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1 Inleiding 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- en/of keteninitiatief. Het bedrijf 
dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen. 
 
1.1 Actieve deelname  

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven informatie kan 
worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen t.b.v. CO2-reductie tot stand 
kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. 
Verslagen van bijeenkomsten en van overlegmomenten, en presentaties van het bedrijf in de werkgroep 
kunnen dienen als bewijs van actieve deelname tegenover de auditor.  

 
1.2 Voortgang initiatief 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op een gegeven moment niet meer relevant zijn voor het 
bedrijf (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. 

 
1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de inventarisatie van sector- en keteninitiatieven gegeven waarbij gefocust is op de 
initiatieven die voor de organisatie relevant kunnen zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven aan 
welke initiatieven deelgenomen wordt en welk budget daarvoor vrijgemaakt is. 
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2. Inventarisatie initiatieven 

 
Sector- en of keteninitiatieven 
omtrent CO2-reductie 

Organisatie Relevantie  

Nederland CO2 Neutraal 
 
Eerstkomende bijeenkomst(en): 

- 16-06-2022 
- 27-09-2022 
- 08-12-2022 

 
 
Kosten; 

- Indicatie ca. € 1000 

Stichting Nederland CO2 Neutraal.  
 
Het doel achter het initiatief is het actief 
informeren en betrekken van bedrijven bij de 
verschillende mogelijkheden om CO2-reductie te 
bewerkstelligen. Dit o.a. d.m.v. het verstrekken van 
informatie, maar ook door het organiseren van 
bijeenkomsten en deelname in werkgroepen.  
 
https://nlco2neutraal.nl/ 

 

Kennisniveau 
redelijk hoog. 
Relevantie 
voldoende. 
 
Deelname waarborgt 
het voldoen aan de 
norm CO2 
Prestatieladder voor 
actieve deelname 
(halen en brengen) in 
de een sector- en 
keteninitiatief. 

Stichting Samen Duurzaam 
Ondernemen 
 
Eerstkomende bijeenkomst(en): 

- 16-09-2022 – HVO in de 
regio 

 
 
Kosten; 

- Ca. € 259 per deelnemer 
per bijeenkomst 

 

Stichting Samen Duurzaam Ondernemen. 
 
Het emissie reductieprogramma van de Stichting 
volgt de landelijke klimaatdoelstellingen.  
De stichting committeert zich aan de doelstelling 
door zich actief in te zetten om samen met de 
deelnemers en partners deze doelstelling te gaan 
halen. Inspirerende events met praktisch direct toe 
te passen informatie, anderzijds om in gesprek te 
gaan over dit onderwerp.  
 
4 bijeenkomsten per jaar.  
 
https://www.samenduurzaamondernemen.nl/ 

https://www.samenduurzaamondernemen.nl/event-
details/hvo-in-de-regio 
 

Kennisniveau hoog. 
Breed toegankelijk.  
Relevantie goed.  
 
Deelname waarborgt 
het voldoen aan de 
norm CO2 
Prestatieladder voor 
actieve deelname 
(halen en brengen) in 
de een sector- en 
keteninitiatief.  

De Duurzame Leverancier 
 
Eerstkomende bijeenkomst(en): 

- 17-09-2022 
klankbordbijeenkomst 
ketenanalyse 
netwerkafsluiting 

 
Kosten; 

- Indicatie van € 1000 per 
jaar. 

- Kosten van de 
bijeenkomsten op aanvraag. 

 

Samenwerking initiatief van ingenieurs- en 
adviesbureaus.  
Zij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en 
leveranciers bij hun actuele 
duurzaamheidsuitdagingen en via 
klankbordbijeenkomsten wordt (mogelijk) 
relevantie informatie uitgewisseld.  
 
https://www.duurzameleverancier.nl/ 
 

Veel bedrijven 
aangesloten uit de 
sector 
bouwnijverheid, 
meer relevant. 
 
Deelname waarborgt 
het voldoen aan de 
norm CO2 
Prestatieladder voor 
actieve deelname 
(halen en brengen) in 
de een sector- en 
keteninitiatief. 
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Sturen op CO2 
 
Eerstkomende bijeenkomst(en): 

- Nog niet bekend 

 
Kosten; 

- Leden € 520 
- Niet leden € 693 

 

Cumela 
 
https://www.cumela.nl/ 
 

Gericht op bedrijven 
in groen, grond en 
infra, minder 
relevant.  
Deelname waarborgt 
het voldoen aan de 
norm CO2 
Prestatieladder voor 
actieve deelname 
(halen en brengen) in 
de een sector- en 
keteninitiatief. 

