
Initiatief ACW 
Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met de 
sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen getroffen worden. ACW levert 
hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan dergelijk sector- en keteninitiatieven en 
investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis 
die elders is ontwikkeld.  
 
Dit document beschrijft de lopende initiatieven waaraan wij deelnemen. Dat kan een door een ander bedrijf 
opgestart innovatieproject voor CO2-reductie zijn, maar wij kunnen ook overwegen om een eigen initiatief te 
starten. Ook worden initiatieven ontplooid door brancheverenigingen of kennisinstituten.  
Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de mogelijke initiatieven die relevant kunnen zijn voor ons 
bedrijf. Deze initiatieven dienen in ieder geval in belangrijke mate verband te houden met onze 
projectenportefeuille. Vervolgens is een keuze gemaakt. Het gekozen initiatief, inclusief een korte 
omschrijving, de initiatiefnemers en de reductiedoelstellingen evenals de voortgang zijn in dit rapport 
beschreven.  

1.1.  Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven  
Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van de op niveau 3 gecertificeerde 
bedrijven bezocht, door naar hun CO2-Prestatieladder pagina te gaan en daar voor een sectorinitiatief te 
kiezen. Ook op de website van SKAO staan veel initiatieven verzameld. Daarnaast hebben wij gekeken naar 
de branchevereniging om na te gaan wat er in onze branche gebeurt aan initiatieven, mogelijk in 
samenwerking met opdrachtgevers.  
 
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn bekeken op:  
- www.skao.nl 
- www.duurzaammkb.nl 
- www.duurzameleverancier.nl  
- sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ (Cumela) 
- sectorinitiatief ‘Nederland CO2-neutraal' 
 
 
Er zijn een aantal sector en/of keteninitiatieven die in belangrijke mate verband houden met de 
projectenportefeuille. Toch is er gekozen voor het initiatief Sturen op CO2 omdat dit initiatief aansluit bij MKB 
bedrijven. 

 

 Sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’  
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. Tevens 
wordt tijdens de bijeenkomsten aandacht besteed aan de Prestatieladder en nieuws en ontwikkelingen 
rond de norm. 

 
 
 
 
 
 
 



 

1.2. Initiatieven besproken in het management  
Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementteam besproken. Na selectie 
zijn is het bovenstaande initiatief over gebleven. Het management heeft er voor gekozen om deel te nemen 
aan Het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’. Dit sectorinitiatief  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. Bedrijven die gecertificeerd zijn voor de norm CO2-prestatieladder 
worden vanuit deze norm geacht deel te nemen aan een branche- of sectorinitiatief om gestructureerd en 
actief met andere bedrijven kennis uit te wisselen om hun CO2-uitstoot te beperken. Cumela Nederland is de 
werkgeversorganisatie voor de CAO LEO en organiseert voor haar leden dit initiatief.  
  
Tijdens de workshops 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 belangrijkste invalshoeken 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. Tevens wordt tijdens de bijeenkomsten 
aandacht besteed aan de Prestatieladder en nieuws en ontwikkelingen rond de norm.  
   

1.3. Keuze voor actieve deelname  
De keuze is op genoemd initiatief gevallen omdat men met gelijkgestemden kan brainstormen over 
mogelijke CO2 reductiemaatregelen. 
 
 

1.4. Toelichting op het initiatief  
Het initiatief bestaat uit: 
 Drie maal per jaar deelname aan een interactieve workshop met aansluitend een buffet (15.00-19.00 

uur). Tijdens iedere bijeenkomst wordt er o.a. een bijdrage geleverd door externe deskundigen m.b.t. 
CO2-prestatiemanagement. 

 Uitwisseling tussen de deelnemers van de regionale groepen over de individuele stand van zaken en 
voortgang per deelnemend bedrijf. 

 Studiemateriaal en benodigde documenten om aan de vier invalshoeken van de norm te kunnen 
voldoen. 

 Elk kwartaal een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken, nieuwe initiatieven, achtergrondartikelen, 
etc. 

 
Voor het initiatief is €650,- budget vrijgemaakt voor de contributie en tevens zal Corne Monhemius 
vrijgemaakt worden om deel te nemen aan het initiatief. 

1.5. Voortgang initiatief  
ACW zal deelnemen aan de eerstvolgende bijeenkomst. 
 
 


