
 

 
 
 
 
 

 
 

SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN 
(CO2-PRESTATIELADDER) 

 
Versiedatum: 14 mei 2022 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

Pagina 2 van 4

 

SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN  
 
Mogelijk relevante bestaande initiatieven zijn beoordeeld op deze websites 
 
- www.cumela.nl   
- www.NLco2neutraal.nl 
- www.duurzaammkb.nl   
- www.duurzameleverancier.nl   
- www.skao.nl/initiatieven_programma  
 
Relevante initiatieven voor VGR Groep / AWV Beheer B.V. 
 
SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) 
 
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij.  
Dit zien wij ook terug bij onze opdrachtgevers. Bij aanbestedingen wordt er steeds vaker gevraagd 
naar de CO2-uitstoot van onze organisatie. Dit wordt gedaan aan de hand van de CO2-Prestatie-
ladder en wordt beheerd door SKAO. 
 
Duurzaam Inkopen Overheid 
 
Dit zien wij terug bij de gemeenten en overheden waarvoor VGR Groep / AWV Beheer B.V. 
haar werkzaamheden regelmatig uitvoert. 
 
Duurzameleverancier.nl 
 
Duurzame leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering.  
Het initiatief ondersteunt bedrijven om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. 
Dit is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame be-
drijfsvoering. Dit initiatief sluit dan ook goed aan bij het beleid en de visie van VGR Groep / 
AWV Beheer B.V. op het gebied van duurzaam ondernemen. 
 
Stimular / milieubarometer 
 
Stichting Stimular helpt bedrijven en organisaties om de bedrijfsvoering te verduurzamen.                         
Zij willen deze verduurzaming versnellen door op hun website kennis en ervaring te delen die 
tijdens projecten is opgedaan. De milieubarometer is een volwaardige, gebruiksvriendelijke mili-
eumonitor inclusief CO2-footprint, scoregrafiek en indicatoren. De Milieubarometer vertaalt de 
milieu- cq. CO2-uitstootgegevens in heldere grafieken en tabellen. In één oogopslag is te zien 
waar de prioriteiten van het bedrijf liggen voor het boeken van winst. De grafieken zijn direct 
bruikbaar om de winst door de jaren heen te laten zien. Met de maatregelenmodule is snel een 
actielijst te maken met besparingsmaatregelen die voor VGR Groep / AWV Beheer B.V. interes-
sant zijn. 
 
BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) 
 
De BVOR is de branchevereniging voor producenten van compost en andere hernieuwbare 
grondstoffen uit organische reststromen. De BVOR vertegenwoordigt bedrijven die op duur-
zame wijze groene reststromen opwerken tot hoogwaardige producten.  
 
 
  

http://www.cumela.nl/
http://www.duurzaammkb.nl/
http://www.duurzameleverancier.nl/
http://www.skao.nl/initiatieven_programma
http://duurzameleverancier.nl/
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Initiatieven waaraan VGR Groep / AWV Beheer B.V. actief deelneemt 
 
SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) (CO2-Prestatieladder) 
 
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze 
opdrachtgevers. Steeds vaker wordt er gevraagd naar de CO2-uitstoot van onze organisatie.  
Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de CO2-Prestatieladder.  
Met de CO2-Prestatieladder worden bedrijven bovendien uitgedaagd en gestimuleerd om de ei-
gen CO2-uitstoot te kennen en te reduceren. Zodoende wil VGR Groep / AWV Beheer B.V. het 
behaalde certificaat op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder behouden. 
De voornaamste reden tot actieve deelname aan dit initiatief bestaat uit het feit dat VGR Groep / 
AWV Beheer B.V. in de toekomst niet uitgesloten wil worden bij aanbestedingen en waar moge-
lijk gunningvoordeel behalen. 
 
Stimular / milieubarometer 
 
Stichting Stimular kan VGR Groep / AWV Beheer B.V. helpen om de bedrijfsvoering te verduurza-
men, door kennis en ervaring te delen die tijdens projecten is opgedaan.  
Daarnaast werkt VGR Groep / AWV Beheer B.V. met de milieubarometer, omdat het een zeer ef-
fectief monitoringsinstrument betreft (CO2-footprint, (score-) grafieken, tabellen en indicatoren) en 
het een goede maatregelenmodule bevat.  
 
