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Participatie sector- en keteninitiatieven 
 
Versiedatum: 22 juli 2022 
 
De deelname aan een sector- of keteninitiatief wordt gestimuleerd vanuit de CO2-Prestatieladder. 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. 
 

1.1. Verantwoordelijkheden 
De eindverantwoordelijkheid voor zaken met betrekking tot de CO₂-Prestatieladder is neergelegd bij 
de energiemanager: 

Dhr. B. Huisman 
KAM-coördinator  

 
Deze persoon is tevens de contactpersoon voor de uitvoering van de CO₂-Prestatieladder. De 
energiemanager stelt binnen Schadenberg Groep een werkgroep samen om de voortgang te 
bespreken en initiatieven te bedenken of de functionaliteit te toetsen. 
 

1.2. Inventarisatie initiatieven 
De Schadenberg Groep heeft zich op de hoogte gesteld van de initiatieven die binnen de branche 
spelen. De website van SKAO is geraadpleegd om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven 
relevant zijn. Een selectie van de initiatieven is besproken met de energiemanager en de directie van 
Schadenberg Groep. De deelname wordt jaarlijks geëvalueerd om na te gaan of het initiatief nog 
actueel is en/of er eventueel andere interessante initiatieven zijn. 
 

Sector- en/of keteninitiatieven omtrent CO2-reductie Relevantie/ kennis 

Platform Milieubarometer West-Friesland 
Het platform is in 2015 opgericht door ECWF (Energie-
Coöperatie West-Friesland) in samenwerking met Stichting 
Stimular. Het is gericht op West-Friese bedrijven. Binnen 
het platform wisselen bedrijven kennis en ervaringen uit 
over duurzaam ondernemen en met name CO2-bewust 
handelen. Er vinden jaarlijks meerdere bijeenkomsten 
plaats. 

Er is veel kennis aanwezig bij de 
aangesloten organisaties en  
Stimular. Deelname is relevant 
vanwege de betrokkenheid van 
bedrijven uit de eigen regio en de 
onderwerpen die besproken 
worden. Het is een “op maat” 
initiatief en de invloed is groot. 

CO2-reductieprogramma ‘Bewust omgaan met energie’ 
De doelgroep van programma bestaat uit aannemers 
(Mourik, Kwakernaak, Baars) en toeleveranciers uit de 
bouw en GWW sector uit de regio Zuid-Holland. 
Initiatiefnemer is Mourik Infra B.V. in samenwerking met 
Stimular. Het is gericht op het brandstofverbruik van 
vervoersmiddelen en mobiele werktuigen. 

Er is veel kennis aanwezig bij de 
aangesloten organisaties en  
Stimular. Deelname is relevant 
omdat brandstofverbruik veel 
uitstoot veroorzaakt bij 
Schadenberg. De regio is minder 
relevant, echter opereert 
Schadenberg landelijk met meerdere 
vestigigingen. De invloed is relatief 
groot, max. 15 deelnemers aan 
initiatief. 

De Groene Koers (DGK) 
De Groene Koers (DGK) is een initiatief van Bouwend 
Nederland, BMWT, CUMELA en Verening Hoveniers en 

Het kennisniveau van DGK en de 
aangesloten partijen is hoog. De 
relevantie voor Schadenberg Groep  
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Groenvoorzieners (VHG). Het doel is samenwerken aan een 
uitstootvrije sector in 2030 door emissiereductie van 
mobiele werktuigen en materieel in de bouw, infra en 
groensector. Meer informatie: 
https://www.degroenekoers.nl/ 

wordt als hoog gezien. Er is ruimte 
voor invloed en het is relevant voor 
de sector en orderportefeuille. 

 

1.3. Actieve deelname 
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. 
 
Een afgerond initiatief is Puur Slim West-Friesland. Deelnemers waren de gemeenten Drechterland, 
Stede Broec en Enkhuizen, Schadenberg Groep, Bouwend Nederland, Uneto VNI, Rabobank en 
Woningbouwvereniging Woonschakel. Hoofddoel van het pilotproject was 75 huiseigenaren 
minimaal twee of meer energiebesparende maatregelen aan hun woning te (laten) uitvoeren. 
 

1.4. Lopende initiatieven 
Schadenberg Groep neemt deel aan het volgende initiatief: 
 

 Platform Milieubarometer West-Friesland. Het platform is in 2015 
opgericht door ECWF (Energie-Coöperatie West-Friesland) in 
samenwerking met Stichting Stimular. Het is gericht op West-Friese 
bedrijven. Binnen het platform wisselen bedrijven kennis en 
ervaringen uit over duurzaam ondernemen en met name CO2-bewust 
handelen. Er vinden jaarlijks meerdere bijeenkomsten plaats. 

 

1.5. Budget 
Voor deelname is een door de Schadenberg Groep een budget van €3.750 beschikbaar gesteld. De 
meeste kosten bedragen de uren die door twee personen worden geïnvesteerd in deelname aan het 
initiatief. Jaarlijks wordt totaal circa 30 uur geïnvesteerd. Er wordt gerekend met een uurtarief van 
€125. 
 

https://www.degroenekoers.nl/

