
 

Participatie sector- en keteninitiatieven 
 

Algemene gegevens 

Loon- en handelsbedrijf Van der Oord Egmond B.V. 
EGMOND AAN DEN HOEF 

 
De deelname aan een sector- of keteninitiatief wordt gestimuleerd vanuit de CO2-Prestatieladder. 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. 
 

1.1. Inventarisatie initiatieven 
De organisatie dient zich allereerst op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche 
spelen. De website van SKAO is geraadpleegd om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven 
relevant zijn voor Van der Oord. Een selectie van de initiatieven is besproken met de energiemanager 
en de directie van Van der Oord. De deelname wordt jaarlijks geëvalueerd om na te gaan of het 
initiatief nog actueel is en/of er eventueel andere interessante initiatieven zijn. 
 

Sector- en/of keteninitiatieven omtrent CO2-reductie Relevantie/ kennis 

Duurzame leverancier 
 De Duurzame Leverancier is een samenwerkingsinitiatief van 
ingenieurs- en adviesbureaus. Zij ondersteunen bedrijven, 
opdrachtgevers en leveranciers bij hun actuele 
duurzaamheidsuitdagingen en via klantbordbijeenkomsten 
wordt (mogelijk) relevante informatie uitgewisseld.  Meer 
informatie: https://www.duurzameleverancier.nl/  

Er is veel kennis aanwezig bij deze 
organisatie. Deelname is minder 
relevant vanwege de aangesloten 
partijen. 
 

Sturen op CO2 
CUMELA organiseert voor leden een aantal keren per jaar 
“sturen op CO2” waarbij in groepsverband thema’s als CO2-
reductie en maatregelen besproken worden. Meer 
informatie: 
https://www.cumela.nl/nieuws/achtergrond/sectorinitiatief-
sturen-op-co2  

Er is veel kennis aanwezig bij deze 
brancheorganisatie. Van der Oord 
is echter geen lid van CUMELA 
waardoor deelname minder 
interessant is. Toekomstige 
deelname kan worden overwogen. 

theGreenFuture 
TheGreenFuture adviseert en helpt ondernemend 
Nederland met duurzaam ondernemen, klimaatbeleid en 
energietransitie op het gebied van duurzaam inkopen. 

Veel kennis aanwezig op het 
gebied van duurzaam inkopen. 
Inkopen is echter niet de core 
business van Van der Oord. 
 

 

1.2. Actieve deelname 
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. 

  

https://www.duurzameleverancier.nl/
https://www.cumela.nl/nieuws/achtergrond/sectorinitiatief-sturen-op-co2
https://www.cumela.nl/nieuws/achtergrond/sectorinitiatief-sturen-op-co2


 

1.3. Lopende initiatieven 
Van der Oord neemt deel aan het volgende initiatief: 
 

 
Van der Oord heeft zich in februari 2022 aangemeld voor het 
initiatief “De Duurzame Leverancier”. Er wordt jaarlijks 
deelgenomen aan bijeenkomsten door de directie. Nieuw 
verkregen informatie en kennis wordt doorgevoerd naar de 
werkvloer. 

 

1.4. Budget 
Voor deelname aan het initiatief wordt een budget van € 300 per jaar + uren beschikbaar gesteld 
door Van der Oord. De uren bestaan uit het actief meedoen aan verdiepingssessies en het leveren 
van een bijdrage aan het bundelen van kennis en ervaringen. 
 


