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Participatie sector- en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. 

ISS dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen. 

Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor ISS is de 

website van de SKAO geraadpleegd (https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een 

compleet overzicht van alle initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele geschikte 

initiatieven zijn besproken met de projectleider en met het management. Aangezien ISS aan 

meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd. 

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan de 

initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere 

geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

Actieve deelname 

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. 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. 

Lopende initiatieven 

Initiatief duurzame leveranciers 

Door ISS wordt 2x per jaar deelgenomen aan het initiatief klankbord bijeenkomst duurzame 

leveranciers. Dit initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van 

kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk.  Om deze 

deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

• Verslagen klantbordbijeenkomst duurzame leveranciers 

• Registratie deelname bijeenkomsten 

Initiatief Plastic Pact NL 

Door ISS wordt deelgenomen aan het Plastic Pact NL. Dit initiatief richt zich op het 

samenbrengen, opstarten van projecten, en het terugdringen van plastic gebruik in Nederland. 

Er zijn meer dan 100 bedrijven in Nederland aangesloten bij dit initiatief. Om deze deelname 

te bewijzen worden de volgende documenten bewaard:  

• Screenshot van webpagina Plastic Pact  

• Ingeleverde formulieren van het Plastic Pact 2019, 2020 en 2021.  

  

Initiatief Green Business Club  

Door ISS wordt deelgenomen aan de Green Business Club. Sinds Januari 2021 zijn wij landelijk 

lid geworden van de GBC. Dit initiatief richt zich op het verduurzamen van bedrijven door ze 

https://www.skao.nl/initiatieven_programma


lokaal met elkaar te verbinden, de samenwerking te faciliteren, maar ook kennis over het land 

te delen.    

Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard:  

• Screenshot van webpagina Green Business Club 

• Factuur 

• Persbericht Green Business Club en ISS samenwerking  

 

Aanvullende participatie-eisen niveau 5 

Dialogen met belanghebbenden en deskundigen 

Omdat ISS valt in de categorie “middelgroot bedrijf” hoeft de organisatie niet te voldoen aan 

eis 4.C.  

 

Publiekelijke committeren tot CO2-reductieprogramma’s 

Om niveau 5 te kunnen behalen moet ISS wel voldoen aan eis 5.C, die voorschrijft dat het 

bedrijf zich publiekelijk moet committeren aan 2 CO2-reductieprogramma’s van een overheid 

en/of NGO. Deze programma’s moeten planmatige aanpakken hebben om concreet omschreven 

maatregelen tot uitvoering te brengen, die aanhoudt zolang nodig is voor de realisatie van 

vooraf bepaalde doelstelling voor een bepaalde groep organisaties, een categorie producten, 

materialen of processen. 

ISS heeft zich voor deze eis publiekelijk gecommitteerd aan het Plastic Pact NL, het Science 

Based Targets Initiative en aan de Sustainable Development Goals via MVO Nederland. ISS 

heeft 6 SDG’s vastgesteld waar actief aan wordt bijgedragen. Beide programma’s worden 

hieronder uitgelegd. 

Plastic Pact 

Plastic is een sterk, flexibel en makkelijk toepasbaar materiaal, maar de grootschalige 

toepassing van plastic brengt ook nadelen met zich mee. Het gebruik van primaire fossiele 

grondstoffen oefent druk uit op het milieu, door gebrek aan recycling gaan waardevolle 

grondstoffen verloren en de verspreiding van plastic zwerfvuil en microplastics resulteert in 

groeiende vervuiling van onze ecosystemen. 

Het Plastic Pact focust op het sluiten van de kringloop van eenmalige plastic producten en 

verpakkingen (‘fast moving consumer goods’) en is in 2019 in Nederland geïntroduceerd.  

Het pact bestaat uit een groot aantal plastic producerende, plastic toepassende bedrijven en 

enkele maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Het Plastic Pact is toepasselijk voor 

‘plastic toepassende bedrijven’ en ‘plastic producerende bedrijven’, waardoor de mogelijkheid 

bestaat dat er in de toekomst ook afspraken worden gemaakt met andere sectoren zoals de 

bouw en de automotive. 

