
5 | 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. 

5.1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor Rouwmaat 

Groep is de website van de SKAO geraadpleegd 

(https://www.skao.nl/initiatieven_programma). 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 de organisatie 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.  

5.2 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. 

5.3 Lopende initiatieven 

5.3.1 Stichting Nederland CO2 Neutraal 

Door de organisatie wordt deelgenomen aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal. Dit initiatief 

richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO 2-

reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Om deze deelname te 

bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

• Verslagen van de werkgroepen 

• Verslagen bijeenkomsten  

  



5.3.2 Plastic Fantastic 

Rouwmaat Groep werkt samen met Plastic Fantastic. Dit is een coöperatie met organisaties en 

onderzoekers om een machine te ontwikkelen die plastic afval kan omzetten in bruikbare 

producten. Op dit moment zijn er niet alleen problemen met de groeiende hoeveelheden plastic 

afval, maar ook het verwerken en het creëren van nieuwe toepassing worden als uitdagend 

gezien. Vanuit Rouwmaat Groep is een route uitgezet waarbij verschillende type plastics worden 

opgehaald, waarna deze producten gerecycled worden en nieuwe toepassingen krijgen. Voor 

meer informatie: https://www.plasticfantastic.nu/. 

5.3.3 B-Hout Behoud 

Rouwmaat Groep is een samenwerking aangegaan met Saxion Hogeschool en Innodeen om de 

afvalstroom van hout (B-kwaliteit) op een andere manier te verwerken. Dit houttype wordt 

veelal als onbruikbaar gezien door de toestand, namelijk bewerkt met coatings, verf en ander 

materiaal. Het doel is om de verbranding van B-hout te voorkomen, door dit houttype in te 

zetten voor bruikbare bouwcomposieten van houtvezel. 

Hieronder wordt het overzicht weergegeven van de sector- en keteninitiatieven.   

INITIATIEF TYPE BIJDRAGE JAARLIJKS 
BEDRAG 

BEWIJSLAST 

Stichting Nederland CO2 

Neutraal 
Contributie 
 
Uren 

€ 2.847,-  
 

Verslagen 
bijeenkomsten 
 
Presentielijsten 

Plastic Fantastic Uren € 0,- Website 

B-Hout Behoud Uren € 3.600,- Verslagen 

TOTALE KOSTEN €6447,-  

Tabel 1: Overzicht van sector- en keteninitiatieven 

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling. 

Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 

https://www.plasticfantastic.nu/

