
 

 

PROGRAMMA ROADSHOW ‘CO2-PRESTATIELADDER VOOR OVERHEDEN’ 
MINISTERIE INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT (IENW) 

 
 
 
 
 

13:00 Inloop 
 

13:30-14:30 Plenair programma  
met o.a. Dagvoorzitter Judith van de Geer (Klimaatverbond Nederland), Secretaris-Generaal 
Lidewijde Ongering (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat), Dijkgraaf Toine Poppelaars 
(Waterschap Scheldestromen), Wethouder Jeroen de Jong (Gemeente Harderwijk) 

    
 

14:45-15:30 Eerste ronde sessies  
Voor de twee sessierondes kunt u tijdens de roadshow aangeven welke sessies u wilt bijwonen.  
U kunt kiezen uit de volgende sessies:  
 

- Certificeren met de CO2-Prestatieladder: de CO2-Prestatieladder als managementsysteem 
Sprekers: Annemiek Lauwerijssen (SKAO) en Ivo Lammertink (Gemeente Harderwijk) 
Wat betekent de CO2-Prestatieladder voor uw overheidsorganisatie? Hoe krijgt u inzicht in uw CO2-
uitstoot en welke maatregelen kunt u treffen om deze te reduceren? Tijdens deze sessie leggen we 
uit hoe u als overheid een certificaat kunt behalen op de CO2-Prestatieladder.  
Andere overheden gingen u al voor. Bent u de volgende? 
 

- Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) met de CO2-Prestatieladder: de CO2-
Prestatieladder als aanbestedingsinstrument 
Sprekers: Maud Vastbinder (SKAO) en Harco Kersten (Provincie Gelderland) 
Hoe past de CO2-Prestatieladder in uw MVI-beleid? Door gebruik te maken van de Ladder in uw 
aanbestedingen en inkopen, beloont u opdrachtnemers die daadwerkelijk aan de slag gaan met 
duurzaamheid en CO2-reductie. Tijdens deze sessie leert u er alles over. 
 

- Duurzaam opdrachtgeverschap  
Sprekers: Sara Rademaker (PIANOo) en Jacques Dubbeldam (Ministerie Infrastructuur en 
Waterstaat) 
U krijgt in deze sessie een beeld van de praktische toepassing van de Ladder in een verder gevorderd 
stadium (trede 4 en 5) door ervaringsdeskundigen van het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat. 
Daarnaast krijgt u zicht op de strategische mogelijkheden die de Ladder biedt om duurzaamheid een 
structurele plek te geven in opdrachten die uw organisatie op de markt zet. 
 

15:45-16:30 Tweede ronde sessies 
 

16:30-17:00 Afsluiting en borrel 

Locatie: Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag 

LET OP: NEEM UW IDENTITEITSBEWIJS MEE! 

Datum: 30-10-2019 

Tijd: 13:00 tot 17:00 

 

 

 


