
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. 

 

Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn REMONDIS  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 projectlgroep. Aangezien REMONDIS  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.  

 

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. 

 

Lopende initiatieven 

Open Waste 

Door de organisatie wordt deelgenomen aan het Open Waste. Niet 

meer apart met eigen inzamelwagens de stad inrijden, maar het 

collectief laten uitvoeren door één neutrale wagen. Open Waste is 

een coöperatieve samenwerking van twaalf Nederlandse 

afvalinzamelaars. Dankzij dit initiatief neemt de verkeersdrukte af en 

wordt schadelijke emissie (CO2, NOx en fijnstof) flink verminderd. Het 

is een belangrijke en doeltreffende stap die uiteindelijk in 2025 moet 

leiden tot emissievrije stadslogistiek. 

 

InzamelHelden  

InzamelHelden halen voor REMONDIS afvalstromen op in de 

binnensteden van Delft, Enschede en Zwolle bij o.a. winkels en 



kantoren. Dit doen zij deur-aan-deur middels een elektrische bakfiets wat een reductie 

realiseert in het aantal transportbewegingen met een vrachtwagen.  

Vereniging Afvalbedrijven (VA) 

Als verbinder van belangen en partijen in de keten, 

is de Vereniging Afvalbedrijven een belangrijke 

partner in de transitie naar de circulaire economie. 

REMONDIS behoort tot één van de 50 leden van 

de VA. De vereniging focust zich op zes belangrijke thema’s: 

• Circulaire economie 
• Klimaat 
• Europa 
• Recycling en restmaterialen  
• Duurzame Energie 
• Veiligheid en Gezondheid  

 

VNO-NCW         

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben het verder versterken van 

brede welvaart centraal gesteld in hun nieuwe koers (Ondernemen 

voor Brede Welvaart) waarin het bedrijfsleven nadrukkelijk zijn 

verantwoordelijkheid neemt voor maatschappelijke uitdagingen. De 

laatste Sustainable Development Goals(SDG) rapportage laat duidelijk zien dat steeds meer 

bedrijven, waaronder ook REMONDIS, zich inzetten voor het oplossen van deze 

maatschappelijke uitdagingen. Zo heeft 69 procent van de bedrijven tijdens de coronacrisis in 

2021 de inzet op SDG’s verhoogd ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij geven steeds meer 

bedrijven een plek aan de SDG’s in hun maatschappelijk jaarverslag. ‘Dit laat duidelijk een 

trend zien dat bedrijven zich volop committeren aan de SDG’s en het nemen van hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid’. 

 


