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5 | Participatie sector- en keteninitiatieven 

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. 

5.1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. 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 Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. aan meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd. 

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het management 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.  

 

5.2 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 de organisatie 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 

de organisatie (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. 

 

5.3 Lopende initiatieven 

5.3.1 Initiatief  

Door de organisatie is een medewerkersbijeenkomst georganiseerd om de deelnemers te 

inspireren over duurzaamheid en CO2 reductie maatregelen. De deelnemers zijn geïnspireerd 

door Helga van Leur en hebben zelf initiatieven bedacht die kunnen leiden tot het terugdringen 

van het energieverbruik en de CO2 uitstoot. Om deze deelname te bewijzen is het volgende 

document bewaard: verslag van de bijeenkomst. 

 

Door de organisatie wordt deelgenomen aan de uitgifte van de duurzaamheidskrant. Dit 

initiatief richt zich op het vergroten van kennis over CO2 reductie maatregelen. Om deze 

deelname te bewijzen is het volgende document bewaard: de krant (digitaal) 

Door de organisatie is het Trefpunt#duurzaam gestart. Een plek waar inwoners terecht kunnen 

met hun vragen over het verduurzamen van hun woning en een aardgasvrije toekomst voor 

Veenendaal. Samen met de Pop-upstore van Veenendaal4Fair wordt voor bemensing gezorgd 

op minimaal 3 dagen in de week in 2021. Ivm Covid maatregelen is het Trefpunt heden 



gesloten. Om deze deelname te bewijzen is het volgende document bewaard: 

voortgangsrapportage/ huurovereenkomst. 

Bewonersavond Transitievisie Warmte en Regionale Energie Strategie 

‘Wanneer gaat mijn wijk van het aardgas af?’ en ‘Wat kan ik nú doen om  mijn woning te 

verduurzamen?’ Zomaar een paar van de veel gestelde vragen tijdens de informatieavond over 

een aardgasvrije toekomst voor Veenendaal. Het was een drukte van belang maandag 20 

januari. De avond startte om 6 uur met een kopje soep voor bezoekers én een informatiemarkt. 

Om 19.00 uur liep de raadzaal vol voor de presentaties over de Transitievisie Warmte, de 

Regionale Energie Strategie en de toelichting op de vraag ‘Hoe kan ik vandaag aan de slag?’ De 

avond werd met meer dan 150 bezoekers druk bezocht. Om deze deelname te bewijzen is het 

volgende document bewaard: artikel media.  

Deelname aan de werkgroep duurzaam ondernemen. Samen met de BOV (bedrijvenkring 

Ondernemend Veenendaal) vindt er een maal per kwartaal een overleg plaats waarin concrete 

kennis mbt CO2 reductie wordt uitgewisseld en nieuwe ideeën gelanceerd om tot acties te 

komen. Om de deelname te bewijzen wordt het volgende document bewaard: notulen. Geen 

kosten 

Deelname aan de RES Foodvalley. Op de website is de bewijslast van deelname te vinden: 

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regionale-energietransitie/aanpak/wie-doet-mee 

 

 

Hieronder wordt de begroting beschreven voor het jaar Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.: 

 

INITIATIEF TYPE 

BIJDRAGE 

JAARLIJKS 

BEDRAG 

BEWIJSLAST 

Trefpunt duurzaam Kennis  Huurovereenkomst/ 
voortgangsrapportage 

Energiemanager/ 
energiescans 
 

Kennis  Opdracht 

Uitgifte duurzaamheidskrant 

Werkgroep duurzaam 
ondernemen 
RES 
 

Kennis 

 
Kennis 
Kennis 

 Krant 

 
Notulen 
website 

TOTALE KOSTEN   

Tabel 1: Begroting Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. voor sector- en keteninitiatieven 

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling. 

Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 

 
 

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regionale-energietransitie/aanpak/wie-doet-mee

