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1. Inleiding 
Vanuit de CO2 Prestatieladder wordt deelname aan een sector- of keteninitiatief 
verplicht gesteld. 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, met 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. 

Door de nieuwe opzet van een leden portal voor het door NTT Netherlands B.V. 
gekozen keten initiatief is alle informatie terug te vinden op een voor leden 
toegankelijke portal. 

 

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 NTT Netherlands B.V. relevant 
kunnen zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven aan welke initiatieven 
deelgenomen wordt. 
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2. Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 
 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie 

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 wil meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief 
informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende 
mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet 
alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie maar ook door 
het organiseren van bijeenkomsten en deelname in werkgroepen. 

NTT Netherlands 
B.V. neemt deel 
aan de werkgroep 
mobiliteit. 

Lean and Green. 
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en 
overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert 
organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door 
maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparing opleveren, 
maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. 

 

Nederland Bereikbaar. 
Dit platform wil door medewerking van zoveel mogelijk bedrijven de 
mobiliteitsproblemen oplossen en daarmee de dagelijkse CO2-uitstoot 
van de mobiliteit sector reduceren. 

 

Leaders for Nature. 
Een Programma van IUCN NL dat tot doel heeft het Nederlandse 
bedrijfsleven te helpen verduurzamen met bijzonder oogmerk voor 
biodiversiteit. 

 

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 gaan ondersteunen in 
het opzetten en uitvoeren van een duurzame bedrijfsvoering. Te 
beginnen door van de belangrijkste leveranciers te vragen wat men al 
doet. 
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3. Deelname sector- en keteninitiatieven 
 

3.1. Nederland CO2 Neutraal 

Onderstaand treft u een overzicht van het initiatief Nederland CO2 Neutraal, waar 
NTT Netherlands B.V. aan deelneemt. Er is besloten dat verder niet aan één van de 
andere initiatieven deelgenomen wordt. 

 

Deelname initiatieven CO2-reductie 

Nederland CO2 Neutraal 
https://nlco2neutraal.nl/ 
 

 

NTT Netherlands B.V. neemt deel aan de 
bijeenkomsten van Nederland CO2 Neutraal en neemt 
daarnaast deel aan de werkgroep over CO2-reductie 
van brandstofverbruik van het wagenpark. 

 

 

 

3.2. Budget 

Kosten deelname €1520,- excl BTW 

- Afdracht €1000,- excl BTW 

- 8 uren €65,- per uur = €520 

 

 



 

 

4. Toelichting initiatief 
4.1. Achtergrond 

Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap die de oprichters 
van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers wil meegeven. Het doel 
achter het initiatief is het actief informeren en betrekken van bedrijven bij de 
verschillende mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet 
alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie maar ook door het 
organiseren van bijeenkomsten en deelname in werkgroepen. 

 

4.2. Aanleiding actieve deelname 

De reden dat NTT Netherlands B.V. heeft deelgenomen aan het initiatief van 
Stichting Nederland CO2 Neutraal is vanwege de toegankelijkheid en omdat de 
organisatie altijd up-to-date is.  

 


