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Initiatieven  
 
Onderzoek naar bestaande initiatieven 
Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van 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.cumela.nl 
- www.nlco2neutraal.nl  
- www.duurzaammkb.nl  
- www.duurzameleverancier.nl  
- www.cumula.nl  
In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat Vreeswijk Groen de hoogte is van sector en/of 
keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate verband houden met de 
projectenportefeuille.  
 
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn:  
- Toepassen innoverende processen en producten 
Innovatieve werkmethoden die de belasting voor mens en milieu zo veel mogelijk beperken en een 
duidelijke bijdrage leveren aan milieudoelstellingen.  
 
- Het nieuwe rijden  
Het Nieuwe Rijden is een initiatief om het brandstofverbruik te reduceren en zodoende de CO2-
uitstoot.  
 
- Duurzaam inkopen overheid  
Dit initiatief zien wij ook terug bij grotere opdrachtgevers, zoals waterschappen e.d.. Deze stellen 
vaker eisen dat haar aannemers gecertificeerd zijn op het gebied van duurzaamheid zoals FSC hout of 
CO2-prestatieladder.  
 
- Brandstofbesparing  
Reductie van het brandstofverbruik en daarmee ook de CO2-productie door gebruik van speciale 
brandstof. Brandstofbesparing met ECO2FUEL diesel Initiatief “Duurzaam inkopen en gezamenlijk 
duurzamer opereren middels het gebruik van Eco2Fuel Diesel”.  
 
- “Sturen op CO2” (Cumela Nederland)  
Cumela Nederland organiseert “Sturen op CO2”: twee bijeenkomsten per jaar waarbij de deelnemers 
uitgebreid informatie met elkaar uitwisselen, studiemateriaal inzake CO2-reductie ontvangen en 
gratis toegang hebben tot een speciaal telefonisch spreekuur over het thema. Tevens worden de 
onderwerpen dusdanig gekozen dat ook de invalshoeken A, B en C van de norm aan bod komen.  
 
- “Nederland CO2-Neutraal”  
Lidmaatschap wordt afgetast en bezoek seminar . 
 
- Duurzameleverancier.nl 
 toegespitst op de bouw. 

http://www.skao.nl/
http://www.cumela.nl/
http://www.nlco2neutraal.nl/
http://www.duurzaammkb.nl/
http://www.duurzameleverancier.nl/
http://www.cumula.nl/
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Initiatief 2: De kracht van Salland 

 
De energiemix, energiebesparing, energieproductie, energieneutraal bouwen, gasloos bouwen, 
isoleren, warmtepompen, zonneparken, biovergisters en windmolens. Dat en meer speelt er als het 
gaat om vernieuwing in energie. Het raakt jou… het raakt iedereen  
Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een breed netwerk van mensen aan nieuwe 
ontwikkelingen in Salland. Het Salland Café is een netwerkbijeenkomst die samenwerking en 
kennisdeling in Salland stimuleert. Vier keer per jaar komen bewoners, ondernemers, organisaties en 
overheden bijeen. Met korte presentaties over actuele thema’s en elke keer op een andere locatie 
in Salland. 
 
Doel van het initiatief 
Kennis en informatie uitwisselen op het gebied van energiebesparing en productie.  
 
Reden/ aanleiding van actieve deelname  
Vreeswijk Groen oriënteert zich graag breed op het gebied van energiebesparing en productie.  
Tijdens de bijeenkomsten wordt er kennis en informatie uitgewisseld over actuele en duurzame 
onderwerpen. Op deze manier blijft Vreeswijk Groen op de hoogte van de ontwikkelingen op het 
gebied van energie en CO2 besparing. Tevens hoopt Vreeswijk Groen zijn netwerk uit te bereiden 
tijdens de bijeenkomsten.  
 
Rol van Vreeswijk Groen  
Vreeswijk Groen zal aan minimaal twee van de vier bijeenkomsten actief deelnemen 
 
Wat heeft Vreeswijk Groen aan deelname?  
De tips en ervaringen die tijdens de bijeenkomsten besproken zijn, worden intern overlegd om te 
zien of deze meegenomen kunnen worden in de bedrijfsvoering van Vreeswijk Groen. 
 
Wat is de huidige stand van zaken? 
Vreeswijk Groen zal in Q2 deelnemen aan de eerste bijeenkomst van 2022. Deze bijeenkomst zal 
plaatsvinden op woensdagavond 1 mei 2022. De tweede bijeenkomst waar Vreeswijk Groen aan zal 
deelnemen zal plaatsvinden in Q3 of Q4.    


