1 | Participatie sector- en keteninitiatieven
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of
keteninitiatief. Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die
binnen de branche spelen.

1.1

Actieve deelname

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
op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm
om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van
bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van het bedrijf 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 het bedrijf (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.

1.2

Lopende initiatieven

Stichting Nederland CO2 Neutraal
Door Agidens wordt deelgenomen aan het initiatief Nederland CO 2 Neutraal. Dit initiatief
richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO 2reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit middels
vierjaarlijkse middagprogramma’s en het faciliteren van werkgroep bijeenkomsten.
Onderstaand treft u een overzicht van het jaarlijks budget voor het initiatief Nederland CO 2
Neutraal
aan.
Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard:
•

Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal

•

Verslagen werkgroep Gas en Elektra

•

Verslagen bijeenkomsten Nederland CO2 Neutraal

Omschrijving
Inzet medewerkers
Contributie
Totaal

Eenheid
16 uur (€ 100,- per uur)
Jaarlijks

Budget
€ 1.600,00
€ 997,00
€ 2.597,00

iTanks
Door Agidens wordt deelgenomen aan het initiatief iTanks. Dit is een kennis- en
innovatieplatform voor de havengerelateerde industrie. Een industrie met enorm veel
innovatiepotentieel! Het initiatief verbindt bedrijven, kennisinstituten en industrie-experts
met elkaar en introduceert deze partijen met nieuwe technologie en de laatste innovaties
van binnen en buiten de sector. Duurzaamheid is een terugkerend agendapunt, Agidens
wil dit thema in de komende tijd vaker terug laten komen als vast onderwerp.
Agidens neemt deel aan Itanks als Netwerk Partner.

https://itanks.eu/partners/

Omschrijving

Eenheid

Budget

Inzet medewerkers
Contributie
Totaal

16 uur (€ 100,- per uur)
Jaarlijks

€ 1.600,00
€ 3.000,00
€ 4.600,00

Agoria - Business Group Multi-energy
Agidens wordt actief vertegenwoordigd in meerdere bedrijvengroepen van Agoria,
waaronder de BG Multi-Energy: https://www.agoria.be/nl/Multi-Energy
Agoria is de sectorfederatie voor de technologische industrie in België. Agoria baant het
pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling en
toepassing van technologische innovaties onze levenskwaliteit verhogen.
Vanuit haar bijzondere positie en gebruikmakend van haar knowhow en haar netwerk
creëert Agoria mee de context die het droomhuwelijk tussen ondernemersambitie en
technologie versterkt ten bate van vier elementen die ieder van ons aanbelangen:
•

Planet: Technologie stelt ons in staat om milieu en klimaat te beschermen, in
onze energiebehoeften te voorzien, een circulaire economie te creëren en
'slimmere' oplossingen te bouwen.

•

People: Technologie is een onmisbaar instrument om persoonlijke ontwikkeling te
stimuleren, een efficiëntere werkomgeving te creëren en een gezondere, veiligere
en meer comfortabele levensstijl mogelijk te maken.

•

Society: De basis van onze maatschappij is de manier waarop mensen
samenleven. En de brandstof voor grote maatschappelijke veranderingen? Van de
uitvinding van het wiel tot artificieel intelligente robots… technologie! De leden
van het Agoria ecosysteem leveren dagelijks significante bijdragen tot
vooruitgang.

•

Industry: De industrie is de belangrijkste motor van economische ontwikkeling
en welvaart. Onafgebroken technologische innovatie stelt onze ondernemingen in
staat zich concurrentieel te differentiëren en die voorsprong te vertalen in
toegevoegde waarde, jobs en welvaart.

De bedrijvengroep Multi-Energy groepeert de fabrikanten en leveranciers van
producten, systemen en diensten met betrekking tot de productie, het transport en de
distributie van elektrische energie.
De kernactiviteiten van de bedrijvengroep omvatten:
• De gezamenlijke standpunten tussen de lidbedrijven van de industriegroep
omtrent energiebeleid te formuleren en te behartigen.
• De industriegroep vertegenwoordigen naar de relevante Europese comités
(Orgalime, T&D Europe, WindEurope,…) en regionale comités (Flux50, …).
• Agoria is ook partner in diverse subsidieprojecten: IBN Offshore Energy, VIS
Smart Energy City, INTERREG SCIFI, IBN IoT Value Chain/The Beacon. Voor meer
info, zie: www.agoria.be/smartcities
• Organsieren van overlegmomenten met Fluvius rond openbare verlichting en
andere thema’s in het kader van Fluvius als multi-utility provider, alsook de
interactie met lokale besturen.
• Er zal toegewerkt worden naar een versterkte relatie met de andere stakeholders
op verschillende politieke niveaus in de drie gewesten.
Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard:
•

Slide decks / presentaties / verslagen van periodieke bijeenkomsten

Omschrijving

Eenheid

Budget

Inzet medewerkers
Contributie
Totaal

16 uur (€ 100,- per uur)
Jaarlijks

€ 1.600,00
€ 16.837,32
€ 18.437,32

