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1. Inleiding 
Dit document heeft betrekking op invalshoek D (Participatie) zoals beschreven in het Handboek 

CO2-Prestatieladder 3.1 (versie 22 juni 2020, hierna: Handboek). 

 

KEK Holding B.V.  wil op de hoogte blijven van, actief betrokken zijn bij en een bijdrage leveren aan 

ontwikkelingen binnen de branche om tot verbeteringen te komen van de duurzaamheidprestaties in 

het algemeen en CO2-reductie in het bijzonder. In dit document wordt beschreven op welke wijze 

KEK Holding B.V.  hieraan invulling geeft. 

 

2. KEK Holding B.V.  
KEK Holding B.V.  heeft als doelstelling om bij de uitvoering van haar werkzaamheden een 
verantwoorde balans te bereiken ten aanzien van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO), en meer specifiek tussen de bekende 3 P’s People, Planet en Profit. 

 
KEK Holding B.V.  wil met de CO2-Prestatieladder actief invulling geven aan het beperken van de 

invloed van het bedrijf op de P van Planet. 
 

3. Sector- en keteninitiatieven 
De onderstaande initiatieven zijn mogelijk interessant voor KEK Holding B.V. : 

 
Bedrijf / organisatie Initiatief Doel/ Opmerkingen Conclusie 

O.a. ANWB Het Nieuwe 
Rijden 

Efficiënt gebruik van personenauto’s, bedrijfsbussen en 
vrachtwagens 

 

Relevant 

Duurzaam MKB Website met 
besparingstips 

Delen van ervaringen, methoden en technieken m.b.t. 
energiebesparing en reductie van emissies. Bekijken wat 
voor de eigen organisatie van toepassing kan zijn. 

Nader 
onderzoeken 

SKAO Website met 

besparingstips/ 
Maatregelenset 

Delen van ervaringen, methoden en technieken m.b.t. 

energiebesparing en reductie van emissies. Bekijken wat 
voor de eigen organisatie van toepassing kan zijn. 

Nader 

onderzoeken 

Diverse bedrijven Duurzame 

Leverancier 

Platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. 

Uitwisselen van kennis, ambities, resultaten,  

Nader 

onderzoeken 

Diverse bedrijven Circulaire 
economie 

Reductie van gebruik van grondstoffen en emissies, 
hergebruik van materialen, vermindering van afvalstromen 
en gevaarlijke stoffen 

Nader 
onderzoeken 

Alliander MVI Ketensamenwerking om tot Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen te komen 

Nader 

onderzoeken 

UNICA Ecopower nZEB Stappenplan om te komen tot (bijna) klimaatneutrale 
bestaande gebouwen 

Nader 
onderzoeken 

BAM  Techniek Switch to Green 

CO2 Bewust 
transport  

Herverdelen van werkzaamheden binnen werkgebied met 

het oog op reductie van onnodige transportbewegingen 

Nader 

onderzoeken 

Provincie Brabant, 
Gemeente ‘s-

Hertogenbosch  

Regionale 
Energie 

Strategie 

In kader van het klimaatakkoord wordt in Nederland voor 
elke regio een RES – regionale Energie Strategie – 

uitgewerkt. Deze RES wordt vertaald naar gemeentelijke 
doelstellingen die in samenwerking met burgers en 
bedrijfsleven gerealiseerd moeten worden. 

Nader 
onderzoeken 

Ondernemersvereniging 

RIVU 

Werkgroep 

milieu 

Bedrijventerrein – samenwerking, belangenbehartiging, 

zakendoen en ontspanning. Werkgroep milieu.   

Nader 

onderzoeken 
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4. Passieve deelname aan initiatieven 

4.1 Het Nieuwe Rijden 

Het Nieuwe Rijden wordt “passief” gevolgd door medewerkers te informeren over de voordelen van 

de manier van autorijden en deze zoveel mogelijk in de praktijk te laten brengen. Door middel van 
toolboxen worden de principes, methoden en voordelen van Het Nieuwe Rijden onder de aandacht 

gebracht om hiermee ook de bewustwording te vergroten. 
 

5. Actieve deelname aan initiatieven 

5.1 Vergroening met een goede balans tussen milieunormen en bedrijvigheid 

Rivu: lidmaatschap – actieve bijdrage aan de werkgroep Milieu.  

Deze werkgroep streeft naar een vergroening van het terrein waar KEK op gevestigd ligt, met een 

redelijke balans tussen milieunormen en bedrijvigheid. Duurzame bedrijventerreinen zijn een 

belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en 

vestigingsklimaat. 

KEK levert een actieve bijdrage aan deze werkgroep en levert hierbij een actieve deelname aan dit 

initiatief. 

 

6. Budget 
KEK Holding B.V. heeft een budget vrijgemaakt voor de bovenstaande participaties.  

Dit budget bestaat zowel uit de kosten voor lidmaatschappen van de diverse verenigingen als ook 

deelname aan bijeenkomsten etc. door meerdere medewerkers van de organisatie als ook het 

beschikbaar stellen van het eigen pand voor ten behoeve van lezingen of netwerkbijeenkomsten. 

Hiervoor wordt naar behoefte tijd en middelen beschikbaar gesteld. 

 

 

 

 


