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6. Participatie sector- en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. De organisatie dient 
zicht daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen. Deze zijn verwoord in het 
CO2-managementplan/ 

6.1 Actieve deelname 

6.1.1 Actieve deelname (3.D.1) 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven informatie kan worden 
uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen t.b.v. CO2-reductie tot stand kunnen komen. 
Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen.  
 
De organisatie is aangesloten bij het initiatief van Stichting Nederland CO@ Neutraal (www.nlco2neutraal.nl). 
Inschrijving deelname aan bijeenkomsten, verslagen van bijeenkomsten en overlegmomenten, ontvangen 
presentaties hieruit, evenals de jaarfactuur, dienen als bewijs van actieve deelname tegenover de auditor. 

6.1.2 Voortgang initiatief  

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op een gegeven 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, zoals 
vermeld op www.skao.nl dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief. 

6.2 Lopende initiatieven 

6.2.1 Branchevereniging  

Branchevereniging VHG heeft zich verbonden aan de Green Deal ‘Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst’. 
Hiermee verbindt de brancheorganisatie zich aan de ambities om CO2-emissie in deze sector terug te dringen, 
circulair werken te bevorderen, medicijnresten in water terug te dringen en een gezonde leef- en verblijfsomgeving 
te creëren in en buiten zorginstellingen. 
Vanuit de organisatie wordt via nieuwsberichten vanuit VHG e.e.a. gevolgd en bekeken, wat toepasbaar is op de 
activiteiten van de organisatie. 

 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 16 uur € 100,- € 1.600,- 

Jaarlijkse bijdrage*  € 1250 Spelen en bewegen 
€ 1600 VHG 

€ 2.850,- 

Lidmaatschap St NL CO2 neutraal* 4 dagen/jaar € 100,- 
€ 1247,- 

€ 3.200,- 
€ 1.247,- 

Totaal   € 8.897,- 
 *) Prijspeil 2020 

6.2.2 SKAO & Milieubarometer  

Om de CO2-Prestatieladder te kunnen behouden is het nodig om contributie af te dragen aan 
de SKAO. Tevens gebruiken we de Milieubarometer om onze CO2 footprint te berekenen en bij 
te houden. Hieronder vindt u het budget dat we jaarlijks hiervoor reserveren.  

 

Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerkers 16 uur €   800,00 

Contributie SKAO* Jaarlijks €   245,00 

Contributie Milieubarometer* Jaarlijks €   60,00 

Totaal  € 1105,00 
 *) Prijspeil 2020 
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