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1.

Introductie
Dit plan Deelname Initiatieven beschrijft de wijze waarop HSM BV (hierna: HSM) door
participatie toont dat het investeert in samenwerking, het delen van kennis en het daar waar
mogelijk gebruik maakt van kennis die elders is ontwikkeld. Dit met als doel om de CO 2 uitstoot
binnen en daar waar mogelijk buiten HSM te reduceren.

2.

Budget
Jaarlijks stelt de directie van HSM een budget ter beschikking voor deelname aan initiatieven
(sector en/of keten) met als doel CO2 uitstoot te reduceren. Jaarlijks zal tijdens de
directiebeoordeling worden geëvalueerd of dit budget toereikend is.

3.

Interessante initiatieven
HSM heeft in kaart gebracht welke initiatieven interessant zijn binnen de branche om aan deel te
nemen. Hierbij heeft HSM gekeken naar welke initiatieven branchegenoten aan deelnemen.
Hierbij zijn de volgende initiatieven naar voren gekomen:
•
Stichting Nederland CO2 Neutraal;
•
De Duurzame leverancier;
•
SNS Greenteam;
•
CO2 reductie in de bouw.

4.
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4.1

Stichting Nederland CO2 Neutraal
HSM heeft er voor gekozen om actief deel te nemen aan het initiatief van Stichting Nederland
CO2 Neutraal. Per jaar organiseert deze stichting 4 bijeenkomsten.
In de ochtend wordt in werkgroepen kennis met betrekking CO 2 reductie gedeeld tussen
bedrijven die dezelfde significante emissiestromen hebben.
Er kan gekozen worden uit de volgende werkgroepen:
•
Transport;
•
Mobiliteit;
•
Bedrijfsmiddelen;
•
Gas & elektra.
HSM neemt deel aan de werkgroep “Gas & elektra”. Deze 2 emissiestromen vertegenwoordigen
samen namelijk 85% van de CO2 uitstoot van HSM in basisjaar 2016. In deze werkgroep wordt
met andere deelnemende organisaties informatie uitgewisseld hoe men de CO 2 uitstoot op deze
gebieden probeert te reduceren.
Daarnaast is er in de middag een plenaire bijeenkomst waarin kennis en inspiratie wordt
opgedaan om de CO2 uitstoot binnen HSM verder te reduceren. De opgedane kennis zal nader
worden bekeken op de eventuele toepasbaarheid voor HSM en daar waar van toepassing
worden opgenomen in het Reductiemaatregelenplan.
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4.2

De Duurzame Leverancier
HSM is ook lid van De Duurzame Leverancier. Op de website van De Duurzame Leverancier
deelt HSM informatie met betrekking tot de CO2-Footprint.
Daarnaast neemt HSM ook deel aan Klankbordbijeenkomsten CO2.Tijdens deze bijeenkomsten
wordt eveneens kennis gedeeld met betrekking tot het reduceren van de CO 2 uitstoot. De
opgedane kennis zal eveneens worden bekeken op de eventuele toepasbaarheid voor HSM en
daar waar van toepassing worden opgenomen in het Reductiemaatregelenplan.

