 

Sector & keteninitiatieven 

Rever B.V. is op de hoogte van sector & keteninitiatieven. Op de website van SKAO is de lijst 

met initiatieven doorgenomen. Hierbij is gekeken naar de gebieden waarop met betrekking 

tot Rever B.V. de grootste CO2-reductie te behalen valt, te weten: stadswarmte, 

voertuigbrandstof en elektriciteit.  

 

Het initiatief: “Duurzame leverancier” is nader onderzocht en het initiatief “Nederland CO2 

Neutraal” is nader onderzocht. “Duurzame leverancier” is daarbij als minder zinvol voor Rever 

B.V. uit de bus gekomen. Er is daarom gekozen om deel te nemen aan het initiatief 

“Nederland CO2 Neutraal”. Daarbij zal de nadruk liggen op het reduceren van CO2 op het 

gebied van verwarming, elektriciteit en wagenpark. De deelname aan dit initiatief wordt in 

2022 opgepakt. Daarnaast is er gekozen om een initiatief bij te wonen voor het pragmatisch 

reduceren van CO2, in de vorm van een online platform om feitelijke reductie inzichtelijk en 

meetbaar te maken. 

 

Externe communicatie 

Naast dit participatieplan en het hebben van een CO2-beleid, reductiedoelstellingen en 

interne communicatie is het van belang om ook extern te communiceren over dit beleid. 

Deze communicatie is er met name op gericht dat opdrachtgevers en opdrachtnemers van 

Rever B.V. kunnen bijdragen aan het reduceren van de CO2-emissie zowel direct als indirect. 

 

 

Doel Middel/ kanaal Frequentie 

Reduceren van de CO2-

emissie in algemene zin. 

Uitdragen CO2-beleid  

van Rever B.V. aan 

(potentiële) 

opdrachtgevers. 

 

Website Rever B.V.  

(www.rever.nl) 

 

 

 

Informatieve / inspiratie 

rondleidingen door ons 

Clubhuis 

 

Indien van toepassing 

website aanpassen. 

Minimaal halfjaarlijkse  

update. 

 

Elke rondleiding door ons 

Clubhuis (ter info: 1487 

bezoekers in het jaar 2019 

(pré corona)). 

 

Reduceren van de CO2-

emissie in relatie tot initiatief: 

“Nederland CO2 Neutraal”. 

 

CO2 bijeenkomsten van 

initiatief: “Nederland CO2 

Neutraal”. 

 

Indien van toepassing  

(2 à 3 keer per jaar). 

 

 

De medewerking bij de CO2-reductie van externe partijen, zoals overheden, 

opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers is noodzakelijk. Doelstelling is om naar 

deze partijen middels de website van Rever B.V. te communiceren. Binnen deze 

communicatie dienen de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen aan bod te 

komen in combinatie met de huidige stand van zaken en de voortgang van de 

doelstellingen. Tevens zijn we, waar mogelijk, met leveranciers waar we veelvuldig zaken 

http://www.duurzameleverancier.nl/
https://nlco2neutraal.nl/
https://nlco2neutraal.nl/
http://www.rever.nl/


 

 

 

 

 

 
 

3 

mee doen in gesprek om gezamenlijk te kijken hoe we onze CO2 uitstoot verder kunnen 

reduceren. 

 

Voortgang en verslag 

Rever B.V. heeft op het gebied van gezamenlijk CO2 reduceren met een belangrijke partner 

(Human Office) contact gelegd ten einde in gezamenlijk verband de mogelijkheden tot 

CO2-reductie te verminderen. Human Office heeft daarin de ambitie uitgesproken om te 

kijken hoe zij in samenwerking met Rever B.V. het certificaat CO2-prestatieladders niveau 3 

kunnen behalen. 

 

In 2022 is deelgenomen aan CO2 webinar van Smart Trackers. Daarin heeft Rever B.V. op dit 

moment ‘informatie opgehaald’.  De ambitie ligt er wel om ook ‘informatie te brengen’. De 

verslagen van de bijeenkomsten van Nederland CO2 Neutraal worden bewaard op de 

server bij de overige CO2-documenten. Daarnaast zullen ook in 2022 bijeenkomsten van 

“Nederland CO2 Neutraal” bezocht worden. Er zal hierbij blijvend geprobeerd worden, door 

een actieve opstelling, informatie ‘te halen en te brengen’. Waarbij de nadruk ligt op het 

onderwerp stadwarmte, elektriciteit en brandstofreductie in brede zin.  

 

Ten behoeve van deze participatie is de noodzakelijke tijd die hiermee is gemoeid hiervoor 

vrijgemaakt en geaccordeerd door de directie. Inzet is gebudgetteerd op 2 uur maandelijks 

t.b.v. betrokken medewerker. Daarnaast is een budget van circa 1000 euro opgenomen op 

jaarbasis (naast de ingezette manuren). Dit is waarschijnlijk voldoende om de overige 

geplande kosten van de initiatieven te dekken gedurende de gehele geplande looptijd van 

onderstaande initiatieven.  

 

Overzicht betrokken medewerkers: 

 

Opdrachtgever/activiteit Overleg Verantwoordelijk 

Nederland CO2 Neutraal  

 

Bijeenkomsten bijwonen 

 

Jaytee van Veen 

 

 

 

Rever 

 

17 januari 2022 

 

 

P. Spoelder 

Directeur-Partner 

 

 

<handtekening> 


