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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. 

 

Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor GVB 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 GVB 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.   

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, via 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.  
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Lopende initiatieven 

Platform Duurzaam OV en Spoor (PDOVS) 

GVB neemt deel aan het initiatief Platform Duurzaam OV en Spoor (PDOVS). Het PDOVS neemt de 

regie om samen met zoveel mogelijk ondertekenaars van de CO2-visie 2050 (waar GVB er één van 

is), evenals niet-ondertekenaars/vrijwillige 

deelnemers, de verschillende kansen en acties om 

de CO2-uitstoot in de sector te reduceren (waaronder 

bijvoorbeeld projecten die al dan niet al opgepakt zijn 

door de sector) in kaart te brengen, de haalbaarheid 

te (laten) bestuderen, belemmeringen te identificeren 

en voorstellen voor wegnemen hiervan te formuleren. 

Uitgangspunt voor het PDOVS is het commitment van de ondertekenaars van de CO2-visie 2050 om 

de ambities voor CO2 en energiebesparing te verwezenlijken. 

Meer informatie staat op de website van PDOVS. 

 

Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard:  

• Verslagen stuurgroepbijeenkomsten   

 

 

Smart Energy NL 

GVB is lid van Smart Energy NL, een kennis en 

netwerkgroep gericht op de energietransitie (zonder 

lidmaatschapskosten). Smart Energy NL verzorgt via haar 

Academy trainingen en inspiratiemiddagen. Daarnaast 

wordt er tenminste twee keer per jaar een themamiddag 

georganiseerd. Ook zijn er online kennissessies. GVB heeft 

woont per jaar verschillende sessies bij en levert zo nu en 

dan een actieve bijdrage in de vorm van een presentatie. 

Meer informatie staat op de website van Smart Energy NL. 

  

Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

• Gehouden presentaties 
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Talitha Koek 

Manager Corporate Communicatie en MVO 

https://platformduurzaamovenspoor.nl/links-header-footer/artikel-baseline/
https://www.smartenergynl.nl/
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Contactpersoon 

Talitha Koek 

Talitha.koek@gvb.nl 


