
Participatie sector- en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. 
De organisatie 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 A&M 
Recycling is de website van de SKAO geraadpleegd (https://www.co2-
prestatieladder.nl/nl/initiatieven-en-programmas). Hier is een compleet overzicht van alle 
initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Verder is een inventarisatie van initiatieven 
opgenomen in het document ‘Reductiemaatregelen en berekening doelstelling’. Eventuele 
geschikte initiatieven zijn besproken met de projectleider en met het management. Aangezien 
A&M Recycling In2Waste heeft opgezet, 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 

In2Waste 

In2Waste is een initiatief dat is opgezet door A&M Recycling. Het is erop gericht om toegesneden 
en oplossingsgericht ‘afvaladvies’ te verstrekken. Advies geven en het operationeel coördineren 
van complexe recyclingprocessen en grondstoffenproblematiek zijn daarbij de voornaamste 
taken. Hierbinnen streven wij ernaar om de circulaire economie maximaal in te zetten voor een 
optimale recycling van reststoffen, waarbij oog is voor een sociaal maatschappelijke synergie 
met een volledig klant specifiek proces. Door het koppelen van de verschillende doelstellingen 
en belangen krijgen organisaties mogelijkheden tot het behalen van klantvoordelen binnen de 
sector, verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving, interne doelstellingen en sociaal 
maatschappelijke doelstellingen. Het klantenbestand van In2Waste neemt toe, projecten zijn 
erdoor gegund en er is iemand aangenomen om het geheel beter te kunnen beheren. Het 
initiatief is groeiende.  



Op dit moment zijn er 3 FTE die werken voor In2Waste. In totaal zijn er 25 klanten geholpen, 
waarvan 10 nieuwe klanten. Pijlers waarop gericht wordt voor toekomstige ontwikkeling zijn: 
ontwikkeling PMC benadering, opstellen en produceren klantenportal en het organiseren van 
seminars of congressen. 

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling. 
Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 

 


