
1 Participatie sector- en keteninitiatieven 

 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. Het 

bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen.  

 

1.1 Actieve deelname 

Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven 

informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen op het 

gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve 

deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van 

overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen tegenover de auditor 

dienen als bewijs van actieve deelname.   

 

Voortgang initiatief 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker 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.  

 

1.2 Lopende initiatieven  

Energy Valley 

Door Stork Nederland BV wordt deelgenomen aan het Energy Valley initiatief.  

Stichting Energy Valley werkt met bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan het 

versterken van de Noord-Nederlandse economie, door marktkansen op het gebied van schone en 

innovatieve energie om te zetten in banen en bedrijvigheid. 

 

De nadruk bij dit initiatief ligt op de ontwikkeling en toepassing van marktinnovaties voor een 

klimaat neutrale energievoorziening zodat verduurzaming en economische groei hand in hand gaan 

(groene groei). Als clusterorganisatie vervullen zij een schakelrol tussen markt & overheid, 

onderzoek & toepassing, grootbedrijf & mkb. Ze ontwikkelen geen eigen projecten, maar fungeren 

als verbinder van ideeën, mensen en belangen om nieuwe investeringen te stimuleren. Ze zetten 

hun vakinhoudelijke kennis, brede relatienetwerk en organiserende vermogen in om op projectbasis 

krachten te bundelen, creatieve oplossingen te bedenken en barrières weg te nemen. 

  



 

Stork NL neemt deel aan het bedrijvenplatform en betaalt hier ook contributie voor. De participatie 

bestaat uit:  

• Kennissessies duurzame economie 

• Actieve deelname in werkgroepen over o.a. (Bio) LNG, Biomassa, Wind, Waterstof 

• Het verzorgen van een pitch over de duurzame activiteiten van Stork (b.v. bij een 

wedstrijd van FC Groningen)  

 
Daarnaast zijn we als Stork Competence Renewable Energy lid van de volgende platformen: 

-       LNG Platform 
-       Waterstof platform  

-       Wind platform 
-       Biomassa Platform Nederland 

 
Energy Valley helpt ons ook met het in contact komen met projectontwikkelaars en overheden e.d. 

  
  

Om deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

• Factuur contributie Energy Valley 

• Verslagen Presentaties en bijeenkomsten waaronder;  

- 8 juni – DNV.GL - presentatie waterstof of niet(s)? 

- 30 mei – TKI Informatiebijeenkomst Euroborg  

- 31 mei – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – presentatie Groen Gas (Energy valley) 

- 15 mei – Green Hydrogen Economy – presentatie namens TU Delft en Noordelijke Innovation 

Board  

- 17 mei – Gemeente Emmen – presentatie New Emmergy 

 

Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerkers 70 uur * 4 personen (€100 

per uur) 

€ 28.000,00 

Contributie Energy 

Valley 

Jaarlijks € 350,00 

Totaal Jaarlijks € 28350,- 

 