Duurzameleverancier.nl  
 
VGR Groep / AWV Beheer B.V. is in mei 2022 lid geworden van Duurzameleverancier.nl.                   
Dit is een platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen ondernemen.  
Zij ondersteunt bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid, milieu en veiligheid. Het initiatief is laagdrempelig en interactief. Er worden jaarlijks 
een aantal interessante klankbordbijeenkomsten georganiseerd en diverse keteninitiatieven onder-
steund, waaraan VGR Groep / AWV Beheer B.V. vanaf voorjaar / zomer 2022 gaat deelnemen.  
Er is gekozen voor Duurzameleverancier.nl omdat veel sectorgenoten bij dit initiatief zijn aangeslo-
ten. Door deelname aan dit initiatief is VGR Groep / AWV Beheer B.V. beter in staat haar CO2-
emissie te reduceren.  
 
BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) 
 
Duurzaamheid van biomassa kan aantoonbaar worden gemaakt door certificering.                           
Het NEN heeft daarvoor het certificeringssysteem Better Biomass (voorheen NTA8080) 
ontwikkeld, dat zowel overheid als marktpartijen als maatgevend systeem beschouwen.  
VGR Groep / AWV Beheer B.V. is reeds jarenlang gecertificeerd volgens dit schema.                       
De ‘CO2-rekentool groenafval’ van BVOR kan in de toekomst van belang worden als het 
gaat om scope 3 van de CO2-Footprint (bij de beoogde certificering op niveau 5 van de lad-
der). 
 
Budgetoverzicht van de initiatieven waaraan actief wordt deelgenomen 
  
Het budgetoverzicht is opgenomen in het document: 
“verslag directiebeoordeling energiemanagement / CO2-bewust handelen”. 
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Toelichting op het initiatief Duurzameleverancier.nl 
 
Naam en inhoud van het initiatief 
Duurzameleverancier.nl is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. 
 
Initiatiefnemer 
Het initiatief is in 2009 opgezet door Movares, Strukton, Antea Group en Sweco.  
Eind 2017 is de dienstverlening uitgebreid met de project-footprints (ketenanalyses) en D-Tool. 
 
Doelstelling van het initiatief 
Duurzameleverancier.nl ondersteunt bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun actuele 
duurzaamheidsuitdagingen. 
Op de website staat informatie over het reduceren van CO2-uitstoot en handvatten voor het opstel-
len en vergelijken van de eigen bedrijfs- en project-footprints (ketenanalyses), die men kan verge-
lijken en afstemmen met die van anderen. Als men op zoek is naar duurzame inspiratie voor pro-
jecten, dan biedt D-Tool daarvoor een breed scala aan instrumenten. 
Het platform ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun bedrijfs-
voering en projecten. Daarbij wordt milieuverantwoord gehandeld en worden innovatieve metho-
den ontwikkeld om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame 
eisen van opdrachtgevers is het uitgangspunt. Duurzameleverancier.nl helpt bij het vinden van 
duurzame leveranciers. Voor iedereen die meedoet liggen contacten met leveranciers, opdrachtge-
vers en NGO's die werk maken van duurzame oplossingen binnen handbereik.  
Elk jaar zijn er duurzame inspiratiesessies of klankbordbijeenkomsten. 
 
Actieve deelname aan het initiatief 
Actieve deelname aan het initiatief betreft de aantoonbare deelname aan bijeenkomsten en werk-
groepen, het publieke uitdragen van het initiatief en het aanleveren van informatie aan het initiatief. 
Duurzameleverancier.nl is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame 
bedrijfsvoering.  
Duurzameleverancier.nl biedt onder meer de volgende mogelijkheden voor actieve deelname: 
- Platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren; 
- Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s; 
- Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;  
- Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO / CO2 / Innovatie); 
- Database met CO2-footprints van bedrijven. 
 
Activiteiten van VGR Groep / AWV Beheer B.V.: 
- Aantoonbare deelname aan bijeenkomsten; 
- Het publiekelijk uitdragen van het initiatief; 
- Het brengen en halen van informatie / kennis; 
- Overzicht activiteiten per bijeenkomst. 

 
Voortgang van het initiatief 
VGR Groep / AWV Beheer B.V. is in mei 2022 lid geworden van Duurzameleverancier.nl en gaat 
vanaf voorjaar / zomer 2022 actief deelnemen aan de klankbordbijeenkomsten.  
 
Gerealiseerde doelstellingen 
2022 is het eerste jaar van deelname. Er zijn dus nog geen gerealiseerde doelstellingen. 
 
Continuering initiatief 
Er zijn zeker verdere reductiemogelijkheden mogelijk, daarom is VGR Groep / AWV Beheer B.V. 
gestart met dit initiatief. Als dit niet meer het geval zou zijn, wordt gestopt en deelgenomen aan 
een ander initiatief. 


