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1 Inleiding 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- en/of keteninitiatief. Het 
bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen. 
 
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.  
Voortgang initiatief 
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. 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de inventarisatie van sector- en keteninitiatieven gegeven waarbij gefocust is op 
de initiatieven die voor Van Loon Grondwerken B.V. relevant kunnen zijn. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 beschreven aan welke initiatieven deelgenomen wordt en welk budget daarvoor 
vrijgemaakt is. 
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2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 
 

Sector- en/of keteninitiatieven omtrent CO2-reductie                                                                  Relevantie 
Duurzame Leverancier 
De Duurzame Leverancier is een samenwerkingsinitiatief van ingenieurs- en 
adviesbureaus. Zij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers 
bij hun actuele duurzaamheidsuitdagingen en via klantbordbijeenkomsten 
wordt (mogelijk) relevante informatie uitgewisseld. 

 
Niet relevant voor van 
Loon Grondwerken 
B.V.  

Cumula 
Cumula organiseert een aantal keren per jaar “sturen op CO2” waarbij in 
groepsverband thema’s als CO2 reductie, maatregelen besproken worden, 
met als doel CO₂ reductie. 

 
Zeer relevant voor van 
Loon Grondwerken 
B.V.  

Nederland CO2 Neutraal 
Het doel achter het initiatief is het actief informeren en betrekken van 
bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2-reductie te 
bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van 
informatie, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten en deelname 
in werkgroepen. 

 
Niet relevant voor 
Van Loon 
Grondwerken B.V.  

Ondernemers uit OVW-Wouw 
De OVW behartigt de belangen voor de ondernemers uit Wouw. Binnen de OVW 
wil Van Loon Grondwerken B.V. een duurzaamheidsteam opzetten die zich inzet 
voor het verduurzamen van de bij de OVW-Wouw aangesloten ondernemingen. 

Relevant voor Van 
Loon Grondwerken 
B.V.  

 
 

3 Actieve deelname sector- en 
keteninitiatieven 

 
Onderstaand treft u een overzicht van het initiatief OVW waaraan Van Loon Grondwerken B.V. aan 
deelneemt. Om deze deelname te bewijzen worden de volgende activiteiten ondernomen bewaard: 

- Bijwoning vergadering OVW 
 
 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 
Inzet medewerkers  16 uur € 100,- € 1600,- 
Jaarlijkse bijdrage  Jaarlijks € 500 € 500,- 

 
    
Totaal   € 2100,- 
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4 Toelichting op initiatief  
4.1 Achtergrond van dit initiatief  
Cumela organiseert sinds 2014 een sectorinitiatief voor haar leden zodat zij hun 
reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het SKAO. Het doel van het initiatief is 
dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak 4 procent emissie gaan reduceren ten opzichte 
van het basisjaar 2014. Cumelabedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met certificeren voor de 
CO2 prestatieladder kunnen deelnemer worden aan dit sectorinitiatief “Sturen op CO2”. 

Dit sectorinitiatief heeft tot doel cumelaleden te ondersteunen om de eisen die de norm stelt 
(gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan dit 
meerjarig sectorinitiatief krijgen deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeen 
en zicht op de benodigde documenten om de CO2 sturing te verbeteren. Hiernaast voldoet het 
initiatief aan de richtlijnen van de SKAO.  

Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis aangereikt en wisselen de deelnemers uitgebreid informatie 
met elkaar uit over relevante onderwerpen. Deelnemers ontvangen studiemateriaal inzake CO2--
reductie ontvangen en hebben gratis toegang tot een telefonisch spreekuur over het thema. Tevens 
worden de onderwerpen zodanig gekozen dat de invalshoeken A, B en C van de norm aan bod 
komen.  

Door deelname aan het sectorinitiatief zijn de deelnemende bedrijven beter in staat hun CO2-emissie 
te reduceren en hun certificaat op een eenvoudige manier verlengen. De onderwerpen die per 
bijeenkomst aan bod komen zijn enerzijds gericht op het sturen van ondernemers op CO2.  
 

4.2 Reden/aanleiding van actieve deelname  
Van Loon Grondwerken was eerst aangesloten bij een ander initiatief. Het betrof hier een lokaal 
initiatief omtrent het gezamenlijk inkopen en toepassen van HVO-brandstoffen met 50 lokale 
bedrijven. Dit project is geslaagd en dus reden om op zoek te gaan naar een, wederom van 
toepassing zijnde, nieuw initiatief.  

Van Loon Grondwerken is reeds lid van de brancheorganisatie Cumela. De Cumela, zoals hierboven 
beschreven heeft een bestaand sector initiatief waar op grotere schaal wordt deelgenomen en 
gesproken over onder andere de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie. 
Aangezien dit initiatief sectorbreed is verwachten wij dat we hier veel aan kunnen hebben.  


