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Keteninitatieven Co2 
Inleiding  
Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met de 
sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen getroffen worden.  

Praeceptum levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan dergelijk sector- en 
keteninitiatieven. Wij investeren in samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar mogelijk 
maken wij gebruik van kennis, die elders is ontwikkeld. Dit document beschrijft de lopende 
initiatieven waaraan wij deelnemen en de onderbouwing voor de keuze initiatieven 

Allereerst is er een inventarisatie gemaakt van de mogelijke initiatieven die relevant kunnen zijn voor 
ons bedrijf. Deze initiatieven dienen in ieder geval in belangrijke mate verband te houden met onze 
projectenportefeuille. Vervolgens is een keuze gemaakt. Het gekozen initiatief, inclusief een korte 
omschrijving, de initiatiefnemers en de reductiedoelstellingen evenals de voortgang zijn in rapport 
beschreven.  

2. Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven  
2.1 Onderzoek aar bestaande initiatieven  

In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat Praeceptum B.V. op de hoogte is van sector en/of 
keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate verband houden met de 
projectenportefeuille. Er is gestart door via de website van SKAO inzicht te verkrijgen in de lopende 
initiatieven per activiteit. Vervolgens is de zoektocht verdiept door de initiatieven van andere 
vergelijkbare ondernemers te bekijken en specifiek te kijken naar initiatieven die verband houden 
met de reductiedoelstellingen van Praeceptum en/of lokale initiatieven in de regio Drechtsteden. 
Daaruit kwamen de volgende interessante initiatieven:  

Titel Toelichting 
Duurzame leverancier  
 

Het ‘Duurzame Leverancier’ initiatief richt zich op een duurzame 
bedrijfsvoering waarbij zoveel mogelijk milieuverantwoord gehandeld 
wordt en innovatieve methoden worden ontwikkeld om de 
milieubelasting van de werkzaamheden te verminderen. Het initiatief 
bouwt sectorbreed aan een platform van partijen die hun leveranciers 
actief ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van een duurzame 
bedrijfsvoering. Kosten +/- € 50,- per jaar.  

Platform duurzame 
huisvesting  
 

Samen voor verduurzaming met kennis, commitment en 
veranderkracht geeft onafhankelijk Platform Duurzame Huisvesting 
vorm aan de transitie naar duurzame utiliteitsbouw. 
Gaat ook in op thema’s als gebruik, gedrag en bewustzijn.  
Kosten: geen 

Nederland Co2 neutraal  
 

Landelijk duurzaamheidsplatform van honderden bedrijven in 
Nederland. Zowel MKB als grote bedrijven en overheden. Het platform 
maakt werk van Co2 reductie door het aanbieden van events, 
kennisworksshop. Hierin kunnen leden kennis inbrengen en ophalen.  
Kosten: 997 per jaar.  
 
 

http://www.duurzameleverancier.nl/
https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/
https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/
https://nlco2neutraal.nl/


 

Keteninitiatieven                         versie 1 – 30 april 2021  Pagina 2 van 3 
 

 

  

Klimaatplein  Het Klimaatplein heeft als doel een versnelling teweeg te brengen in de 
reductie van uitstoot van broeikasgassen. Hierin wordt vraag en aanbod 
van klimaatvriendelijke diensten en producten met elkaar in contact 
gebracht.  
Kosten 895 euro per jaar 

Sectorinitiatief ‘Sturen op 
Co2’ 

Jaarlijks organiseert Cumela in het kader van ‘Sturen op CO2’ een aantal 
bijeenkomsten; een plenaire bijeenkomst voor alle deelnemers en 2 x 
een workshop in de regio’s noordoost (Steenwijk), zuidoost (Uden), 
zuidwest Zevenbergen), midden (Oud Ade) en noordwest (Obdam). 
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. 
Kosten tussen de 500-700 euro.  

