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Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 

3.0  

   

   

Dit document beschrijft de actieve deelname van  Ko Hartog Elektrotechniek BV aan initiatieven op het gebied van  

CO2- reductie.  

 

Deze actieve deelname is conform eisen van de CO2-Prestatieladder 

3.0   
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Initiatief 1: Deelname SKAO (CO2 prestatieladder)  
 
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze 
opdrachtgevers. Steeds vaker zal er gevraagd worden naar de CO2 uitstoot van onze organisatie. Dit wordt 
gedaan doormiddel van de CO2-prestatieladder. Met deze CO2 prestatieladder worden bedrijven uitgedaagd 
en gestimuleerd om de eigen CO2 uitstoot te kennen en te verminderen. Zodoende wil Ko Hartog 
Elektrotechniek BV zich certificeren op niveau 3 van de Co2 prestatieladder.  
 
 

 
 
Doel van het initiatief 
De hoofddoelstelling is dus om de eigen CO2 uitstoot te kennen en zodoende te reduceren.  
 
Reden / aanleiding van actieve deelname  
De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief dat Ko Hartog Elektrotechniek BV 
niet in de toekomst uitgesloten wilt worden bij aanbestedingen. Tevens leidt deelname aan dit initiatief er toe 
dat wij onze eigen CO2 uitstoot kennen en dit willen reduceren. Dit met als resultaat een duurzamere 
organisatie.  
 
Rol van  Ko Hartog Elektrotechniek BV 
De rol van Ko Hartog Elektrotechniek BV hierin is dat wij ons willen certificeren op niveau 3 van de CO2 
prestatieladder en hiermee aantonen duurzaam te ondernemen.  
 
Activiteiten die bij deze rol horen  
De eisen die behoren bij het certificatieproces van niveau 3 op de CO2 prestatieladder met een goed gevolg 
doorlopen.  
 
Wat heeft Ko Hartog Elektrotechniek BV aan deelname? 
Met deelname aan dit initiatief kan Ko Hartog Elektrotechniek BV in de toekomst zijn voordeel behalen op 
het gebied van EMVI scores bij aanbestedingen. Daarnaast heeft dit initiatief als gevolg dat wij onze CO2 
uitstoot kennen en deze willen reduceren om vervolgens een duurzamere onderneming te worden. 
 
Wat is de huidige stand van zaken? 
Ko Hartog is begin 2019 gecertificeerd voor het CO2-bewustcertificaat niveau 3. 
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Initiatief 2: Deelname aan Nederland CO2 Neutraal en werkgroep 

brandstofbesparing/Waterstof 
 

NB Sinds maart 2020 zijn alle fysieke events van de stichting Nederland CO2 Neutraal afgelast vanwege 

corona. Daarom zijn er voornamelijk online interactieve sessies georganiseerd waarop Ko Hartog zich 

heeft ingeschreven. 

 

Achtergrond van het initiatief  
Vier keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar de andere deelnemers van het initiatief 
worden ontmoet en waar de deelnemers van elkaar kunnen leren door middel van praktijkvoorbeelden . Met 
bekende en inspirerende sprekers en presentaties over innovatieve producten hoopt hopen de oprichters 
haar publiek te motiveren. De Stichting Nederland CO2 Neutraal  besteed aandacht aan de volgende drie 
onderdelen:   1. Ze geven deelnemers de mogelijkheid om elkaar  te voeden met informatie waar ze 
vervolgens mee aan de slag gaan. In eerste instantie bestaat deze informatie uit de CO2 footprint, de 
reductiedoelstellingen en het reductieplan van de deelnemers.  2. Ze sturen de deelnemers actief informatie 
toe. Voorbeelden hiervan zijn de verslagen van de bijeenkomsten en (samenvattingen van) de presentaties 
van sprekers. Hierin staan voor de deelnemers bruikbare tips waar zij mee aan de slag gaan.  3. Als laatste 
stimuleren zij bedrijven om de opgedane kennis binnen hun bedrijf te delen en te bespreken met het 
management/de directie. Door dit aantoonbaar te doen tonen bedrijven aan dat ze iets met de opgedane 
kennis doen.   
 

 
 
Doel van het initiatief  
Nederland CO2 Neutraal staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om 
duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken.  
 
Reden / aanleiding van actieve deelname  
Ter educatie en continue ontwikkeling van onze kennis aangaande CO2-reductie hoopt Ko Hartog met dit 
initiatief haar beleid op het gebied van CO2-reductie te kunnen optimaliseren. Mede door de 
praktijkvoorbeelden bij andere deelnemers kunnen kennis en wellicht ook materie met elkaar worden 
gedeeld. Voor de overige deelnemers aan het initiatief kan Ko Hartog haar kennis en materie openstellen  
en delen. Ko Hartog zal het initiatief delen met haar stakeholders, conform het communicatieplan, om er 
voor te zorgen dat er meer deelnemers zich aansluiten bij het initiatief waardoor het leerelement van het 
initiatief vergroot zal worden. 
 
De rol van Ko Hartog Elektrotechniek BV 
Ko Hartog Elektrotechniek zal minimaal twee van de vier bijeenkomsten per jaar actief  deelnemen aan de 
bijeenkomsten van Nederland CO2 Neutraal. Daarnaast zal er  actief worden deelgenomen worden aan de 
Werkgroep Brandstofbesparing/Waterstof. 
 
Activiteiten die bij deze rol horen  
Ko Hartog Elektrotechniek zal naast het bijwonen van de bijeenkomsten ook actief deelnemen aan een de 

werkgroep binnen Nederland CO2 Neutraal over brandstofreductie. De activiteiten betreffen het houden van 

bedrijfspresentaties van de aanwezige deelnemers in relatie tot hun aandeel in de CO2-reductie.  

Wat heeft Ko Hartog Elektrotechniek BV aan deelname? 
De tips en ervaringen die tijdens de bijeenkomsten besproken zijn, worden intern overlegd om te zien of deze 

meegenomen kunnen worden in de bedrijfsvoering van Ko Hartog.  

Wat is de huidige stand van zaken? 
Ko Hartog is in 2014 lid geworden van Nederland CO2 Neutraal en heeft sindsdien meerdere bijeenkomsten 
bijgewoond.   


