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 AT Osborne
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
AT Osborne 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 Nederland CO2 Neutraal

AT Osborne heeft zich recent aangesloten bij stichting NederlandCO2Neutraal. Dit initiatief richt
zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Er worden vier keer per
jaar bijeenkomsten georganiseerd met verschillende thema’s gericht op duurzaamheid. AT

Osborne neemt actief deel aan werkgroepen om kennis op te doen en te delen met andere
partijen. Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard:
•
•

Huiswerk voor de workshops
Bewijs van deelname

Op 3 juni heeft er een event plaats gevonden waar actief aan is deelgenomen.

5.3.2 Platform CB’23
Meerdere collega’s van AT Osborne zijn actief betrokken bij Platform CB’23, dit staat voor
Ciruclair Bouwen in 2023. Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met
elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is
om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. Om
deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard:
•
•

Actiebesluiten per samenkomst + presentielijst
Uren registratie per werknemer

