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6 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. Tips en maatregelen die vanuit een initiatief onder de aandacht 
komen, kunnen worden opgenomen in de lijst met CO2-reductiemaatregelen.  
 
6.1 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 
t.b.v. 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 dienen als bewijs 
van actieve deelname tegenover de auditor. Mocht een initiatief waaraan wordt 
deelgenomen op een gegeven 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. 
 
6.2 Lopende initiatieven & CO2-reductieprogramma’s 
Stichting Nederland CO2 Neutraal 

Het initiatief ‘Nederland CO2 Neutraal’ richt zich op 
het inspireren van de deelnemers, het vergroten van 
kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het 
vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit 
middels vierjaarlijkse middagprogramma’s en het 
faciliteren van werkgroepbijeenkomsten.  
Onderstaand treft u een overzicht van het jaarlijkse budget voor het initiatief Nederland CO2 
Neutraal aan: 
 
Omschrijving Eenheid Budget 
Inzet medewerkers 16 uur  (€ 100,- per uur) €  1.600,00 
Contributie  Jaarlijks €     997,00 
Totaal  €  2.597,00 
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Cumela: sturen op CO2 

De bijeenkomsten ‘Sturen op CO2’ omvatten een interactieve workshop met externe 
deskundige en uitwisseling van ervaring tussen de leden. Daarnaast wordt een nieuwsbrief 
aan de leden gestuurd. Onderstaand het budget voor jaarlijkse deelname: 
 
Omschrijving Eenheid Budget 
Inzet medewerkers 16 uur  (€ 100,- per uur) €  1.600,00 
Contributie  Jaarlijks €     490,00 
Totaal  €  2.090,00 

 
Maatregelen die naar voren komen uit de initiatieven zullen worden besproken in het 
managementoverleg en waar mogelijk worden meegenomen in het reductieplan. 
 
Gelders Energie Akkoord 

DJZ Groep neemt sinds 2021 deel aan het Gelders Energie Akkoord. Ze participeren in de 
werkgroep Mobiliteit. 
 
Als de coronamaatregelen zijn afgebouwd wordt verwacht dat er weer 
werkgroepbijeenkomsten georganiseerd worden. 
 
Omschrijving Eenheid Budget 
Inzet medewerkers 16 uur  (€ 100,- per uur) €  1.600,00 
Contributie  -                  -  
Totaal  €  2.090,00 

  


