
 

  

 

   
 

Participatie sector- en keten-initiatieven 

Vanuit de CO2- Prestatieladder vraagt men deelname aan een sector- of keteninitiatief. Het bedrijf 

dienst zich op de hoogte te stellen van initiatieven binnen de sector/Branche. 

Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keten-initiatief. Het 

bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen. 

We hebben naar een aantal websites van gecertificeerde bedrijven gekeken, op de website van SKAO 

etc.  

 

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 

t.b.v. CO2-reductie tot stand kunnen komen. Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op 

een gegeven 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. 

 

Lopende initiatieven: 

Green Board 

Door Stadsbader wordt deelgenomen aan de Green Board van ADEB VBA. Dit initiatief richt zich op 

het inspireren en informeren van de deelnemers op vlak van milieu, met ook specifieke aandacht 

voor het vergroten van kennis over CO2- reductiemogelijkheden. 

Zij doet dit door 4 keer per jaar een Green Board meeting te organiseren/faciliteren en daarnaast ook 

specifieke werkgroepen. 1 van deze werkgroepen is in het kader van de CO2 prestatieladder.  

Om deze deelname te bewijzen worden de verslagen/aanwezigheden van de meetings bewaard.  

Vanuit de deelname aan bovenstaande initiatief/initiatieven, zijn wij met werkgroep bezig voor 

inzichten, nuttige tips en reductiemaatregelen van volgende thema’s: 

- Werkgroep CO2-reductie 

Deze maatregelen zullen worden besproken in de onderneming en waar mogelijk worden deze 

meegenomen in het reductieplan. 
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