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Deelname keteninitiatieven 2016 – 2021 (§3.D.1)
Om gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen en kennis - in samenwerking met anderen en
gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen - zijn wij aangesloten bij:

1. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)
De SKAO is schema-eigenaar en schemabeheerder van de CO2-Prestatieladder.
Na een positieve audit betreft de CO2-Prestatieladder niveau 3, gaan wij een lidmaatschap aan met
de SKAO.
Website: skao.nl

2. Duurzame Leveranciers
Duurzame Leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering.
Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken.
Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een
duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en
innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen
én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij.
Duurzame leverancier is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton, Sweco
en Antea Group, ondersteund door Provincie Utrecht. Opdrachtgevers en leveranciers worden
gezamenlijk uitgedaagd hun visie op duurzaamheid te delen en samen de keten te versterken in
klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven.
Website: duurzameleveranciers.nl

3. W.S.W. Green Future
De CO2-werkgroep is opgericht door Loonbedrijf C. Wit & Zn BV te Blokker, S.A.M. Schagen BV te
Zuidermeer en Wouters BV te Zuidoostbeemster (CO2-gecertificeerd) voor lokale ondernemers. De
doelstelling van deze werkgroep is de focus en inzichten op CO2-reducerend werken te vergroten,
aan elkaar door te geven en ervaringen te delen, m.n. op het gebied van het brandstofgebruik te
reduceren en de daarmee gepaarde CO2-uitstoot. Het initiatief is er op gericht om samen
informatie te ‘halen’ als te ‘brengen’.
Voor meer informatie: marleen@woutesbeemster.nl
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3. CUMELA Nederland, brancheorganisatie
Onze brancheorganisatie houdt ons op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Het team
Zakelijke adviseurs levert bedrijfsgerichte en branche specifieke ondersteuning; o.a. op het gebied
milieu en ruimte (milieuregels en duurzaamheid). Het reduceren van CO2 is hier een belangrijk
onderdeel van. D.m.v. de website, het maandelijkse vakblad ‘Grondig’ en de nieuwberichten (per
email) worden we op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen.
Website: cumela.nl
H.C. Wouters, directeur
Zuidoostbeemster, 17 oktober 2019
Ondertekend exemplaar aanwezig bij Loon- en aannemersbedrijf Wouters BV
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