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1 | Inleiding 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. Het bedrijf dienst zich 
daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen. 
 
Actieve deelname 
Door deelname aan een initiatief kan informatie worden uitgewisseld en kunnen nieuwe ideeën en ontwikkelingen t.b.v. 
CO2-reductie tot stand kunnen komen, bijvoorbeeld in werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten, overlegmomenten en 
presentaties in de werkgroep kunnen dienen als bewijs van actieve deelname tegenover de auditor.  
 
Voortgang initiatief 
Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op een gegeven moment niet meer relevant zijn voor het bedrijf 
(wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve deelname aangetoond kan worden) 
en de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van 
deelname aan een ander initiatief. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de inventarisatie van sector- en keteninitiatieven gegeven waarbij gefocust is op de initiatieven die 
voor G van Dijk BV relevant kunnen zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven aan welke initiatieven deelgenomen 
wordt en welk budget daarvoor vrijgemaakt is. 

     

1D  Alle  

Het bedrijf is op de 

hoogte van sector en/of 

keteninitiatieven.  

1.D.1. Het bedrijf is aantoonbaar op de hoogte van sector- en/of 

keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate 

verband houden met de projectenportefeuille.  

15  

1.D.2. Sector- en keteninitiatieven, en hoe deze verband houden met de 

bedrijfsvoering en de projectenportefeuille, zijn besproken in 

managementoverleg.  

10  

Doelstelling: Het bedrijf weet welke ontwikkelinitiatieven er zijn die potentieel maatregelen kunnen opleveren 

die relevant zijn voor het bedrijf. Het management heeft uitspraken gedaan over eventuele deelname aan 

deze initiatieven.  

2D  Alle  

Het bedrijf neemt 

passief deel aan 

initiatieven rond de 

reductie van CO2 in de 

sector of daarbuiten.  

2.D.1. Het bedrijf neemt passief deel aan minimaal één (sector of keten) 

initiatief dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille, 

door inschrijving en/of betaling van contributie of sponsoring  

20  

2.D.2. Het bedrijf neemt (beperkt) actief deel in een sector- of keteninitiatief 

dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille.  
5  

Doelstelling: Het bedrijf weet welke informatie van nut kan zijn voor zijn projecten (gekoppeld aan 2.B en 

2.C) en neemt deel aan een initiatief dat beantwoordt aan de eigen kennisbehoefte.  

3D  Alle  

Het bedrijf neemt actief 

deel aan initiatieven 

rond de reductie van 

CO2 in de sector of 

daarbuiten.  

3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het 

gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van 

aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het 

initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.  

20  

3.D.2. Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt.  5  

Doelstelling: Het bedrijf draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in 

samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen.  
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2 | Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 
 
Datum  mei 2017 
Aanwezig G van Dijk Marleen Schenk 
Afwezig - 
Notulist CO2 verantwoordelijke 
Onderwerp  Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie 

ProRail 

ProRail heeft een CO2-prestatieladder 

ontwikkeld waarmee leveranciers worden 

beoordeeld op hun inspanningen om CO2 

uitstoot te beperken. 

ProRail is een belangrijke partner. Wij voeren werkzaamheden 

uit voor Pro-rail en willen door onze inspanningen een van de 

duurzame partners van ProRail blijven 

CO2 initiatief Mourik Groot-

Ammers 

Mourik heeft een CO2-initiatief op haar 

activiteiten en de keten ontwikkeld 

waarmee leveranciers worden 

gestimuleerd om CO2 uitstoot te 

beperken.    

Mourik participeert actief in diverse keten- en 

sectorinitiatieven op het gebied van CO2-reductie in de 

projectenportefeuille. Zij doen dit door middel van 

aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk 

uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie 

aan het initiatief. 

Mourik is voor ons een belangrijke partner. Wij nemen deel in 

de bijeenkomsten samen met een aantal andere 

onderaannemers. We bespreken wat wij per bedrijf doen en 

gedaan hebben, of het effectief en uitvoerbaar is, en welke 

mogelijkheden er zijn.  Doel is gezamenlijk (in de keten) de 

CO2 uitstoot te reduceren, een gezonde bedrijfsvoering te 

houden en een duurzame samenwerking op te bouwen. 

