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1. Inleiding 
Via dit verslag geven wij u graag meer inzicht in onze bestaande initiatieven alsook onze 
oriëntatie naar nieuwe en mogelijk op te pakken initiatieven. 
 

2. Huidige resultaten en opvolging van de initiatieven 
Lasaulec is sinds 2017 lid van duurzamelerancier.nl. De Beleidsadviseur MVO heeft op 09-04-
2019 een klankbordbijeenkomst over CO2 bijgewoond (zie bijlage voor aftekenlijst). Hier 
hebben we o.a. leuke initiatieven aangehoord van de sprekers van Paperwise, Emma Safety 
Footwear (onze leverancier) en de gemeente Leeuwarden als casus omtrent circulaire 
economie. Verder is de bijkomt op 10-09-2019 bijgewoond en dit stond in het teken van het 
10 jarige bestaan met gasprekers Tessa Cramer en Wilco van Rooijen. De jaarlijkse 
contributie bedraagt €100,- en de manuren van de MVO beleidsadviseur. Minimaal één keer 
per jaar wordt een klankbord bijeenkomst bijgewoond. Ambitieuze mensen gesproken en 
weer veel ideeën opgedaan.  
 

3. Oriëntatie initiatieven en keuzebepaling 
De onderstaande lijst met mogelijke initiatieven hebben we uitgewerkt vanuit eigen 
inventarisatie in de branche alsook door gebruik van 
https://www.skao.nl/Initiatieven_programma. 
 

Inventarisatie mogelijke initiatieven 

De volgende initiatieven zijn mogelijk geschikt om door ons opgepakt te gaan worden. 
- Deelname nederlandco2neutraal; 
- SKAO; 
- Cumela; 
- Greenworks Academy; 
- U15; 
- Duurzaam gebouwd; 
- Vereniging Circulair Friesland; 
- De Nederlandse Klimaatcoalitie; 
- Het nieuwe rijden; 
- MVO Nederland; 
- Klimaatcoalitie.nl; 
- Lean & Green; 
- Duurzameleverancier.nl;  
- Nederlandco2neutraal; 
- Low Car Diet. 

 

Op basis van de inventarisatie van mogelijke initiatieven, zijn wij tot de conclusie 
gekomen dat de huidige initiatieven/participaties nog steeds het beste bij ons aansluiten 
en dus ook in 2020 weer op de agenda staan. Hiermee wordt er gedoeld op 
www.duurzameleverancier.nl en https://nlco2neutraal.nl/ en ons eigen 
initiatief/participatie https://circle-a.nl/.   
 
 
 
 
 
 
 

https://www.skao.nl/Initiatieven_programma
http://www.duurzameleverancier.nl/
https://nlco2neutraal.nl/
https://circle-a.nl/
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4. Oppakken nieuwe initiatieven / participaties 
Onderstaand vindt u de initiatieven en participaties waarbij we als Lasaulec betrokken zijn. 
 

Eigen initiatief en participatie 1: ’15 jarig partnership overeenkomst omtrent 
circulaire bedrijfskleding’ 

Vanaf 1 maart 2019 start de nieuwe samenwerking namens het consortium Circle-A. Dit is 
een 15-jarig partnership omtrent circulaire bedrijfskleding. De ambitie is om in volledig 
circulaire bedrijfskleding veilig en comfortabel te kunnen werken. Lasaulec participeert met 
oog op circulariteit/duurzaamheid in het consortium bestaande uit de partijen: 

Circulariteit kan niet zonder ketengericht werken. Hiervoor dienen alle partijen en hun 
stakeholders een steentje bij te dragen. Door de samenwerking kunnen er mooie dingen 
worden gerealiseerd op het gebied van circulariteit. Circulariteit kan niet zonder MVO en 
hiervoor zijn ook verschillende zaken vastgelegd in de Circle-A 5-jarenplanning. Er wordt 
rekening gehouden met de volgende factoren: 

• Technologische haalbaarheid: wat is de vorm, de samenstelling, de graad van 

homogeniteit en complexiteit, het volume aan en de contaminatie van de kleding? 

• Ecologische footprint: welke is de energie- en chemische consumptie, de CO2-

uitstoot, … om te komen tot die circulaire kleding? 

