
 

 1 CO2-MANAGEMENTPLAN N5 

1 | 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. 

 

1.1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor AT Osborne 

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 

AT Osborne 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. 

  

1.2 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. 

 

1.3 Lopende initiatieven 

1.3.1 Nederland CO2 Neutraal 

 

 

 

AT Osborne heeft zich recent aangesloten bij stichting Nederland CO2 Neutraal. Dit initiatief 

richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-

reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk.  

  



Er worden vier keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd met verschillende thema’s gericht 

op duurzaamheid. AT Osborne neemt actief deel aan werkgroepen om kennis op te doen en te 

delen met andere partijen. Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten 

bewaard: 

• Huiswerk voor de workshops  

• Bewijs van deelname 

Op 22 maart en 26 september 2022 hebben er events plaatsgevonden waar actief aan is 

deelgenomen. In deze sessies zijn het voeren van een duurzaam beleid en de valkuilen van het 

implementeren hiervan, besproken. Deze informatie heeft verder bijgedragen aan het 

handhaven en stimuleren van het verduurzamen van AT Osborne.  

 

1.3.2 Platform CB’23 

Meerdere collega’s van AT Osborne zijn actief betrokken bij Platform CB’23, dit staat voor 

Circulair Bouwen in 2023. Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met 

elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is 

om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. Per 

juli 2021 is de inbreng vanuit AT Osborne hierbij gestopt. 

Om de deelname gedurende de eerste helft van 2021 te bewijzen worden de volgende 

documenten bewaard: 

• Actiebesluiten per samenkomst + presentielijst 

• Uren registratie per werknemer 

 

1.3.3 DGBC Paris Proof 

Per 16-9-2022 heeft AT Osborne een Paris Proof commitment ondertekend. Hierin wordt een 

toezegging gedaan over de vermindering van het verbruik van onze kantoorpanden, maar ook 

het stimuleren van vastgoed verduurzaming bij onze klanten. Hierbij wordt gestreefd naar een 

verbruik van 70 kWh/m2. Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten 

bewaard: 

• Ingevulde commitment formulier 

• Mail communicatie met bewijs van verzending naar directie 

Op deze manier hopen we niet alleen ons eigen verbruikersvermindering te realiseren, maar 

ook die van onze klanten. 

 

1.3.4 Duurzame initiatieven AT Osborne (intern) 

Duurzaamheid is een belangrijke factor binnen AT Osborne. De Actiegroep Duurzaam AT 

Osborne is in het leven geroepen om dit kracht bij te zetten. Deze actiegroep denkt graag mee 

met nieuwe ideeën en daarnaast stimuleert AT Osborne medewerkers nieuwe initiatieven te 

starten. Op dit moment lopen er twee interne initiatieven gericht op het verduurzamen van het 

mobiliteitsbeleid en het verduurzamen van het pand.  

 

  



Daarnaast heeft de Actiegroep meegedacht aan het opzetten van een satellietlocatie in Utrecht.   

De satellietlocatie is een pilot van 12 maanden om te ervaren hoe het is om een satellietlocatie 

te hebben op een goede bereikbare OV-locatie. Baarn is slecht te bereiken, wat voor veel 

collega’s een reden is om de auto te pakken richting Baarn. Werknemers mogen alleen met OV 

richting de satallietlocatie reizen.  

 

Na de twaalf maanden: 

• Wordt bepaald in hoeverre AT Osborne een satellietlocatie wilt behouden en op welke 

manier.  

• Onderbouwing voor de keuze van onze huisvesting in de toekomst als het huurcontract 

in Baarn in 2025 weer verlengd moet worden of dat AT Osborne kiest voor een locatie 

dat beter bereikbaar is middels het Openbaar Vervoer.  

  

Hieronder wordt een totaaloverzicht weergeven van sector- en keteninitiatieven, inclusief de 

bijdrage, het jaarlijkse bedrag en de bewijslast: 

INITIATIEF TYPE BIJDRAGE JAARLIJKS 

BEDRAG 

BEWIJSLAST 

Stichting Nederland CO2 

Neutraal 

Contributie € 1.206,37,-  

 

Certificaat van 

deelname, notulen 

Platform CB’23 Uren - Actiebesluiten, 
presentielijst en 

urenregistratie 

Paris Proof Commitment   Formulier, mail 

D.ato Uren -  Mails  

TOTALE KOSTEN € 1.206,37,-  

Tabel 1: Overzicht van sector- en keteninitiatieven 

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling. 

Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 

  



Disclaimer & Colofon 

Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele 

zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De Duurzame 

Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, onnauwkeurigheden, 

ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De borging en uitvoering van 

de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit rapport liggen bij de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van doelen en/of het onjuist 

aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk 

worden gesteld. 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 

aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde 

winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

 

Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij 

toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan AT Osborne. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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