MVO/CO2 NIEUWSBRIEF
JUNI 2021
CO2-NIEUWS:
Wij hebben ons in december 2020 opnieuw voor drie jaar gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2prestatieladder.
CO2 reductie van 2013 t/m 2020:
Wij hebben vanaf 2013 het volgende weten te
bereiken:
• Een absolute reductie van 39,6 % van de
CO2 emissies van ons brandstofverbruik,
• Een relatieve reductie van 43,6 % van de
CO2 emissies van ons brandstofverbruik
(gerelateerd aan het aantal medewerkers.
• Onze totale CO2 emissie is gedaald met
454,2 ton.
Dit hebben wij bereikt door de volgende
maatregelen.:
• De verjonging van ons materieelpark. Onze
kranen zijn voorzien van start-stop systemen,
we hebben een hybride kraan en alle kranen
zijn voorzien van een snelwisselsysteem.
• Onze machinisten hebben de cursus “Het
Nieuwe Draaien” gevolgd en onze chauffeur de
cursus “Het Nieuwe Rijden”.
• In toolboxmeetings en tijdens werkplekinspecties wordt veel aandacht besteed aan aspecten zoals
het niet onnodig laten draaien van motoren, goede bandenspanning en het zuinig rijden.
Circulair slopen en hergebruik van betonpuin
Als maatschappelijk verantwoord bedrijf willen we een positieve bijdrage leveren in de circulaire
economie en daarmee de CO2 emissie en afvalstromen beperken. Onze mobiele breker draagt bij aan
het hergebruiken van grondstoffen. Wij streven ernaar deze zoveel mogelijk in te zetten om een
positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Verder nemen wij deel aan het betonakkoord.
Circulair slopen wordt steeds meer gevraagd. Om dit te bereiken hebben wij een methode ontwikkeld
voor circulaire werkzaamheden van inventariseren, demonteren naar re-integreren en het inzichtelijk
maken van de CO2 reductie. Onze bijdrage aan de CO2 reductie in de maatschappij
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Publicaties inzake CO2 beleid en doelstellingen:
Onze CO2 footprint en CO2 beleidsplan en een overzicht van deelname aan initiatieven op gebied van
CO2 reductie staan gepubliceerd op onze website www.bottelierbv.nl
MVO-PRESTATIELADDER:
Wij zijn in december 2020 weer
gecertificeerd op niveau 3 van de MVO
Prestatieladder versie 2. Hiermee laten
we zien dat we de alle 33 MVO
indicatoren hebben doorgevoerd in onze
bedrijfsvoering en hiermee aan de EMVI
criteria voldoen.

Projectbeoordeling van onze
opdrachtgevers:
In 2020 zijn 43 projecten beoordeeld door onze opdrachtgever bij de oplevering. Wij krijgen een mooie
beoordeling van onze opdrachtgevers
Beoordelingsitem
Vooraf besproken aanpak
Meedenken in de voorbereiding
Uitvoerde aanpak
Optreden uitvoerenden
Bereikbaarheid Bottelier
Volledigheid uitgevoerd werk
Veilige uitvoering
Milieuvriendelijke uitvoering
Rekening houden met omgeving/omwonenden
Nakomen tijdsafpraken
Voldoen aan verwachtingen
Volledigheid verstrekte documentatie

9,1
9,1
8,9
8,9
9,2
9,0
9,0
9,0
9,1
9,0
9,1
9,1

Beleid, doelstellingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Het beleid, doelstellingen en maatregelen van Bottelier is afgestemd op de MVO-prestatieladder (op
niveau 3). Eisen, wensen en belangen van onze stakeholders (o.a. opdrachtgevers, personeel en
omgeving) spelen hierin een belangrijke rol.
Door onze organisatie zijn in de afgelopen periode de volgende MVO-indicatoren als belangrijk voor
onze belanghebbenden geïnventariseerd:
• Gezondheid en welzijn van zowel personeel als omgeving.
• De opleiding en deskundigheid van ons personeel.
• Naleving van wetgeving inzake sloop, asbestverwijdering en bodemsanering.
• Voorkomen corruptie.
• Het correct omgaan met klachten van overheid, klanten, enz..
• Bijdragen aan de circulaire economie. Een goed hergebruik van grondstoffen faciliteren door goede
scheiding van sloopafval, inzet van mobiele breker e.d.
• Beperking van brandstofverbruik en (CO2) emissies.
• Het voorkomen van nadelig effecten op het milieu (w.o. stofoverlast) tijdens de werkzaamheden.
We hebben onze doelstellingen en acties in deze verwoord in ons MVO- beleidsplan, welke wij
gepubliceerd hebben op onze website.
De mening van onze opdrachtgevers is belangrijk!
Mocht u als onze belanghebbende andere dan de hierboven vermelde indicatoren belangrijk vinden bij
de uitvoering van onze diensten, dan horen wij dit graag. Wij verzoeken u om in dat geval contact op te
nemen met onze KAM-coordinator dhr. H. v.d. Groen (h.vandergroen@bottelierbv.nl).
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