
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 J. van 
Bodegom 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 J. van Bodegom 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. Initiatief ontwikkelproject België 

In dit project werkt J van Bodegom & Zn samen met een aantal partners aan een alternatief 
voor het composteren van gras door het als grondstof voor duurzame producten in te zetten 
(bijvoorbeeld voor isolatiepanelen, substraat en veevoer). 

 

5.3.2. ‘Ontwikkelproject Sustenso’ 

Sustenso stelt zich ten doel groen en agrarisch afval op te waarderen tot nuttige en 
vermarktbare componenten zoals groen gas, mineralen, nutriënten en schoon water.  

 

De twee bewezen technologieën die Sustenso daarvoor gebruikt (vergisting en 
digestaatverwerking) worden gekoppeld aan het natuurlijke proces van de fotosynthese: de 
licht gedreven vastlegging en omzetting van CO2 door bacteriën en/of algen (microbiële 

biomassa) in nieuwe bacteriën en/of algen. De nieuwe microbiële biomassa heeft niet alleen 
marktwaarde, maar deze derde technologie resulteert bovenal ook in een minimale CO2-
footprint. Meer info op http://www.sustenso.nl/team/ 

 

http://www.sustenso.nl/team/


5.3.3. Ontwikkelproject Grass2grit 

In dit project wordt onderzocht hoe zout uit het maaiafval (gras) gehaald kan worden, zodat dit 
als duurzaam alternatief voor strooizout kan worden gebruikt. Meer info op 
https://www.grass2grit.nl/partners/ 

 

https://www.grass2grit.nl/partners/

