Sustainable Tunneling ‘Verder met verduurzaming’

Woerden, September 2021
Geachte branchegenoot,
Ook in onze inventieve bedrijfstak krijgt, als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, het thema duurzame ontwikkeling steeds meer aandacht.
Als specialisten in de sleufloze technieken verkeren wij in de relatief riante positie dat ons specialisme in alle opzichten hét duurzame alternatief is voor conventionele open ontgravingen. Dat geeft
ons een voorsprong, maar dat neemt niet weg dat wij voortdurend willen werken aan de bewustwording van de impact van ons handelen op onze leefomgeving in de breedste zin des woords.
Onder de noemer ‘sustainable tunneling’ formuleren wij ons beleid, onze doelstellingen én onze
acties. Om ervoor te zorgen dat het niet bij ‘een dode letter’ blijft bieden we de deelnemende
bedrijven een certificaat in het vooruitzicht. Onze ambitie is dat Certified Sustainable Tunneling
hét keurmerk wordt van branchegenoten en toeleveranciers die zich beseffen dat kennis delen op
het gebied van duurzaamheid noodzakelijk is voor verdere professionalisering van de bedrijfstak
en daarbij een waardevol medium om de kwaliteit en de continuïteit van de samenwerkende bedrijven naar de toekomst te waarborgen. Wij nodigen u van harte uit om met ons hieraan samen
te werken.

Duurzaamheidsmerk/label voor bedrijven die werkzaam zijn in de ondergrondse infrastructuur
(sleufloze technieken). Een initiatief van VLST.

De doelstellingen
Onze onderneming sluit zich aan bij het keurmerk
Certified Sustainable Tunneling omdat:
• Wij de kennis en ervaring die wij op het gebied van
duurzaamheid al werkende opdoen in openheid met
onze vakgenoten willen delen. Met deelnemende bedrijven bouwen we een (digitale) kennisbank op die
een ieder kan raadplegen.
• Wij de plannen van aanpak voor onze projecten
grondig toetsen op duurzaamheid. Wij stellen ons de
kernvraag: ‘Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de klimatologische en andere vormen van overlast* die wij
veroorzaken tijdens onze werkzaamheden in het veld
tot een minimum wordt beperkt?’. Daarbij stellen wij
ons vóór de start van en tijdens een project op de
hoogte hoe betrokken partijen worden/zijn geïnformeerd over onze werkzaamheden.
*Zoals bijvoorbeeld geluidshinder, visuele hinder, stofhinder en beperking van het gebruik
van de openbare ruimte.
• Wij onze aanbestedingen/aanbiedingen voor opdrachtgevers voorzien van een paragraaf of document met daarin onze duurzaamheidsambities. Wij
geven de opdrachtgever een duidelijk inzicht van de
klimaatimpact op het uit te voeren project en de te
nemen/genomen maatregelen in het belang van
duurzaamheid. Ook als de opdrachtgever hier niet
(expliciet) om vraagt.
• Wij breed kijken naar ons duurzaamheidsbeleid: als
onderdeel van ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen staat werken
met aandacht voor welzijn in ons bedrijf centraal. We
hebben duidelijke richtlijnen op het gebied van gezond en veilig werken geformuleerd en letten er
nauwkeurig op dat deze worden nageleefd.
• Wij verduurzaming ook verankeren in ons opleidingsbeleid en duurzame ontwikkeling sterk aanmoedigen vanuit alle bedrijfsniveaus. Als leerbedrijf zijn
wij een waardevolle leerplek waar werknemers hun
talenten kunnen ontplooien en bijdragen aan een
duurzame ontwikkeling van het bedrijf. Wij moedigen
werknemers aan om milieubewuster te werken en
geven een podium voor duurzame oplossingen en
aanpassingen.

• Wij ruimschoots willen voldoen aan de voorgeschreven (inter-)nationale klimaatdoelen en prestatienormen. Als certificaathouder willen wij vooruit en
voorop lopen: zeker meer doen (verder zijn) op het
gebied van duurzaamheid dan wettelijk wordt bepaald. Op basis van deze wettelijke eisen, onze globale energieverbruik en uitstoot wordt een duurzaamheidsplan
opgesteld
om
onze
duurzaamheidsambities te realiseren op korte termijn
(<3 jaar).
• Wij wat betreft ons inkoopbeleid machinebouwers
en toeleveranciers op hun duurzaamheidsinspanning
toetsen. Bij aanschaf van al onze machines, gereedschappen en materialen doen wij een uitgebreide
duurzaamheidsanalyse, waarbinnen wij alle duurzaamheidsaspecten meenemen. Zo wordt bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe machine niet alleen de uitstoot maar ook de levensduur van het
product kritisch bekeken.
• Wij onderdeel zijn van de sleufloze technieken sector, waar iedere partij, van machinebouwers tot boorbedrijven, een belangrijke bijdrage levert aan de
duurzame ontwikkeling en daarmee de professionalisering van onze bedrijfstak.

Tenslotte
Als voorwaardig deelnemer aan het keurmerk Certified Sustainable Tunneling maken wij aan het eind
van het jaar, binnen drie maanden, een duurzaamheidsverslag over het afgelopen jaar met daarin bevindingen en conclusies (een evaluatie) en doelen
voor het komende jaar.
Eén keer per jaar komen certificaathouders bij elkaar

