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1. LIJST INITIATIEVEN 
 

Sector- en 

keteninitiatieven 

omtrent CO2 

reductie 

Reden en relevantie(doel van het initiatief) Deelname Denys Budget Status 

Green Board van 

ADEB-VBA 

http://adeb-

vba.be/nl/ 

VBA is de partner bij uitstek en het netwerk voor de grote Belgische 

bouwondernemingen. 

VBA heeft Boards opgericht (waaronder de Green Board) om de personen te 

verenigen die bij de organisaties van onze leden hetzelfde vak uitoefenen. Het 

doel van die Boards is: 

• ervaringen te delen en informatie uit te wisselen met collega’s 

• hun netwerk uit te bouwen 

• standpunten te bepalen 

• gemeenschappelijke acties te nemen 

• zich te informeren over de evoluties in de materie 

• externe sprekers uit te nodigen voor specifieke thema’s 

De Green Board tracht thema’s te bespreken die de leden bij hun activiteiten 

tegenkomen: actuele en concrete milieuvraagstukken die ze elke dag op hun 

werven tegenkomen. 

Omdat we samen sterker zijn, hebben de werkzaamheden in grote of beperkte 

groep een versterkend karakter en bieden ze een uitwisseling van ervaring, 

expertise en goede praktijken aan de leden. 

Binnen de Green Board worden ook bijzondere werkgroepen opgericht inzake 

specifieke onderwerpen zoals CO2 prestatieladder België, Energiemonitoring,…. 

Actieve bijdrage van 

Denys aan de 

vergaderingen en 

werkgroepen van de 

Green Board 

Tim Van Damme neemt 

deel aan volgende 

werkgroepen: 

- Energiemonitoring 

- CO2 reductie 

- KPI’s duurzaamheid 

Uren van de 

betrokken 

medewerkers (ca. 

1/2 dag per Green 

Board) en 1/2 dag 

per werkgroep 

(werkgroep komt 

ca 4 keer per jaar) 

Tim Van Damme heeft 

toegang tot de 

verslagen van de 

Green Board en gaat 

naar de vergaderingen 

Tim Van Damme 

neemt deel aan de 

bijzondere 

werkgroepen. 
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Sector- en 

keteninitiatieven 

omtrent CO2 

reductie 

Reden en relevantie(doel van het initiatief) Deelname Denys Budget Status 

BECI  

betreffende het 

verduurzamen 

van de 

toeleveringsketen 

(binnen het 

303030-initiatief) 

Ontwikkeling van een Supply Chain tool met als doel reductie van de CO2 

uitstoot binnen de toeleveringsketen.  De eerste fase van dit initiatief bestaat 

uit een 4 à 5-tal Slow Design Sprints van telkens een 3-tal uur waarin een aantal 

interne (diverse functie-profielen binnen een bouwonderneming) en externe 

(OA, leveranciers, brancheorganisaties) stakeholders, en dit variërend per slow 

design sprint sessie, werken rond het thema. 

Actieve deelname 

door diverse functies, 

zijnde: Tim Van 

Damme - 

duurzaamheidsmanag

er/CO2 Coördinator, 

Gilles Sleurs - Hoofd 

aankoop en Filip De 

Mulder - Digital 

transformation 

manager 

Wordt 

gefinancierd 

door de 

Brusselse 

regering 

Uren van de 

betrokken 

medewerker 

Eerste fase is gestart. De 

verschillende slow design 

sprints zijn lopende.  

Eindrapport wordt verwacht in 

september. 

Nederland CO2-

neutraal 

https://nlco2neut

raal.nl/ 

 

Denys is lid van Nederland CO2 neutraal.  Nederland CO2-neutraal organiseert 

4 keer per jaar bijeenkomsten om nieuwe kennis en inzichten te delen. Deze 

bijeenkomsten bestaan uit twee delen.  Eerste deel zijn de diverse workshops 

(enkel voor leden).  In deze bijeenkomsten wordt er actief kennis gedeeld rond 

bepaalde thema’s zodoende er van elkaar kan geleerd worden.  In het tweede 

deel is er een plenaire sessie.  Tijdens deze sessie komen meerdere sprekers 

bepaalde thema’s rond duurzaamheid en CO2 reductie presenteren. Daarnaast 

wordt jaarlijks het Duurzaamste bedrijf van Nederland geselecteerd.  

Actieve deelname van 

Tim Van Damme 

Uren van de 

betrokken 

medewerker 

(ca. 1 dag per 

sessie) 

Tim Van Damme neemt deel 

aan de bijeenkomsten en de 

workshops. 

 

CO2 Logic 

Kennisdeling inzake implementatie van de CO2 prestatieladder in België.  Er 

wordt elk kwartaal één sessie georganiseerd door CO2 Logic. 

Passieve deelname 

van Tim Van Damme 

Uren van de 

betrokken 

medewerker 

(ca. 1 dag per 

sessie) 

Tim Van Damme neemt deel 

aan de bijeenkomsten. 

https://nlco2neutraal.nl/
https://nlco2neutraal.nl/
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Belgian 

Construction 

Alliance for 

Sustainable 

Development 

De Belgian Construction Alliance for Sustainable Development is een intiatief 

van de ADEB-VBA.  In eerste instantie werd met een beperkte groep van 

bouwbedrijven (Denys maakt hiervan deel uit) gezocht naar een gezamenlijke 

aanpak rond duurzaamheid met de daarbij horende doelstellingen.  Hieruit 

werd dan vervolgens de Alliantie opgericht. 

Actieve deelname. 

Tim Van Damme 

zetelt in de Steerco 

van deze Alliantie 

Uren van de 

betrokken 

medewerker 

(ca. 0,5 dag 

per maand) 

Deze Alliantie is in opstart 
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2. CONTACTGEGEVENS 
 
Indien u vragen hebt of inlichtingen wenst betreffende de CO2 initiatieven of het milieubeleid van Denys NV, kunt u 
steeds terecht bij: 
 
Hoofdkantoor Denys NV. 
 
Adres:    Industrieweg 124, 9032 Wondelgem (België) 
Telefoon:   +32 (0)9 254 01 11 
E-mail:    info@denys.com 
Website:   www.denys.com 
 
QSHE-dienst 
 
CO2 coördinator:   Dhr. Tim Van Damme 
Telefoon:   +32 (0)9 254 01 11 
E-mail:    info@denys.com 
 


