
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 

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.   

 

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 

Door Broeren B.V. wordt deelgenomen aan het initiatief Fairtrade Gemeente. 

Daarmee is Broeren B.V. het enige Fairtrade bouwbedrijf in Tilburg. Dit initiatief 

richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over 

Fairtrade producten en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit 

middels vierjaarlijkse bijeenkomsten. Onderstaand treft u een overzicht van het 

jaarlijks budget voor het initiatief aan.  

Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

• Verslagen bijeenkomsten 

• Email richting de werkgroep over CO2 

Aangezien dit initiatief zich niet alleen op CO2 richt, probeert 

Broeren B.V. in het komende jaar of dit wel een standaard 

onderwerp op de agenda kan worden om CO2 verder op de kaart te zetten en 

aangesloten bedrijven ook te motiveren tot reductie. Mocht dit niet mogelijk zijn, 

moet er worden gekozen voor een ander initiatief. 

 