• Meerwaarde voor de klant: dit kan zijn imago, TCO, beveiligde vernietiging, keten-

naspeurbaarheid, … 

• Ketenregie: is er een match tussen input en output, in de verwachtingen tussen de 

schakels? 
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Tijdens het proces zijn de tools van Ecochain en Circular IQ gebruikt om de milieu kosten 
indicator (MKI) te berekenen of ook wel de LCA berekening. De partijen hebben elk hun 
eigen product ingevoerd in samenwerking met hun leveranciers en dit is getoetst. Zie 
hieronder enkele grafieken uit het rapport over de LCA berekeningen (cijfers zijn 
vertrouwelijk).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De ontwikkelingen m.b.t. circulariteit blijven jaarlijks terugkomen. De nulmeting is in kaart 

gebracht en de gegevens worden continu gemonitord. Door dit 15 jarige partnership vindt er 

continu verbetering plaats. De partijen zullen gedurende het gehele project zowel cyclisch 

als ad-hoc met elkaar in overleg blijven, ten einde het gezamenlijke doel; volledig circulaire 

bedrijfskleding te ontwikkelen en te kunnen leveren, te bewerkstelligen. Gezien het 

ontwikkeltraject is een inschatting van een investering niet af te geven.  

Initiatief 2: NederlandCO2neutraal 

Wij hebben ons in 2019 ingeschreven voor het initiatief van nederlandco2neutraal. Dit is 
landelijk misschien wel het grootste initiatief en hier willen wij graag deel van uitmaken. Bij 
dit initiatief komen zeer interessante gastsprekers. Daarnaast komen de grote spelers in de 
markt ook bij deze bijeenkomsten, dus dit is interessant om te netwerken en ideeën op te 
doen. Er zijn vier jaarlijkse bijeenkomsten.  
 
Verder kan je bij deze vier jaarlijkse bijeenkomsten ook deelnemen aan workshop naar 
keuze. Het initiatief geeft meer informatie over het grote geheel, zoals wat er allemaal 
speelt in de wereld (bossen, waterstof, klimaat etc.) en wat de verwachting is voor de 
toekomst. De workshops zijn interessant, omdat je een workshop naar keuze kan volgen. De 
laatste workshop heeft veel nieuwe ideeën opgeleverd die ook echt concreet toegepast 
kunnen worden binnen Lasaulec. Tenslotte hebben alle partijen die deelnemen aan het 
initiatief een intentieverklaring ondertekend, waarin wordt aangegeven wat het bedrijf als 
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doelstelling heeft op het gebied van het reduceren van de CO2-uitstoot. De jaarlijkse 
contributie is € 997,- en daarnaast de manuren van de Beleidsadviseur MVO. 
  
De Beleidsadviseur MVO heeft deelgenomen aan de bijeenkomst op 28-03-2019. De 
voorzitter van het klimaatberaad, Ed Nijpels, sprak tijdens deze bijeenkomst  over de 
gevolgen van het klimaatakkoord. Daarnaast is er deelgenomen aan de bijeenkomst op 26-
09-2019 met vier gastsprekers (MVO managers) van bedrijven, zoals de RAI Amsterdam en 
Zeeman. Dit zijn de koplopers op het gebied van duurzaamheid/circulariteit/C02/ MVO etc. 
Tijdens deze bijeenkomst ook voor het eerst deelgenomen aan een workshop naar keuze 
(nieuw sinds 2019). De workshop sustainable development goals (SDG’s) gevolgd. Zie 
hieronder:  

Wij vonden het nieuwe concept 
met een workshop naar keuze 
een goede toevoeging, omdat 
je dan ergens voor kan kiezen 
wat speelt binnen het bedrijf. 
Tijdens de workshop krijgt je 
concrete ‘handvatten’ 
aangereikt die je direct kan 
toepassen. De volgende 
bijeenkomst op 26-03-2020 is 
alweer ingepland en dan gaan 
wij de workshop ‘waterstof’ 
volgen. Wij kiezen voor de 
workshop ‘waterstof’, omdat 
brandstofverbruik onze 

grootverbruiker is. Wij blijven ontwikkelingen van alternatieve brandstoffen nauwlettend 
volgen. 
 
Ondertekening directie  

 
 
……………………  ……………. 
Lasaulec B.V.  datum ondertekening 
A. Lourens   
Eindverantwoordelijke CO2 prestatieladder portfolio. 
 

 
Bijlage: 

 Aftekenlijst duurzameleverancier.nl 
 Aftekenlijst en verslagen nederlandco2neutraal. 
 Rapport Ecochain LCA berekening circulariteit  

 
Bronvermelding: 
 

 Niet van toepassing, anders dan het CO2 portfolio. 
 