MVO Nederland MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het netwerk biedt:  

- toegang tot het maandelijkse netwerkevent de Partner Meet-
up 

- gratis toegang tot het jaarlijkse Nieuwe Economie Festival (NE) 
ter waarde van 300 euro; 

- gratis toegang tot meet-ups, events en webinars over een 
relevante duurzame thema’s; 

- 10% korting op opleidingsprogramma’s; 
- een aandeel in de nieuwe economie, dat je krijgt als bewijs om 

on- en offline te delen; 
- en praktische ondersteuning in de vorm van een online 

community, stappenplannen, downloads, podcasts en tools om 
in actie te komen 

Kosten: 1-10 medewerkers: €300 per jaar / 10-100 medewerkers: €600 
per jaar 

https://www.klimaatplein.com/
https://praeceptum-my.sharepoint.com/personal/thaubrich_praeceptum_nl/Documents/Documenten/cumela.nl/nieuws/achtergrond/sectorinitiatief-sturen-op-co2
https://praeceptum-my.sharepoint.com/personal/thaubrich_praeceptum_nl/Documents/Documenten/cumela.nl/nieuws/achtergrond/sectorinitiatief-sturen-op-co2
https://www.mvonederland.nl/
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Initiatieven besproken in het management  
De bovenstaande initiatieven zijn besproken in MT. Het onderzoek naar de verschillende initiatieven 
wordt regelmatig in het managementteam besproken. Tijdens MT-overleg is de keuze gemaakt om 
actief deel te nemen aan de volgende initiatieven:  

 
Dit leidt tot het besluit tot deelname aan de volgende initiatieven/netwerken:  

Tegen een budget van 350 euro per jaar 

Ondertekening  
Datum: 30 april 2021 

Directie Praeceptum B.V.  

 

______________________________ 

De heer Sven Steenvoorden,  
Directievertegenwoordiger  

 

Titel Advies 
Duurzame leverancier  Interessant – vervolgstappen nemen door actief deel te nemen.  
MVO Nederland Interessant – netwerk is groot en biedt veel mogelijkheden om kennis op 

te doen en te delen. Er zijn bedrijven uit verschillende sectoren 
aangesloten. Het aanbod aan meet-ups, workshops is groot en 
laagdrempelig, waardoor meedoen eenvoudig maar effectief lijkt.   

Platform duurzame 
huisvesting  
 

Interessant – vervolgstappen nemen om passief deel te nemen en kennis 
op te doen over de wijze waarop Praeceptum als huurder van een pand de 
CO2 uitstoot kan reduceren. Dit kan door aan te melden op de nieuwsbrief 
en waar interessant deel te nemen aan Webinars.  

Nederland Co2 neutraal  
 

Interessant – geen vervolgstappen nemen.  
De kosten voor deelname staan niet verhouding tot de bijdrage die 
Praeceptum kan leveren aan het netwerk noch tot wat Praeceptum aan 
kennis uit het netwerk kan ontwikkelen. Initiatief volgend jaar opnieuw 
beoordelen  

Klimaatplein  Interessant – geen vervolgstappen nemen.  
De kosten voor deelname staan niet verhouding tot de bijdrage die 
Praeceptum kan leveren aan het netwerk noch tot wat Praeceptum aan 
kennis uit het netwerk kan ontwikkelen. Initiatief volgend jaar opnieuw 
beoordelen 

Sectorinitiatief ‘Sturen 
op Co2’ 

Interessant – geen vervolgstappen nemen.  
De kosten voor deelname staan niet verhouding tot de bijdrage die 
Praeceptum kan leveren aan het netwerk noch tot wat Praeceptum aan 
kennis uit het netwerk kan ontwikkelen. Mogelijk ad-hoc deelname bij zeer 
interessante workshops, trainingen, of bijeenkomsten. Initiatief blijven 
volgen en volgend jaar opnieuw beoordelen 

• Duurzame leverancier  
• MVO Nederland 
• Platform duurzame huisvesting 

http://www.duurzameleverancier.nl/
https://www.mvonederland.nl/
https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/
https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/
https://nlco2neutraal.nl/
https://www.klimaatplein.com/
https://praeceptum-my.sharepoint.com/personal/thaubrich_praeceptum_nl/Documents/Documenten/cumela.nl/nieuws/achtergrond/sectorinitiatief-sturen-op-co2
https://praeceptum-my.sharepoint.com/personal/thaubrich_praeceptum_nl/Documents/Documenten/cumela.nl/nieuws/achtergrond/sectorinitiatief-sturen-op-co2
http://www.duurzameleverancier.nl/
https://www.mvonederland.nl/
https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/

