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1. Inleiding 
 
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. Het IJzerhuis B.V. levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te 
nemen aan dergelijk sector- en keteninitiatieven.  
 
Het IJzerhuis B.V. 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 reductie-
doelstellingen evenals de voortgang zijn in het rapport beschreven. 
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2. Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven 
 

2.1  Onderzoek naar bestaande initiatieven 

 
Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van de op niveau 4 en 5 
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 ver-
zameld. 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.nlco2neutraal.nl 

- www.duurzaammkb.nl 

- www.duurzameleverancier.nl 

2.2 Initiatieven besproken in het management 

 
Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementoverleg 
besproken. Tijdens dit overleg is de keuze gemaakt om actief deel te nemen aan het 
volgende initiatief: 
 
 - Duurzame leverancier 

2.3 Keuze voor actieve deelname 

 
Er is juist voor dit initiatief gekozen omdat dit in belangrijke mate verband houdt met onze 
projectenportefeuille en meest materiële emissies.  
  

http://www.skao.nl/
http://www.nlco2neutraal.nl/
http://www.duurzaammkb.nl/
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3. Toelichting op het initiatief 
 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname aan het initiatief Duurzame leverancier.  
Deze actieve deelname is conform eisen van het handboek / de norm van de  
CO2-Prestatieladder 3.1 
 

3.1 Deelname Duurzame leverancier 

 
3.1.1 Achtergrond van het initiatief 
 
De duurzame leverancier is een platform voor organisaties en bedrijven die veilig en 
verantwoord willen ondernemen. De klankbordbijeenkomsten die er worden georganiseerd 
hebben dan ook betrekking op beide onderwerpen. Voor Het IJzerhuis B.V. geldt dat de 
deelname uitsluitend gericht is op de klankbordbijeenkomsten Co2.  
Hierbij worden diverse keteninitiatieven besproken. 
 
3.1.2 Doel van het initiatief 
 
Het uitgangspunt van dit initiatief is om kennis en informatie te delen. Het initiatief is 
laagdrempelig en interactief. Deelname is bestemd voor en door deelnemers van zowel grote 
als kleine organisaties. Door actief deel te nemen aan dit initiatief krijgen deelnemers een 
uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde documenten om 
de CO2 sturing te verbeteren. Hiernaast voldoet het initiatief aan de richtlijnen van 
het SKAO. Het initiatief heeft een permanent karakter. 
 
3.1.3 Reden/aanleiding van actieve deelname 
 

De eisen die de norm stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder ontwikkelen. 
 
3.1.4 Rol van Het IJzerhuis B.V. 
 

Deelname aan het initiatief en opvolgen.  
 
3.1.5 Activiteiten die bij deze rol horen 

• Minimaal tweemaal per jaar actieve deelname aan een interactieve workshop met 
     aansluitend een gezamenlijk buffet. Tijdens iedere bijeenkomst wordt er  
     een bijdrage geleverd door een externe deskundige m.b.t. CO2-prestatiemanagement. 
• Uitwisseling tussen de aangesloten leden van de klankbordbijeenkomst over de      
individuele stand van zaken, de doelstellingen, de communicatie en de voortgang. 

 
3.1.6 Budget 
Voorlopig is een budget bepaald op € 500,- voor de geplande activiteiten. Gedurende de 
voortgang van het initiatief kan dit worden bijgesteld. 
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4. Voortgang van het initiatief 
 
Er valt nog niet te melden, omdat we nog dienen deel te nemen aan de eerste bijeenkomst 

4.1 Gerealiseerde doelstellingen 

 
N.v.t. 
 

4.2 Continuering initiatief 

 
Zijn verdere reductiemogelijkheden nog mogelijk? Zo ja, doorgaan met initiatief anders 
stoppen en deelnemen aan ander initiatief. 
 
 


