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10 Participatie sector- en keteninitiatieven 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of 
keteninitiatief. DKG dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen 
de branche spelen. 
 
10.1 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 DKG (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of 
actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan wordt 
deelgenomen aan een ander initiatief. 
 
10.2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 
Nederland CO2 Neutraal 
Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap die 
de oprichters van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar 
deelnemers meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief 
informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende 
mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet 
alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie, maar ook 
door het organiseren van bijeenkomsten en werkgroepen. 

DKG neemt niet actief deel aan dit initiatief 
maar zal wel spreker zijn tijdens de 
eerstvolgende bijeenkomst op 14 
december 2017. 

http://nlco2neutraal.nl/ 

 

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 ondersteunen in 
het opzetten en uitvoeren van duurzame bedrijfsvoering, te beginnen 
door bij de belangrijkste leveranciers na te vragen wat zij op dit 
gebied al doen. 

https://www.duurzameleverancier.nl/ 

 

DGBC  
De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-
profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de 
bebouwde omgeving in Nederland. 

https://www.dgbc.nl/ 

 

Lean and Green 
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en 
overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert 

De transporteur van DKG is actief 
deelnemer van Lean and Green. Wellicht 
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organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau 
door maatregelen te nemen die niet alleen kosten besparen, maar 
gelijktijdig milieubelasting reduceren. 

voor niveau 5 interessant om dit samen 
verder op te pakken. 

 http://lean-green.nl/ 

 

Duurzaamgebouwd.nl  
Een platform voor kennisdeling en innovatie op het gebied van 
duurzaam bouwen. 

http://www.duurzaamgebouwd.nl/ 

 

Beter Benutten 
Een platform van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar 
aanleiding van het programma Beter Benutten. Rijk, regio en 
bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve 
maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te 
verbeteren. 

http://www.beterbenutten.nl/ 

 

 
10.3 Lopende initiatieven 

1) Energiewerkgroep Bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren-Meilust 

DKG neemt actief deel aan besprekingen met de lokale ondernemersvereniging. Het doel 
hiervan is te onderzoeken of en hoe de warmte die DKG ‘over’ heeft in de directie omgeving 
ingezet kan gaan worden. DKG probeert daarnaast de overige bedrijven op het 
bedrijventerrein te stimuleren om CO2 te reduceren. 
http://www.lmm-boz.nl/transitie-duurzaam-bedrijvenpark/dkg-groep/  
 
Toine van Rooij en Mark Luijkx zijn hier namens de DKG groep bij aangesloten. 
 
Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerkers 16 uur  (€ 100,- per uur) €  1.600,00 

  


