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Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

 

Datum: 10-01-22 / 08-11-22  

Aanwezig: Freddy van der Werff, Germen Hooiveld, Richard Karsten, Sieger-Willem Zuiderveld 

Afwezig: - 

Onderwerp:  Inventarisatie externe belanghebbenden 

 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie 

Nederland CO2 Neutraal 

Nieuwste, nuttigste en leukste initiatief 

op het gebied van CO2 reductie. 

Vanuit ervaring Avitec geen optie 

ProRail 

ProRail heeft een CO2-prestatieladder 

ontwikkeld waarmee leveranciers 

worden beoordeeld op hun 

inspanningen om CO2 uitstoot te 

beperken. 

 

Hier wordt actief niets mee gedaan.  

CO2 en KAM bewust ondernemen 

Dit is een initiatief van bedrijven die 

gezamenlijk zorgen voor een 

structurele CO2 reductie per bedrijf en 

binnen de werkgroep 

 Freddy gaat kijken  of dit bij Revoort past. Na een 

bijeenkomst besloten dat Revoort hier eerst niet mee verder 

gaat 

Project ’op Kop’  

Dit project van de provincie Utrecht is 

een initiatief om 100 bedrijven zo ver 

te krijgen om een klimaat neutrale 

bedrijfsvoering te voeren. 

Hier wordt actief niets mee gedaan. 

Duurzaamgebouwd.nl  

Een platform voor kennisdeling en 

innovatie op het gebied van duurzaam 

bouwen. 

Hier wordt actief niets mee gedaan. 

Nederland Bereikbaar  

Dit platform wil door medewerking 

van zoveel mogelijk bedrijven de 

mobiliteitsproblemen oplossen en 

daarmee de dagelijkse CO2-uitstoot 

van de mobiliteit sector reduceren. 

Hier wordt actief niets mee gedaan. 

Building Brains 

Een samenwerkingsverband van 21 

partijen om de ontwikkeling van 

energie neutrale gebouwde omgeving 

te versnellen.  

 

Hier wordt actief niets mee gedaan. 
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MVO Nederland 

MVO Nederland is de nationale 

kennis- en netwerkorganisatie voor 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO); 

 

Hier wordt actief niets mee gedaan. 

Veras CO2 prestatieladder 

Initiatief vanuit branchevereniging 

slopen om op een duurzame en CO2 

bewuste wijze te slopen 

Initiatief is in 2022 opgestart, Richard neemt contact op. 

Vanuit het oogpunt van Revoort bezien is dit wel het 

aantrekkelijkste initiatief. De volgende bijeenkomst is op 17 

april 2023. Wij gaan ons hierop voorbereiden. 

Duurzaam VAGWW 

Netwerk van noordelijke aannemers in 

GWW sector die gezamenlijk kijken 

waar de mogelijkheden voor 

verduurzaming op de bouwplaats 

liggen . 

 

Richard gaat een bijeenkomst bijwonen om te kijken of 

Revoort zich hierbij kan aansluiten. Na het bijwonen van een 

bijeenkomst besloten hier niet mee verder te gaan. De branche 

GWW ligt te ver van onze branche af. 

 

  


