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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 
HuigHaverlag 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 HuigHaverlag 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. 

Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

• Verslagen en/of notulen van werkgroepen 
• Aanwezigheidslijsten 
• Presentaties 

 
Hieronder wordt de begroting beschreven voor het jaar 2020-2021 

INITIATIEF TYPE BIJDRAGE JAARLIJKS 
BEDRAG 

Bundeling Contributie en 
uren 

€ 5.000,-  
 

   
TOTALE KOSTEN € 5.000,- 

Tabel 1: Begroting 2020-2021 voor sector- en keteninitiatieven 

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de 
directiebeoordeling. Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 



 

5.3 Lopende initiatieven 

Door de Covid-19 pandemie zijn zo goed als alle bijeenkomsten gecanceld. Tot op heden is 
deze situatie ongewijzigd. Informatie en kennis wordt voornamelijk on-line verzameld en daar 
waar noodzakelijk telefonisch ondersteund.  

5.3.1 Green Business Club 

Green Business Club verbindt bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om samen 
Nederland te verduurzamen. Green Business Club Zaanstad is een impactorganisatie die 
zich richt op concreet resultaat door het initiëren van duurzame projecten in Zaanstad. 
Participanten van GBC Zaanstad, gemeente Zaanstad en provincie Noord Holland maken 
het samen mogelijk om 100 Zaanse bedrijven verder te helpen met verduurzamen. 
Tijdens de CO₂ Café’s krijgen bedrijven meer uitleg over de werkwijze, (toekomstige) 
wetgeving en welke kansen er nog meer zijn. Tijdens deze bijeenkomsten kan 
HuigHaverlag ook in gesprek met andere bedrijven.  

 

5.3.2 Klimaattafel Zaanstad 

Zaanstad wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Met het Zaanse Klimaatakkoord gaan we 
beschrijven wat dat betekent voor onze stad, welke afspraken nodig zijn om onze doelen 
te bereiken, en welke partijen welke stappen wanneer gaan zetten. Om met de stad 
afspraken te maken, organiseren we tafelsessies. Er is een tafel voor bewoners, 
ondernemers, de industrie, maatschappelijke organisaties, en de gemeente. 

Tientallen concrete initiatieven werden op de kaart gezet en vormen het Zaans 
Klimaatakkoord 1.0. Hierdoor worden deze zichtbaar in de stad en kunnen weer 
nieuwe samenwerkingen en initiatieven ontstaan 

 

 

 

5.3.3 CMBO 

André van Dijk is bestuurslid van de bestuur groep grafisch innovatie van het KVGO. Per 1 
januari 2020 is het CMBO overgegaan naar het KVGO. Na een tweetal bestuur overleggen 
werd Covid-19 actueel en is tot op heden geen bijeenkomst meer georganiseerd.  

 

.                      

 



5.3.4 EFBQ 

Per 1 januari 2021 is het lidmaatschap bij het EFBQ opgezegd. 
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