De Groene Koers  
 
Eerstkomende bijeenkomst(en): 

- 14-06-2022 Lente akkoord 
2.0 tijdens de provada de 
sessie ‘ aan de slag met 
MPG en Circulariteit’.  

- Bijeenkomst ‘lente akkoord 
2.0’ d.d. 30-06-2022 thema 
Circulair Industrieel 
Bouwen. 

 
Kosten; 

- Kosten bijeenkomsten op 
aanvraag. 

 

Bouwend Nederland, BMWT, Cumela en VHG 
(vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners)  
 
https://www.lente-akkoord.nl/ 

https://www.lente-akkoord.nl/agenda/aan-de-
slag-met-mpg-en-circulariteit-tijdens-provada-
2022 

https://www.provada.nl/nl/provada-
2022/programma/view/961/aan-de-slag-met-
mpg-en-circulariteit 

 

 

Platform voor 
kennisdeling, 
koersprojecten om 
tot emissie-
reducerende 
maatregelen te 
komen. Mede 
gericht op Circulair 
Industrieel Bouwen.  
Relevantie 
voldoende 

Schoon en Emissie-loos Bouwen 
(SEB) 
 
Eerstkomende bijeenkomst(en): 

- (nog) niet bekend 

 
Kosten; 

- (nog) niet bekend 

 

SEB 
Het doel van de aanpak SEB is om samen met 
stakeholders in de bouwsector een haalbare en 
effectieve routekaart op te stellen, waarin de 
verduurzaming van mobiele werktuigen en 
bouwlogistiek tot 2030 vorm krijgt. 
 
https://www.opwegnaarseb.nl/ 

 
 

Relevant. Echter 
momenteel geen 
bijeenkomst bekend 
die binnenkort 
gehouden zal 
worden. Daarbij niet 
zeker of deze 
voldoet aan actieve 
deelname conform 
de norm.  

Logistiek 010/ Ecostars 
Greendeal 010/Convenant ZES 
 
Eerstkomende bijeenkomst(en): 

- Niet bekend 
- Mogelijkheid om convenant 

partner te worden 
- Mogelijkheid om lid te 

worden van de community 

 
Kosten;  

- (nog) Niet bekend 

Gemeente Rotterdam, De Verkeersonderneming, 
evofenedex e.a.  
 
Logistiek 010 is de community die zich 
committeert aan het doel voor een schone en 
efficiënte stadslogistiek en zich daarvoor inzet. Een 
community van bedrijven die goederen vervoeren 
of laten vervoeren, overheden, kennisinstituten en 
onderwijsinstellingen.  
 
https://logistiek010.nl/convenant-zes/ 
 

Rotterdam is 
werkterrein van 
Bouwbedrijf Bakker 
Arkel. Gericht op 
schone en efficiënte 
stads logistiek.  
Interview 
plaatsgevonden door 
Ecostars met 
Bouwbedrijf Bakker 
Arkel.  
 
Relevantie minder, 
vooral gericht op 
stadslogisitiek.  
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3. Actieve deelname  
Hieronder staat een overzicht van het initiatief waar de organisatie aan deelneemt. Binnen het 
managementoverleg is de keuze gemaakt om deel te nemen aan het initiatief van Stichting Nederland CO2 
Neutraal.  
 
Het doel achter het initiatief is het actief informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende 
mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit o.a. d.m.v. het verstrekken van informatie, maar ook 
door het organiseren van bijeenkomsten en deelname in werkgroepen.  

Om deze deelname te bewijzen worden de volgende ondernomen activiteiten bewaard: 

- Presentielijst 

- Verslaglegging/notulen 

- Data van bijeenkomsten  

 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers Uren die benodigd zijn voor het bijwonen van bijeenkomsten en eventuele 
activiteiten gekoppeld. 

Jaarlijkse bijdrage 1 (jaarlijks)  € 1.500 € 1.500 

Totaal   €1.500,- 

 

 

 

  


