
 

Participatie sector- en keteninitiatieven 
 

Inventarisatie initiatieven 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. 

Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche 
spelen. Dit kan onder andere op de website van de SKAO (https://www.co2-
prestatieladder.nl/nl/initiatieven-en-programmas). Hier is een compleet overzicht van alle 
initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Aangezien de organisatie al aan meerdere 
initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd. 
 
Jaarlijks wordt door het projectteam geëvalueerd of deelname aan de initiatieven nog als 
relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere geschikte initiatieven van 
toepassing zijn.  

 

Definitie 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 op 
het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een 

actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van 
overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen tegenover de auditor 
dienen als bewijs van actieve deelname. 

 

Lopende initiatieven 
 
Nederland CO2 Neutraal 
Door de organisatie is besloten om te gaan deelnemen aan het initiatief 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.  Om deze deelname te 
bewijzen worden de volgende documenten bewaard verslagen workshops en bijeenkomsten, en 
inschrijfbevestigingen.  
 
WindDay 2021 

Tijdens WindDay zijn er een aantal keynote sprekers die hun visie delen op het gebied van 
windenergie. Daarnaast zijn er een heleboel interactieve sessies met elkaar om aan de slag te 
gaan om tot concrete oplossingen te komen. Zodat je handvatten hebt om stappen te maken 
in de tranisitie.  
 
AYOP 
Amsterdam IJmuiden Offshore Ports is een vereniging met ruim 120 leden. Allemaal bedrijven 
en overheden die actief zijn in de offshore olie & gas en windenergiesector in het 
Noordzeekanaalgebied. AYOP creëert duurzame economische groei en werkgelegenheid voor 

onze leden, door ons netwerk te laten functioneren als een ecosysteem. 
 
 
De begroting voor de initiatieven is opgenomen in de directiebeoordeling.  
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