
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 

1.2.1 Initiatief Midwaste 

Door ACV wordt deelgenomen aan het initiatief Midwaste. Dit initiatief is een coöperatieve 
vereniging van dertien regionale afval- en reinigingsbedrijven. Hier wordt kennis binnen de 
sector gedeeld zonder winstoogmerk. Tijdens de overleggen komt het onderwerp duurzaamheid 
vaak aan bod. Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

• Notulen van de bijeenkomsten 
 

1.2.2 Initiatief Living Lab Regio Foodvalley Circulair 

Door ACV wordt deelgenomen aan het initiatief Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Hier 
komen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen om te werken aan 
een circulaire economie. ACV neemt hieraan deel bij bijvoorbeeld de werkplaats Waterstof.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.3 Budget 

Hieronder wordt de begroting beschreven voor het jaar 2021: 

INITIATIEF TYPE 
BIJDRAGE 

JAARLIJKS 
BEDRAG 

BEWIJSLAST 

Midwaste Contributie € 40.000,- Website van 
Midwaste 

Living Lab Regio Foodvalley 
Circulair 

Geen  Samenvatting 
van de 
bijeenkomst 

Deelnamen aan initiatieven Interne lasten €  2.100 (35 uur * € 
60)  

 

TOTALE KOSTEN € 42.100,-  

Tabel 1: Begroting 2021 voor sector- en keteninitiatieven 

 
Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de 
directiebeoordeling.  Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd.  
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