
Initiatieven 

Onderstaand treft u een overzicht van alle initiatieven waar Mos Grondmechanica B.V. aan 
deelneemt die, direct of indirect, iets met CO2 reductie te maken hebben of een relatie hebben met 
onderwerpen als duurzaamheid, MVO, Cradle to Cradle, life cycle management, duurzaam 
aanbesteden, etc.  
 

Deelname initiatieven Co2 reductie Deelname 

SKAO 
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen beheert de CO2-Prestatieladder 
waarmee leveranciers worden beoordeeld op 
hun inspanningen om CO2 uitstoot te beperken. 

Mos Grondmechanica B.V. neemt actief deel aan 
de CO2-Prestatieladder door het behalen van 
niveau 3. 

Nederland CO2 neutraal Lid en jaarlijkse bijdrage.  
Bij NederlandCO2Neutraal (NCN) is men 
overgestapt naar verschillende workshops tijdens 
de bijeenkomsten, waarbij een workshop kan 
worden gekozen die het meest van toepassing 
wordt geacht. In 2021 zijn er vanwege corona geen 
fysieke bijeenkomsten van NCN geweest. Wel zijn 
er online sessies geweest, waarbij de plenaire 
sessie ook achteraf kon worden bekeken en van 
alle sessies en workshops presentaties beschikbaar 
zijn, zodat niet de informatie van één, maar alle 
workshops kan worden bekeken. Conclusie is wel 
dat aangezien verreweg het grootste aandeel van 
onze uitstoot brandstof gerelateerd is, er uit de 
sessies en workshops weinig concrete zaken te 
halen ter reductie van onze uitstoot, behalve b.v. 
blauwe diesel. Dit zou een aanzienlijke reductie in 
uitstoot geven, maar is op dit moment slechts 
beperkt beschikbaar en ook zo een 40% duurder. 

De Vereniging Ondernemers Technisch 
Bodemonderzoek (VOTB) 

Nils Mulder (directeur) is bestuurslid van de VOTB. 
Met branchegenoot en CO2 gecertificeerde partij 
Inpijn Blokpoel is een overleg gevoerd. Vanuit de 
branchevereniging is afgesproken een commissie 
in te stellen die zich met CO2 reductie bezig gaat 
houden. Dit wordt in april in de ledenvergadering 
worden voorgelegd. 

Duurzame Leverancier 
Duurzame Leverancier is een platform voor 
organisaties die investeren in duurzaamheid. 
Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van 
een duurzame bedrijfsvoering. 
 

Hier zijn we lid van geworden in november 2014. 
Er wordt met enige regelmaat gekeken, naar de 
activiteiten binnen het platform Duurzame 
Leverancier. Ook hier komen slechts zeer beperkt 
voor ons concreet toepasbare zaken voorbij. 

Om een benchmark uit te voeren hebben we  op basis van het overzicht met initiatieven op de SKAO 
site beoordeeld of wij nog steeds aan de relevante initiatieven deelnemen. Gezien de noodzaak op 
de focus rond brandstofverbruik verwachten wij van de huidige deelnamen het meeste profijt te 
hebben. 


