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2 PARTICIPATIE SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN 

1 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 branch office the 

Netherlands is de website van de SKAO geraadpleegd (https://www.skao.nl/initiatieven_programma).  

 

Uit deze inventarisatie zijn de onderstaande initiatieven naar voren gekomen: 

 

• Nederland CO2 Neutraal; 

• Duurzame Leverancier; 

• Rail Forum; 

• Duurzaamheidsplatform Gouda. 

  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 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. 

https://www.skao.nl/initiatieven_programma
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2  KEUZE INITIATIEVEN 

voestalpine heeft ervoor gekozen om actief deel te nemen aan de initiatieven Rail Forum en 

Duurzaamheidsplatform Gouda. Gezien de branche waarin de organisatie actief is en het lokale karakter van 

het tweede initiatief, zijn dit de meest interessante initiatieven voor de organisatie om aan deel te nemen.  

 

De initiatieven van NL CO2 Neutraal en Duurzame leverancier zijn afgevallen voor actieve deelname vanwege 

hun generieke karakter. De toegevoegde waarde van deelname aan deze initiatieven zou op dit moment 

beperkt zijn voor voestalpine. 

 

Initiatief Toelichting 

Rail Forum 
Kennisnetwerk van de Nederlandse rail sector om 
voornamelijk innovatie te stimuleren. 

Voestalpine neemt actief deel aan Rail Forum. Zie 
hiervoor de deelname aan de workshop.  

Duurzaamheidsplatform Gouda  Delen van informatie en stimulatie tot energieneutraal 
werken.  

 

Zeker de deelname aan het initiatief Duurzaamheidsplatform Gouda is zeer interessant voor voestalpine 

gezien het lokale karakter en mogelijkheden tot samenwerking met lokalen ondernemers. Zo heeft 

voestalpine contact gezocht met Duurzaamheidsplatform Gouda, omdat de organisatie het dak van haar 

kantoorpand ter beschikking wil stellen voor het plaatsen van zonnepanelen om stroom te leveren aan de 

omliggende bedrijven en/of woonhuizen.  

 

Het is een mooi initiatief dat is genomen door voestalpine. Echter heeft het op dit moment, ondanks 

herhaaldelijk contact met Duurzaamheidsplatform Gouda, nog niet geleid tot concrete acties. Mogelijk volgt 

er later dit jaar een workshop waarin dit nader wordt besproken. 

  Financiële bijdrage 

Jaarlijks wordt door voestalpine een budget vrijgemaakt voor deelname aan de verschillende initiatieven. 

Tevens wordt de deelname jaarlijks geëvalueerd en besproken tijdens de directiebeoordeling. 

 

Initiatief Type bijdrage Jaarlijks bedrag Bewijslast 

Railforum Kennis, ervaringen, ideeën €6.200 Website, 
contributie 

Duurzaamheidsplatform 
Gouda 

Ideeën, samenwerken en 
delen van informatie 

€150 Email 
contributie 

Totale kosten initiatieven  €6.350  
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P.O. Box 149 
2740 AC Waddinxveen 
The Netherlands 
T: +31 182 62 22 70 
F: +31 182 62 22 89 
info.nl.siershahn@voestalpine.com 
 
Visiting address 
Coenecoop 770 
2741 PW Waddinxveen 
 
Head Office 
Bahnweg 1 
56427 Siershahn, Germany 
www.voestalpine.com/railway-systems 


