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1. Inleiding 
 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector en/of 
keteninitiatief. Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die 
binnen de branche spelen.  
 
ACTIEVE DEELNAME 
De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven 
informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen 
t.b.v. CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om actieve 
deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van 
overlegmomenten, maar ook presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen dienen als 
bewijs van actieve deelname tegenover de auditor.  
 
VOORTGANG INITIATIEF 
Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op een gegeven moment niet meer relevant 
zijn voor het bedrijf (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.  
 
LEESWIJZER 
In hoofdstuk 2 wordt de inventarisatie van sector- en keteninitiatieven gegeven waarbij 
gefocust is op de initiatieven die voor Gako Groenvoorziening B.V. relevant kunnen zijn. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven aan welke initiatieven deelgenomen wordt en 
welk budget daarvoor vrijgemaakt is.  
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2. Inventarisatie initiatieven 
 
Sector- en/of keteninitiatieven omtrent CO2-reductie                                Relevantie/ kennis                                         
DUURZAME LEVERANCIER 
De Duurzame Leverancier is een samenwerkingsinitiatief 
van ingenieurs- en adviesbureaus. Zij ondersteunen 
bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun actuele 
duurzaamheidsuitdagingen en via 
klantbordbijeenkomsten wordt (mogelijk) relevante 
informatie uitgewisseld. 

 
Gako is hierbij aangesloten 

CUMELA 
Cumela organiseert een aantal keren per jaar “sturen op 
CO2” waarbij in groepsverband thema’s als CO2-
reductie, maatregelen besproken worden, met als doel 
CO₂ reductie. 

 
Gako is hierbij aangesloten 

NEDERLAND CO2 NEUTRAAL 
Het doel achter het initiatief is het actief informeren en 
betrekken van bedrijven bij de verschillende 
mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit 
wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van 
informatie, maar ook door het organiseren van 
bijeenkomsten en deelname in werkgroepen. 

 
Het kennisniveau van de stichting is zeer 
hoog. Echter de relevantie voor Gako en 
het sturen op de brandstofreductie in de 
aanwezige werkgroepen wordt door 
Gako als minder relevant ervaring. 

Emissie-loos Netwerk Infra 
Deze werkgroep richt zich op het verduurzamen van het 
groot materieel. Er zijn diverse werkgroepen 
(Energievoorziening, Praktijk/projecten, Techniek & 
Ontwikkeling materieel, Meten & Vergelijken, Uitvragen & 
Aanbesteden en Waardecreatie & financiering). 
Deelname aan het initiatief kost € 10.000,- per jaar. 

 

Gras2gritt.  
Werkgroep waarbij afval (bermmaaisel) wordt gebruikt 
als grondstof. Starthub waarbij Gako inbreng in het gras 
en kennis heeft. Van bermmaaisel worden grondstoffen, 
o.a. voor zepen of meubels gemaakt. 

Zeer relevant, gezien de ketenanalyse. 
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3. Toelichting initiatief 
 
ACHTERGROND 
 
Gako heeft ervoor gekozen om aan te sluiten bij het initiatief “”grass2gritt”. Dit initiatief sluit t 
meest aan op een van de meest relevante emissies binnen Gako. 
 
DOEL 
Samenwerken aan het reduceren van CO2 uitstoot in onze keten, hergebruiken van afval. 
 
 

4. Budget 
Voorlopig is het budget bepaalt op € 1000,- voor de geplande activiteiten. 
 
 
 
Ondertekend exemplaar ligt ter inzake op kantoor. 
 
 
 
 
 
 


