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1 Inleiding 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- en/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 t.b.v. 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 dienen als 

bewijs van actieve deelname tegenover de auditor.  

 

1.2 Voortgang initiatief 

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. 

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de inventarisatie van sector- en keteninitiatieven gegeven waarbij gefocust is op de 

initiatieven die voor de organisatie relevant kunnen zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven aan welke 

initiatieven deelgenomen wordt en welk budget daarvoor vrijgemaakt is. 
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2 Inventarisatie initiatieven 
 

Sector- en of keteninitiatieven omtrent CO2-reductie  

Circulair Plastic Alliance  

De Alliance is een samenwerkingsverband van meerdere dienstverleners en bedrijven 

met allemaal 1 doel. Een besparing van 25% op hun logistieke keten en de CO2-

voetafdruk met 25% terug te dringen.  

https://circular-

plastics-alliance.com 

Duurzameleverancier.nl 

Sectorinitiatief van Movares. Samen met andere marktpartijen uit de sector (van 

ingenieursbureaus tot aannemers) bouwt Movares aan een platform van partijen die 

hun leveranciers actief ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van duurzame 

bedrijfsvoering, te beginnen door bij de belangrijkste leveranciers na te vragen wat zij 

op dit gebied al doen. 

  

https://www.duurzame

leverancier.nl 

  

Nederland CO2 Neutraal 

Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap die de oprichters van 

het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers meegeven. Het doel achter het 

initiatief is het actief informeren en betrekken van bedrijven bij bewerkstelligen. Dit 

wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie, maar ook door het 

organiseren van bijeenkomsten en werkgroepen. 

  

http://nlco2neutraal.nl 
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3 Toelichting initiatieven 
 

3.1 Initiatief: Circulair Plastic Alliance 

3.1.1 Achtergrond 

De alliance is een samenwerkingsverband van meerdere dienstverleners en bedrijven met allemaal 1 doel. Een 

besparing van 25% op hun logistieke keten en de CO2-voetafdruk met 25% terug te dringen. De alliance is in 24 

landen actief. Een samenwerking die reeds voortgevloeid is uit de alliance is die met Orange Brush. Orange brush 

levert sanitaire producten bestaand uit minimaal 83% gerecycled materiaal. Tevens wordt er een doosje 

bijgeleverd om het product retour te sturen wanneer het niet meer bruikbaar is. Het product wordt gerecycled 

en van het nieuwe regeneraat worden weer nieuwe borstels gemaakt. Zo creëren we een volledige closed loop. 

Andere duurzame leveranciers waar we al jaren mee samenwerken zijn Greenspeed en Dimensio. Greenspeed 

levert ons cradle-to-cradle werkwagens en Dimensio cradle-to-cradle vuilniszakken. 

  

Samen met de andere leden van de Circular Plastics Alliance wil Succes Schoonmaak met een projectmatige 

aanpak de duurzame doelstelling waarmaken. Binnen de Alliance leggen we de contacten die bijdragen aan het 

opzetten van de circulaire keten binnen het schoonmaakbedrijf. 
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4 Actieve deelname  
Hieronder staat een overzicht van de initiatieven waar de organisatie aan deelneemt. Om deze deelname te 

bewijzen worden de volgende ondernomen activiteiten bewaard: 

- Circulair Plastic Alliance 

- https://circular-plastics-alliance.com/onze-partners/ 

 

Budget kosten Aantal Totaal 

Lidmaatschap Circulair Plastic per maand 

(exclusief uren directie/medewerkers) 

1000 12 € 12.000 

 

Totaal   € 12.000 

 

Een ondertekend exemplaar ligt ter inzage op kantoor. 




