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1 Inleiding 
Dit document heeft betrekking op invalshoek D (Participatie) zoals beschreven in het Handboek 
CO2-Prestatieladder 3.1 (versie juni 2020, hierna: Handboek). 
 
Onderdeel van het VGM-management van Clafis is om actief op de hoogte te willen blijven van, en zo 
mogelijk actief bijdragen aan de ontwikkelingen binnen ons vakgebied op het gebied van 
milieumanagementsystemen en verbetering van milieuprestaties in het algemeen en CO2-reductie in 
het bijzonder. In dit document wordt beschreven op welke wijze Clafis hieraan invulling geeft. 
 

2 Clafis 
Clafis heeft als doelstelling om bij de uitvoering van haar werkzaamheden een verantwoorde balans 
te bereiken ten aanzien van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), en meer 
specifiek tussen de bekende 3 P’s People, Planet en Profit. 
 
Clafis wil met de CO2-Prestatieladder actief invulling geven aan het beperken van de invloed van het 
bedrijf op de P van Planet. 
 

3 Sector- en keteninitiatieven 
De onderstaande initiatieven zijn mogelijk interessant voor Clafis: 
 

Initiatief 
Bedrijf / 
organisatie 

Doel 

Het Nieuwe Rijden O.a. ANWB Efficiënt gebruik van personenauto’s, bedrijfsbussen en 
vrachtwagens 
 

Regionale Energie 
Strategie 

Provincie van 
de betreffende 
vestiging 

In kader van het klimaatakkoord wordt in Nederland 
voor elke regio een RES – regionale Energie Strategie – 
uitgewerkt. Deze RES wordt vertaald naar 
gemeentelijke doelstellingen die in samenwerking met 
burgers en bedrijfsleven gerealiseerd moeten worden.  

 

4 Passieve deelname aan initiatieven 

4.1 Het Nieuwe Rijden 

Via informatie van de website www.hetnieuwerijden.nl  en via informatie van de lease-
maatschappijen worden chauffeurs attent gemaakt op hun rijstijl. Indien gewenst nemen chauffeurs 
deel aan de cursus “Het Nieuwe Rijden”. 
 

4.2 Initiatieven divers 

Op ad hoc-basis wordt deelgenomen aan diverse bijeenkomsten en seminars met betrekking tot het 
thema duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

• Energy Delta Institute - Masterclass waardeketen H2  

• TNO seminar grootschalige energie opslag 

• Seminar Marktontwikkelingen waterstoftechnologie – door FME in Zoetermeer 

• Cross border conferentie H2 - FME 

• Hydrogreenn & EnTranCe – Hanze hogeschool 

http://www.hetnieuwerijden.nl/
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• actualiteitendebat over “kernenergie , de manier om klimaatdoelen te halen? (Montesqieu 
Instituut) 
 

5 Actieve deelname aan initiatieven 

5.1  Freonen fan Fossilfry Fryslan  

Clafis is sinds 30 januari 2020 deelnemer aan de Freonen fan Fossilfry Fryslan. De deelnemende 
bedrijven komen regelmatig bij elkaar om kennis te delen over CO2-reductiemaatregelen. 
 
De reden om het initiatief te nemen voor de oprichting van deze CO2-werkgroep is: 

- Bij kunnen dragen aan duurzaamheidsprojecten in de provincie Friesland.  
- Kennis delen ten aanzien van duurzaamheidsthema’s  
- Duurzaamheid meer aandacht geven binnen organisatie en omgeving 
- Netwerk uitbreiden ten aanzien van duurzaamheid 

 
In de eerste sessies heeft Dolf Eggink namens CLAFIS een volledige bedrijfspresentatie van Clafis 
gegeven aan het bestuur van Freonen fan fossilfry Fryslan en ontving het beroemde Freonen-speldje. 
Vanuit Freonen kwam de vraag in hoeverre Clafis zich kan buigen over energievraagstukken binnen 
de gemeente Leeuwarden. Daarover is op het gemeentehuis een presentatie gegeven, samen met 
Berber Dedden (omgevingsmanager) aan de energiecoördinator van de gemeente Leeuwarden, 
Bouwe de Boer.  Strekking van het verhaal is meer regie te creëren over de diverse kolommen en 
projecten binnen de gemeentegrenzen, met daarbij een brede blik op energie en verder 
vooruitkijken dan de korte termijn-oplossing; liever meer systeemdenken. 
Clafis is trouwe deelnemer van de bijeenkomsten om informatie en kennis te delen en zal 
onderzoeken of er andere interessante keteninitiatieven ontstaan. 
 
De deelname van Clafis focust zich vooral op bijeenkomsten en inspiratiesessies over de thema’s CO2, 
Duurzaamheid en de waterstof-waardeketen. 

6 Budget 
Clafis heeft een budget vrijgemaakt voor de bovenstaande participatie.  
 
Het budget is als volgt onderbouwd: 
 

 
Omschrijving 
 

 
Eenheid 

 
Budget 

Inzet medewerker 4 bijeenkomsten a 4 uur (inclusief reisuren)  
a € 100,= per uur. 

€ 1.200,= 

Inzet medewerker  Diverse gesprekken met partners, collega’s en 
belanghebbenden. 10 gesprekken a 4 uur a € 
100,= per uur. 

€ 4.000,= 

Lidmaatschap Jaarlijkse Lidmaatschap Freonen fan fossilfry 
Fryslan a 1000,= per jaar 

€ 1.000,= 

TOTAAL  € 6.200,= 
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7 Colofon 
Dit rapport is opgesteld in opdracht van:  
 
Clafis 
Burgemeester Falkenaweg 54 
Heerenveen 
T:  0513 640 798 
I:   www.clafis.nl 
E:  info@clafis.nl 
 
KvK nummer: 71901167 
 
 
Publicatiedatum:  09-02-2021 
 
 
Dit rapport is opgesteld door:   
Auteur(s): D. de Knecht, Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. 
  Clafis   
 
 
Eindverantwoordelijk: Directie  Clafis 
 
 
Dit rapport is vastgesteld en ondertekend door de directie. 
 


