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1 Initiatief 
Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met de sector 
en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen getroffen worden. FireFly  levert hieraan 
graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan dergelijk sector- en keteninitiatieven en investeert in 
samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis die elders is 
ontwikkeld.  
 
Dit document beschrijft de lopende initiatieven waaraan wij deelnemen. Dat kan een door een ander bedrijf 
opgestart innovatieproject voor CO2-reductie zijn, maar wij kunnen ook overwegen om een eigen initiatief te 
starten. Ook worden initiatieven ontplooid door brancheverenigingen of kennisinstituten.  
Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de mogelijke initiatieven die relevant kunnen zijn voor ons 
bedrijf. Deze initiatieven dienen in ieder geval in belangrijke mate verband te houden met onze 
projectenportefeuille. Vervolgens is een keuze gemaakt. Het gekozen initiatief, inclusief een korte 
omschrijving, de initiatiefnemers en de reductiedoelstellingen evenals de voortgang zijn in dit rapport 
beschreven.  

1.1.  Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven  
Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van de op niveau 3 gecertificeerde bedrijven 
bezocht, door naar hun CO2-Prestatieladder pagina te gaan en daar voor een sectorinitiatief te kiezen. Ook op 
de website van SKAO staan veel initiatieven verzameld. Daarnaast hebben wij gekeken naar de 
branchevereniging om na te gaan wat er in onze branche gebeurt aan initiatieven, mogelijk in samenwerking 
met opdrachtgevers.  
 
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn bekeken op:  

 www.skao.nl 
 www.duurzaammkb.nl 

 www.duurzameleverancier.nl  

 MVO Nederland 

 Stichting Samen Duurzaam Ondernemen | CO2 reduceren doe je samen 

1.2. Initiatieven besproken in het management  
Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementteam besproken. Na selectie is 
er gekozen voor het initiatief stichting samen duurzaam ondernemen.   

1.3. Keuze voor actieve deelname  
De keuze is op genoemd initiatief gevallen omdat het een nieuw initiatief is en aansluit bij de meest materiele 
emissies.   

1.4. Toelichting op het initiatief  
Stichting Samen Duurzaam Ondernemen stimuleert, enthousiasmeert en ondersteunt bedrijven en 
organisatie’s om invulling te geven aan een klimaat neutrale onderneming. 
 
Vier keer per jaar organiseren wij een inspiratievol, maar zeker ook zeer gericht op dagelijkse uitdagingen een 
event voor iedereen die geïnteresseerd is om werk te maken van CO2-reductie en duurzaam ondernemen.  
 
Ieder event start met een algemeen programma waarna we steeds op een andere inspirerende locatie 
geïnteresseerde informeren of dagelijkse uitdagingen zoals elektrisch rijden, alternatieve brandstoffen, 
aankoop van groene stroom of zelf energie opwekken. 
 
 



 
 

   
   

 

1.5. Voortgang initiatief  
Agenda 
 
12 mei 2022 
Elektrische mobiliteit 
‘U wil graag uw wagenpark vergroenen en vraagt zich af of elektrisch rijden iets voor uw organisatie kan zijn?’ 
 
Het streven van Firefly is om het complete wagenpark in 2025 geëlektrificeerd te hebben. Met de 
personenauto’s zijn wij inmiddels in een ver gevorderd stadium maar het elektrificeren van bedrijfswagens blijft 
een uitdaging. 
 
Middels dit event willen wij aantonen hoe wij die omslag hebben gemaakt met de personenauto’s en wat het 
ons heeft opgeleverd. Graag laten wij ons tijdens dit event informeren of de mogelijkheden m.b.t. het 
elektrificeren van onze bedrijfswagens. 
 
12 augustus 2022 
HVO in de regio 
‘U wil graag uw wagenpark vergroenen en u vraagt zich af of HVO iets voor uw organisatie kan zijn? Dan is 
dit event voor u!’ 
 
Het streven van Firefly is om het complete wagenpark in 2025 geëlektrificeerd te hebben. Met de 
personenauto’s zijn wij inmiddels in een ver gevorderd stadium maar het elektrificeren van bedrijfswagens blijft 
een uitdaging, met name de actieradius. 
 
Middels dit event willen wij aantonen hoe wij die omslag hebben gemaakt met de personenauto’s en wat het 
ons heeft opgeleverd. Als alternatief voor het elektrificeren van de bedrijfswagen is HVO, oftewel ‘Hydrotreated 
Vegetable Oil’, een zeer goed compromis om toch Co2 te reduceren. 
 
Voor het betreffende budget wordt budget vrij gemaakt. 


