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SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN CO2-BEWUST HANDELEN 
 (volgens CO2-Prestatieladder) 

Versiedatum: 8 maart 2021 
 
Relevante initiatieven, in de sector en keten waarin Nobleo Bouw & Infra haar activiteiten 
uitvoert: 
 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie 

SKAO 
Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. 
Dit zien wij ook terug bij onze opdrachtgevers. Bij aanbestedingen 
wordt er steeds vaker gevraagd naar de CO2-uitstoot van onze 
organisatie.  
Dit wordt gedaan aan de hand van de CO2-Prestatieladder en 
wordt beheerd door SKAO. 

Overheid 
De overheid gaat steeds duurzamer 
inkopen  

Dit initiatief zien wij terug bij de gemeenten en overheden 
waarvoor Nobleo Bouw & Infra haar werkzaamheden regelmatig 
uitvoert. 

Duurzameleverancier.nl  Duurzame leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. 
Het initiatief ondersteunt organisaties om duurzaamheid concreet 
en aantoonbaar te maken. Dit is een platform voor organisaties die 
investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering.                                                 
Dit initiatief sluit dan ook goed aan bij het beleid en de visie van 
Nobleo Bouw & Infra op het gebied van duurzaam ondernemen. 

Stimular / milieubarometer Stichting Stimular helpt organisaties om de bedrijfsvoering te 
verduurzamen. Zij willen deze verduurzaming versnellen door 
op hun website kennis en ervaring te delen die tijdens 
projecten is opgedaan. De milieubarometer is een volwaardige, 
gebruiksvriendelijke milieumonitor inclusief CO2-footprint, 
score-grafiek en indicatoren. De Milieubarometer vertaalt de 
milieu- cq. CO2-uitstootgegevens in heldere grafieken en 
tabellen. In één oogopslag is te zien waar de prioriteiten van 
het bedrijf liggen voor het boeken van winst. De grafieken zijn 
direct bruikbaar om de winst door de jaren heen te laten zien.  
Met de maatregelenmodule is snel een actielijst te maken met 
besparingsmaatregelen die voor Nobleo Bouw & Infra 
interessant zijn. 

Stichting Nederland CO2 Neutraal Stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven 
en instellingen bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO2-
reductie. Kiezen voor CO2-reductie biedt vele kansen; verbete-
ring van de leefomgeving, het nemen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, besparen op bedrijfskosten en het 
verbeteren van de concurrentiepositie. Elk kwartaal wordt er 
een event georganiseerd voor bedrijven die actief aan de slag 
willen met CO2-reductie en duurzaam ondernemen. Inmiddels 
telt de stichting meer dan tweehonderd enthousiaste bedrijven 
die vier keer per jaar deelnemen aan waardevolle workshops en 
inspiratie opdoen tijdens de plenaire middagbijeenkomst. 

 
  

http://duurzameleverancier.nl/
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Sector- en keteninitiatieven waaraan Nobleo Bouw & Infra B.V. actief deelneemt: 
 
SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) (CO2-Prestatieladder) 
 
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze 
opdrachtgevers. Steeds vaker wordt er gevraagd naar de CO2-uitstoot van onze organisatie.  
Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de CO2-Prestatieladder.  
 
Met de CO2-Prestatieladder worden bedrijven bovendien uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen 
CO2-uitstoot te kennen en te reduceren. Zodoende wil Nobleo Bouw & Infra B.V. in 2021 certificatie 
op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder behalen. 
 
De voornaamste reden tot actieve deelname aan dit initiatief bestaat uit het feit dat Nobleo Bouw & 
Infra B.V. in de toekomst niet uitgesloten wil worden bij aanbestedingen en waar mogelijk een 
gunningsvoordeel behalen. 
 
Stimular / milieubarometer 
 
Stichting Stimular kan Nobleo Bouw & Infra B.V. helpen om de bedrijfsvoering te verduurzamen, door 
kennis en ervaring te delen die tijdens projecten is opgedaan.  
 
Daarnaast werkt Nobleo Bouw & Infra B.V. met de milieubarometer, omdat het een zeer effectief 
monitoringsinstrument betreft (CO2-footprint, (score-) grafieken, tabellen en indicatoren) en het een 
goede maatregelenmodule bevat.  
 
Stichting Nederland CO2 Neutraal  
 
Stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief 
aandacht besteden aan CO2-reductie.  
Dit initiatief biedt Nobleo Bouw & Infra een platform om aan deel te nemen.  
 
In samenwerking met andere organisaties kan Nobleo Bouw & Infra informatie delen en ontvangen 
omtrent CO2-reductie. Nobleo Bouw & Infra neemt deel aan dit initiatief vanaf 2021. De heer Matthijs 
Somhorst (Operationeel Directeur Nobleo Bouw & Infra B.V.) neemt deel aan de (online) workshops.  
 
Dit initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-
reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk.  
 
De actieve deelname aan dit initiatief wordt aantoonbaar gemaakt middels:  
- Ondertekende intentieverklaring Stichting Nederland CO2 Neutraal; 
- Presentielijsten; 
- Verslagen van workshops en bijeenkomsten Nederland CO2 Neutraal; 
- Uitwerkingen van huiswerkopdrachten. 
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