Overheid  

De overheid gaat steeds duurzamer 

inkopen (Kyoto 1997) 

 

De overheid heeft reductiedoelen gesteld en wij zitten in de 

keten bij een aantal opdrachtgevers.  Onze inspanningen zullen 

bijdragen aan de algemene doelstellingen van de overheid.  

Duurzameleverancier.nl 

Sectorinitiatief van Movares. Samen met 

andere marktpartijen uit de sector (van 

ingenieursbureaus tot aannemers) bouwt 

Movares aan een platform van partijen 

die hun leveranciers actief gaan 

ondersteunen in het opzetten en 

uitvoeren van een duurzame 

bedrijfsvoering. Te beginnen door van de 

belangrijkste leveranciers te vragen wat 

men al doet. 

Wij publiceren gegevens over onze reductie op 

Duurzameleverancier.nl. Zij informeren ons weer over 

bijeenkomsten over CO2 reductie. Een aantal zullen voor ons 

interessant zijn, andere minder interessant. Wij zullen ons 

vooral richten op infosessies gericht op transport en de 

mogelijkheden om brandstofverbruik te reduceren. 

SKAO  

3 | Actieve deelname sector- en keteninitiatieven 
actieve deelname conform eisen van de CO2-Prestatieladder. 

 

CO2 initiatief Mourik Groot-Ammers 

Mourik heeft een CO2-initiatief op haar activiteiten en de keten ontwikkeld waarmee leveranciers worden 

gestimuleerd om CO2 uitstoot te beperken. Mourik is voor ons een belangrijke partner.  
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G van Dijk BV participeert actief in dit keten- en sectorinitiatief op het gebied van CO2-reductie in de 

projectenportefeuille. Zij doen dit door middel van aantoonbare deelname in de werkgroep, het publiekelijk 

uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. 

Overige deelnemers in dit CO2 initiatief zijn: 

Mourik Groot-Ammers BV ( 2)  Van der Spek BV   (1) 

Gebr. Van Breda BV   (1)  Vd Bijl & Heijerman BV     (3) 

P&G BV                     (1)  Huigevoort BV   (1) 

 

We bespreken wat wij per bedrijf doen en gedaan hebben, of het effectief en uitvoerbaar is, en welke 

mogelijkheden er zijn.  Door met elkaar de mogelijkheden te bespreken verbreden wij onze eigen blik, krijgen wij 

meer inzicht in onze eigen mogelijkheden en kunnen we actief werken aan het opbouwen van duurzame 

samenwerkingen. Doel is gezamenlijk (in de keten) de CO2 uitstoot te reduceren, een gezonde bedrijfsvoering te 

houden en een duurzame samenwerking op te bouwen 

Notulen van de bijeenkomsten worden door Mourik Groot Ammers gemaakt en gedeeld. 

  

Duurzameleverancier.nl   

Samen met andere marktpartijen uit de sector (van ingenieursbureaus tot aannemers) bouwt Movares aan een 

platform van partijen die hun leveranciers actief gaan ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van een 

duurzame bedrijfsvoering.   

Wij publiceren gegevens over onze reductie op Duurzameleverancier.nl.  
Een aantal bijeenkomsten door Movares georganiseerd zullen voor ons interessant zijn, andere minder 

interessant. Wij zullen ons vooral richten op infosessies gericht op transport en de mogelijkheden om 

brandstofverbruik te reduceren omdat daar de grootste bron van onze CO2-uitstoot ligt. 

 

Wij zijn geïnteresseerd in mogelijkheden om onze CO2 uitstoot te reduceren binnen ons bedrijf en de 

medewerkers bewust te maken van hun invloed binnen en buiten de werkopdrachten. Wij informeren onze 

medewerkers met besparingstips om het energieverbruik binnen de privéomgeving terug te brengen door middel 

van posters van Greenchoice. 

 

Certificering en onderhoud 

Kostenpost Aantal eenheid Totaal 
CO2 ondersteuning extern 20 uur €80 € 1600 /jaar 
Certificatie  8 uur  € 1240 /jaar 
 

Initiatief  het nieuwe rijden, het nieuwe draaien  
Kostenpost Aantal eenheid Totaal 
Inzet medewerkers 80 uur   € 8.000,-  / jaar 
 

Initiatief  Mourik 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 80 uur per jaar € 100,- € 8000,- 

Diversen   € 1.000,- 

Onderzoek   n.v.t. 

  

Totaal € 19.084 / jaar 