In het Plastic Pact zijn afspraken gemaakt met de staatssecretaris 

van infrastructuur en waterstaat, om de milieudruk van plastics te verminderen en de 

circulariteit te bevorderen. De afspraken leiden naar een aantal doelen in 2025 waaronder het 

100% recyclebaar maken van alle eenmalig te gebruiken plastic producten die plastic 

toepassende bedrijven in Nederland op de markt brengen. 

De standaard is ontworpen om bedrijven te helpen bij het meten en beheren van verantwoord 

plasticgebruik. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op het verminderen, hergebruiken en het 

recyclen van plastic. Organisaties kunnen systematisch en gestructureerd aan de slag met 

“Responsible Plastic Management” door middel van de plan – do – check -act cyclus. Het 

principe van het certificatieschema, is in onderstaand figuur weergegeven. 

Jaarlijks wordt de voortgang en de prestatie met betrekking tot het plastic management van 

een organisatie getoetst door een onafhankelijke deskundige. 



Science Based Targets Initiative (SBTI’s) 

Het Science Based Targets-Initiative (SBTi) stimuleert ambitieuze klimaatactie in de particuliere 

sector door organisaties in staat te stellen op wetenschap gebaseerde 

emissiereductiedoelstellingen vast te stellen. De SBTI is een samenwerkingsverband tussen 

CDP, de United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het World Wide 

Fund for Nature (WWF). De SBTI-oproep tot actie is een van de toezeggingen van de ‘We Mean 

Business Coalition’. 

Op wetenschap gebaseerde doelen bieden bedrijven een duidelijk gedefinieerd pad om de 

uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen, waardoor de ergste gevolgen van 

klimaatverandering en toekomstbestendige bedrijfsgroei worden voorkomen. Streefcijfers 

worden als 'wetenschappelijk onderbouwd' beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat 

de nieuwste klimaatwetenschap nodig acht om de doelstellingen van de Overeenkomst van 

Parijs te halen: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C boven het pre-

industriële niveau en inspanningen leveren om de opwarmen tot 1,5°C. 

 

Het instellen van een op wetenschap gebaseerd doel is een proces in vijf stappen: 

• Commit: dien een brief in waarin u uw intentie vastlegt om een wetenschappelijk 

onderbouwd doel te stellen 

• Develop: werken aan een emissiereductiedoelstelling in lijn met de criteria van de 

SBTi 

• Submit: presenteer uw doelwit aan de SBTI voor officiële validatie 

• Communicate: maak je doel bekend en informeer je stakeholders 

• Disclose: rapporteer bedrijfsbrede emissies en volg jaarlijks de voortgang van de 

doelstellingen 

 

Ondersteunen van de VN Sustainable Development Goals 

ISS is zeer toegewijd aan de transformatie naar een meer veerkrachtige en rechtvaardige 

internationale gemeenschap. Het doel is om het goede voorbeeld te geven in onze branche. 

Daarbij streven we altijd naar een positieve beïnvloeding van de markt, waar we ook actief zijn. 

Met onze focus op hoe we een ethische benadering van mensen, planeet en winst kunnen 

hanteren, investeren we in het bijzonder in het ondersteunen van de volgende VN-

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hieronder wordt de begroting beschreven voor het jaar 2022: 

INITIATIEF TYPE BIJDRAGE JAARLIJKS 

BEDRAG 

BEWIJSLAST 

Klankbordbijeenkomst 

duurzame leveranciers 

Kennis – 

eenmalige bijdrage 

€ 150,-  

 

Registratie 

deelname 

Plastic Pact NL Geen bijdrage € 0,- Website / 
documenten 

Green Business Club Kennis – 
eenmalige bijdrage 

€ 8.000,- Factuur 

TOTALE KOSTEN € 8.150,-  

Tabel 1: Begroting 2022 voor sector- en keteninitiatieven 

 

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken met de projectleider. 

Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 

 

Ondertekening 

Auteur(s):    Dhr. C. Hoebe 

Kenmerk:    Participatie sector- en keteninitiatieven  

Datum:    5-7-2022 

Versie:     1.2 

Verantwoordelijke manager:  Dhr. D. Driehuis 

 

 

Handtekening autoriserende manager: 

 

 

 

------------------------------------------- 

 


