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Sector- en 
keteninitiatieven 
omtrent CO2-
reductie 

Reden en relevantie (doel van het initiatief) Deelnemers Budget Status 

Vragenlijsten 
stakeholders 

Opvolging van de verwachtingen van de diverse 
stakeholders via hun vragenlijsten 

Deelname door dienst 
presales en QHSE-
manager 

Uren QHSE-
manager en 
medewerker 
presales 

Bij ieder 
project dat dit 
vraagt 

Via de vragenlijsten en samenwerkingsmomenten (veiligheidsmomenten, lanceringsmomenten projecten,…) worden de verwachtingen 
besproken met de diverse klanten en wordt info aangeleverd over de acties die JACOPS onderneemt. 

Via onze aanbestedingen en veiligheidsdocumenten (zoals projectplan, verplichte toolboxen,…) krijgen zij de nodige informatie over onze 
initiatieven. 

Uitwisseling 
ervaring met 
Stadsbader 

Uitwisseling en delen van informatie met 
Stadsbader rond duurzaamheid.  

Deelname door QHSE-
manager JACOPS en 
preventiedienst/manager 
Stadsbader 

Uren bedienden 
Stadsbader + 
QHSE-manager 
JACOPS 

Trimestrieel 
overleg via 
telefoon of 
delen van 
data bij 
wijzigingen 
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Bij de opstart van de uitwerking van de CO2-prestatieladder door JACOPS heeft de QHSE-manager Stadsbader gecontacteerd over hun 
ervaringen rond de opstart van de nulmeting en uitwerking van documenten. 

Doordat beide partijen een andere ondersteuning hebben gekozen, is het interessant om van elkaar te leren en te vergelijken. 

Via overlegmomenten werden bestanden gedeeld en hielden beide firma’s via hun duurzaamheidsverantwoordelijken elkaar op de 
hoogte over de praktische uitwerking. 

Communicaties worden gedeeld alsook de uitwerking van de berekeningen en praktische uitwerkingen in de praktijk. 

Beide ondernemingen gingen dit jaar terug contact met elkaar opnemen om te bekijken waar er mogelijk synergiën kunnen gebeuren om 
bepaalde acties goedkoper of sneller te laten uitrollen. Ook hier willen beide ondernemingen elkaar helpen bij de realisatie van hun 
reductieplannen. 

Uitwisseling van 
ervaring met 
Strukton Rail 

Aanvraag via preventiedienst van Strukton Rail om 
2x per jaar samen te zitten rond initiatieven en 
struikelblokken met betrekking tot de stakeholder 
Infrabel/Tuc Rail 

Deelname door QHSE-
manager Strukton Rail en 
QHSE-manager JACOPS 

Uren 
overlegmomenten 
2 bedienden 

Halfjaarlijks 
overleg via 
fysieke 
meeting 

Samen met de firma Strukton Rail zijn er samenwerkingsverbanden op operationeel verband via tijdelijke handelsvennootschappen. 

De QHSE-verantwoordelijken zien elkaar regelmatig aangezien ze beiden Infrabel als gemeenschappelijke klant hebben. Naast het 
uitwisselen van informatie rond veiligheid, werd de vraag gesteld door JACOPS om ook rond duurzaamheid een overleg te initiëren. 

De bedoeling is om min. halfjaarlijks ervaringen te delen rond de uitwerking van het reductieplan, praktische ervaringen rond de 
uitwerking van acties of leermomenten en elkaar te helpen in sectorinitiatieven zoals initiatieven op spoorwegdomein. 



Lijst initiatieven duurzaamheid        
 

   
Auteur: Preventie – Editor: Preventie   
Document: Q7F068 Lijst intiatieven CO2 

 
Pagina: 4  
Versie: 1 

JACOPS nv – Nijverheidslaan 31, 8540 Deerlijk – T +32 56 77 84 51 – BTW BE 0415.826.627  - www.jacops.be 

 

Gezamenlijk kunnen dan initiatieven of voorstellen worden ingediend bij de klant. Indien meerdere hierom vragen of dit valoriseren 
heeft dit meer impact en slaagkansen (ter beschikking stellen van laadpalen, generatoren aansluiten op het elektrisch net, laadzones 
concipiëren, duurzame werfketens,…). 

