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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 Conclusion
is de website van de SKAO geraadpleegd (https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/initiatievenen-programmas). Hier is een compleet overzicht van alle initiatieven en reductieprogramma’s
te vinden. Eventuele geschikte initiatieven zijn besproken met de projectleider en met het
management. Aangezien Conclusion aan meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter
inspiratie geraadpleegd.
Jaarlijks wordt er door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan de
initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere
geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.

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 de organisatie 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
de organisatie (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.

Lopende initiatieven
Anders Reizen
Door de organisatie wordt deelgenomen aan het Anders Reizen. Wat begon als een
samenwerking met 15 CEO’s in de trein naar de VN-klimaattop in Parijs in 2015, is Anders
Reizen nu een coalitie van ruim 70 grote organisaties met een vertegenwoordiging van 500.000
medewerkers.
De gemeenschappelijke ambitie van Anders Reizen is de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te
halveren in 2030 (t.o.v. 2016). Met zakelijk reizen wordt bedoeld het woon-werk verkeer en de
reizen ten behoeve van de werkgever, inclusief vliegreizen, per medewerker (fte). Dit is
vastgelegd in de ‘pledge sustainable mobility’ dat ieder lid ondertekent. Om deze doelen te
bereiken zijn de meest effectieve maatregelen vertaald naar een koploperprogramma met ‘best
practices’. Via deze impactvolle maatregelen werken we naar een nieuw mobiliteitsbeleid dat
moet leiden tot ‘het nieuwe normaal’ in het zakelijke verkeer. Met de impact van corona heeft
minder reizen een nieuwe dimensie gekregen. Daarmee heeft Anders Werken een grote impact
op de nieuwe manier van duurzaam reizen.
De actieve deelname aan dit initiatief wordt bewezen middels de volgende documentatie:
-

Verslagen bijeenkomsten

Conclusion Automotive Reduction (CAR)
Conclusion heeft een eigen reductiemaatregel ontwikkeld, namelijk CAR. Dit is vanaf juli 2014
live gegaan voor alle leaserijders en heeft als doel reduceren van de CO2-uitstoot van het eigen
wagenpark. Dit wordt gedaan middels individuele beloning in euro’s voor zuiniger rijgedrag en

voordeliger tankgedrag. Het initiatief is gedeeld met de markt en overgenomen door ALD.
Conclusion mag onafhankelijk van ALD gebruik blijven maken van CAR en heeft de regie in
doorontwikkeling voor eigen gebruik. Op dit moment ontwikkelen we CAR door zodat deze
geschikt is om middels een SAAS oplossing te draaien. Dit vergroot de flexibiliteit van CAR.
Hieronder wordt de begroting beschreven voor het jaar 2021:
INITIATIEF

TYPE BIJDRAGE

JAARLIJKS BEDRAG

Anders Reizen

Kennis – eenmalige bijdrage

CAR

Budget voor benodigde
capaciteit team CAR en
uitkeringen per kwartaal
TOTALE KOSTEN

€ 5.000,-

BEWIJSLAST

XX

Wisselend

MINIMAAL € 5.000,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.

Disclaimer & Colofon
Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid
Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele
zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De Duurzame
Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, onnauwkeurigheden,
ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De borging en uitvoering van
de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit rapport liggen bij de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van doelen en/of het onjuist
aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk
worden gesteld.
In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers
aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde
winst of inkomsten en verlies van contracten of orders.

Bescherming intellectueel eigendom
Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij
toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Conclusion B.V.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande
toestemming door De Duurzame Adviseurs.
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