
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 
 
Stichting Nederland CO2 Neutraal 
Door Two-B Engineering wordt deelgenomen aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal. Dit 
initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-
reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit middels 
vierjaarlijkse middagprogramma’s en het faciliteren van werkgroep bijeenkomsten. 
Onderstaand treft u een overzicht van het jaarlijks budget voor het initiatief Nederland CO2 
Neutraal aan. 
Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 
 

ü Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal 
ü Presentielijst workshops Nederland CO2 Neutraal  
ü Ingeleverd huiswerk voor workshops 

 
 
Sector initiatief: GreenRail  
Two-B Engineering neemt deel aan het sector initiatief GreenRail. Samen met Dutch Rail Control 
BV, Logitech BV en Apcon. In dit initiatief wordt de focus gelegd op het reduceren van CO2 
binnen de railsector.  
 
Praktisch toepasbare resultaten van initiatieven 
Vanuit de deelname aan bovenstaande initiatieven, zijn de volgende nuttige tips, inzichten en 
reductiemaatregelen naar voren gekomen: 
 

ü Meer bewustwording van de medewerkers 
ü Ook in de sector wordt gezocht naar een totaaloplossing waarbij CO2 een duidelijk 

agenda punt is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 Budget 
 

INITIATIEF TYPE 
BIJDRAGE 

JAARLIJKS 
BEDRAG 

BEWIJSLAST 

Stichting Nederland CO2 
Neutraal 

Contributie € 997,- 
 

Bewijs van 
lidmaatschap 

Stichting Nederland CO2 
Neutraal 

Interne kosten € 1.104,- (16 uur * 
€ 69,- per uur) 

Certificaat 
van deelname 

GreenRail Geen € 0,- Notulen 
GreenRail Interne kosten € 1.035,- (15 uur *  

€ 69,- per uur) 
Notulen 

TOTALE KOSTEN € 3.136,-  
 
Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling. 
Tevens wordt hierbij jaarlijks het budget geaccordeerd. 
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