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Participatie VOS Roden  

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of 
keteninitiatief. De organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de 

initiatieven die binnen de branche spelen. 

Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor VOS 
is de website van de SKAO geraadpleegd (https://www.skao.nl/initiatieven_programma). 

Hier is een compleet overzicht van alle initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. 
Eventuele geschikte initiatieven zijn besproken met de projectleider en met het 

management. Aangezien VOS aan meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter 

inspiratie geraadpleegd. 
 

Jaarlijks wordt er door de bedrijfsleider en de directie geëvalueerd of deelname aan de 

initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere 
geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

Actieve deelname 

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

en overheden 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 van de SKAO 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. 

Lopende initiatieven 

Cumela 

Door VOS Roden Beheer wordt deelgenomen aan Cumela. Het sectorinitiatief ‘Sturen op 
CO2’ is in het najaar van 2014 gestart. Cumelabedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn 

met het certificeren voor de CO2-prestatieladder kunnen deelnemen aan dit meerjarige 
initiatief. Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis aangereikt en wisselen de deelnemers 

uitgebreid informatie met elkaar uit over relevante onderwerpen. Deelnemers ontvangen 

studiemateriaal inzake CO2--reductie ontvangen en hebben gratis toegang tot een 
telefonisch spreekuur over het thema. Tevens worden de onderwerpen zodanig gekozen 

dat de invalshoeken A, B en C van de norm aan bod komen. 

Door deelname aan het sectorinitiatief zijn de deelnemende bedrijven beter in staat hun 

CO2-emissie te reduceren en hun certificaat op een eenvoudige manier verlengen. De 

onderwerpen die per bijeenkomst aan bod komen zijn enerzijds gericht op het sturen van 
ondernemers op CO2. Denk hierbij aan technische toepassingen en bespreken van 

praktische uitdagingen waar bedrijven mee te maken hebben. Daarnaast worden in de 

regionale bijeenkomsten ook groepsopdrachten besproken; aangesloten bedrijven 

moeten namelijk initiatief nemen (en houden) wat betreft sturen op CO2.  
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Tevens wordt tijdens de bijeenkomsten aandacht besteed aan de Prestatieladder en 

nieuws en ontwikkelingen rond de norm. 

Netwerkbijeenkomst Ondernemend Noordenveld 
VOS Roden Beheer neemt deel aan de netwerkbijeenkomst ondernemend Noordenveld. 

OCN/Parkmanagement, Ik ben Drents Ondernemer, gemeente Noordenveld en provincie 

Drenthe organiseren deze bijeenkomsten. De bijeenkomst staat geheel in het teken van 
duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij zullen o.a. verschillende 

lokale ondernemers presenteren wat zij al hebben gedaan om te verduurzamen. De 

ochtend wordt afgesloten met een netwerklunch waar iedereen met elkaar in gesprek 

kon gaan.  

Ledenvergadering Zakenkring Roden 
VOS Roden Beheer is lid van Zakenkring Roden. VOS Roden Beheer neemt deel aan de 

ledenvergadering die geheel in het teken van energiebesparing en CO2-reductie heeft 

gestaan.  
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