De duurzaamheidsverantwoordelijke van Strukton Rail en de directie- Strukton Rail gingen dit eind december 2022 bespreken.  

Uitwisseling van 
ervaringen en 
initiatieven met 
Infrabel 

Aanvraag tot oprichting van sustainability 
platform met geïnteresseerde onderaannemers 

Deelname door QHSE-
manager JACOPS 

Uren overleg 
platform 
bijwonen 

Halfjaarlijks 
overleg via 
sustainability 
platform 

Onze klant Infrabel heeft een safety platform waarbij ervaringen rond veiligheid worden gedeeld met zijn voornaamste onderaannemers 
en leveranciers. 

De vraag werd door de duurzaamheidsverantwoordelijke van JACOPS gesteld of het niet mogelijk is om ook een sustainability platform te 
creëren om hun ervaringen samen met de ervaringen van hun onderaannemers te delen. 

Infrabel wenst op termijn dat hun onderaannemers CO2-prestatieladder niveau 3 behalen, waarbij iedereen voor dezelfde uitdagingen 
komen te staan. JACOPS kan hiertoe bijdragen door ervaringen te delen en leermomenten of aanpak voor te stellen rond specifieke 
acties. 

Anderzijds kan de klant zijn initiatieven en acties toelichten waardoor synergiën kunnen gezocht worden om samen de duurzaamheid op 
spoorwegdomein te verhogen. We kunnen ook leren uit de acties die zij al genomen hebben op diverse vlakken (onkruidbeheer, maai- en 
hakhoutbeheer, duurzame mobiliteit, installatie zonnepanelen in Bascoup, hergebruik spoorwegmaterialen, valorisatie ICT-materiaal, 
gebruik van railpads om geluid en trilling te dempen, groene dwarsliggers,…). 
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Doordat we als onderaannemer veel met hun materialen werken en materieel inzetten op hun spoorwegdomein, kunnen hieruit nog 
bijkomende acties evolueren en gedeeld worden. 

Uitwisseling van 
informatie met 
BESIX en 
Stadsbader voor 
pilootproject 

JACOPS neemt deel aan het pilootproject van de 
R4 waarbij de verschillende partners van de THV 
samen dienen te werken voor een project CO2 
dashboard van het project R4 

Deelname door BESIX, 
Stadsbader en JACOPS: 
QHSE-managers + 
commerciëlen + directie 

Uren 
overlegmomenten 
en mails 

Trimestrieel 
overleg 
vooruitgang 
certificatie 

In het kader van het proefproject R4 dat werd gekozen als pilootproject voor het testen van de CO2-prestatieladder zijn de 
duurzaamheidsverantwoordelijken trimestrieel met elkaar in contact. 

Naast de evolutie in het behalen van de vereiste niveaus wordt eveneens ervaringen gedeeld over de realisatie ervan. 

Daarnaast wordt ook gekeken hoe we dit gaan uitwerken en opzetten voor het project R4. 

Informatie die is bekomen tijdens verschillende opleidingen en informatiesessies wordt uitgewisseld om te kijken wat mogelijk is. 
Informatie rond alternatieve fuels, gebruik zonnepanelen, omgaan met onderaannemers,… werden opgelijst uit de gedeelde info. 

De ervaringen van andere pilootprojecten worden mee aangewend voor de uitbouw van dit nieuwe pilootproject. Stadsbader, BESIX en 
JACOPS hebben reeds ervaringen opgebouwd die ten goede zullen komen op dit project. 

Na het behalen van niv. 3 door JACOPS en niv. 4/5 door Stadsbader zal een verder overleg worden ingelast. 

Daarnaast wordt via SKAO de verdere wijzigingen aan het handboek opgevolgd alsook de praktische uitwerking van grote projecten 
(Project impact dashboard). 
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Van zodra langs klantzijde meer zicht is op de engagementen en wensen, kan via gezamenlijke overleg de praktische invulling van start 
gaan. 

 


