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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. 
 
1.1 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 een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. 
Verslagen van bijeenkomsten en van overlegmomenten, en presentaties van het bedrijf in de werkgroep 
kunnen dienen als bewijs van actieve deelname tegenover de auditor.  
 
1.2 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. 

 
1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de inventarisatie van sector- en keteninitiatieven gegeven waarbij gefocust is op de 
initiatieven die voor de organisatie 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 

Organisatie Relevantie  

Werken aan Co2-reductie kan ook leuk zijn! 
Dat is de boodschap die de oprichters van het 
initiatief Nederland CO2 Neutraal haar 
deelnemers meegeven. Het doel achter het 
initiatief is het actief informeren en betrekken 
van bedrijven bij bewerkstelligen. Dit wordt 
niet alleen gerealiseerd door het verstrekken 
van informatie, maar ook door het organiseren 
van bijeenkomsten en werkgroepen. 

Stichting NL CO2 Neutraal Voor de organisatie is dit 
initiatief relevant daar het in 
werkgroepen stuurt op de 
reductie van CO2, er niet veel 
bedrijven als die van AKA zijn, 
en daarmee toch mee kan 
doen.  

De club van 49 is een initiatief van Leo Smit, 
oprichter van SmartTrackers. Leden van de 
Club gaan substantiële stappen zetten om hun 
cO2-footprint met 49% te reduceren. Ze 
focussen zich hierbij met name op maatregelen 
die verspilling tegengaan. Een van de 
speerpunten is om langzamer te rijden.    

Club van 49 Voor de organisatie is dit 
initiatief niet interessant daar 
het niet van de verplichte 
smarttrackers gebruik maakt.  

Sectorinitiatief van Movares. Samen met 
andere marktpartijen uit de sector (van 
ingenieursbureaus tot aannemers) bouwt 
Movares aan een platform van partijen die hun 
leveranciers actief ondersteunen in het 
opzetten en uitvoeren van duurzame 
bedrijfsvoering, te beginnen door bij de 
belangrijkste leveranciers na te vragen wat zij 
op dit gebied al doen. 

Duurzame Leverancier Voor de organisatie is dit 
initiatief revelant daar het in 
werkgroepen stuurt op de 
reductie van CO2, er niet veel 
bedrijven als die van AKA zijn, 
en daarmee toch mee kan 
doen. 

De Dutch Green Building Council (DGBC) is 
een onafhankelijke non-profit organisatie die 
streeft naar blijvende verduurzaming van de 
bebouwde omgeving in Nederland. 

Dutch Green Building Council Voor de organisatie is dit 
initiatief relevant omdat AKA 
veel met de bebouwde 
omgeving te maken heeft.  

Een platform voor kennisdeling en innovatie op 
het gebied van duurzaam bouwen. 

Duurzaam gebouwd Voor de organisatie is dit 
initiatief relevant omdat AKA 
veel met bouw te maken 
heeft. 

Deze stichting heeft als doel organisaties in 
kleine teams, op basis van CO2-doelen, -
reductie-ervaring, -ambitie en werkzame sector 
in teamverband CO2 te laten reduceren.  

Stichting Samen 
Klimaatneutraal 

Voor de organisatie zeer 
relevant daar het 
gestimuleerd wordt te blijven 
reduceren. 

Waterstof de energiebelofte? De Uitdaging Bijgewoond in 2021, gaat 
over toekomstige 
gebruik/opslag van energie. 

Stichting Samen Duurzaam Ondernemen 
stimuleert, enthousiasmeert en ondersteunt 
bedrijven en organisaties om invulling te geven 
aan een klimaat neutrale onderneming. 

Stichting Samen duurzaam 
ondernemen. 

Zeer relevant, gaat over 
elektrische mobiliteit, gebruik 
HVO en over toepassingen 
circulair Beton 
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3 Actieve deelname Stichting Samen Duurzaam 
Ondernemen 

Hieronder staat een overzicht van het initiatief waar de organisatie aan deelneemt. Om deze deelname te 
bewijzen worden de volgende ondernomen activiteiten bewaard: 

- Certificaat deelname initiatief (gepubliceerd op onze website); 

- Verslag van actieve deelname aan het initiatief (bij hoofdstuk 4 beschreven); 

- Factuur (indien relevant op te vragen bij onze financiële administratie) 

 

4 Budget 
 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 8 € 65,- € 520,- 

Jaarlijkse bijdrage 2 € 199 € 398 

    

Totaal   €918,- 
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5 Toelichting initiatief 
 
5.1 Achtergrond 

Door actief deel te nemen aan de bijeenkomsten van Stichting Samen Duurzaam ondernemen voldoet een bedrijf 
aan de eisen 3.D.1 en daarmee ook aan eis 2.D.1 (passieve deelname) uit het handboek van de CO-Prestatieladder. 
De Stichting Samen Duurzaam Ondernemend geeft invulling aan eis 3.D.1 door aandacht te besteden aan de 
volgende onderdelen:  

• We geven leden de mogelijkheid om kennis en informatie te halen. Dit doen we door de presentaties, de 
Gesprekken met deelnemers waarbij ideeën uitgewisseld worden.  

• We sturen de leden actief informatie toe. Voorbeelden hiervan zijn de verslagen van de bijeenkomsten en 
(samenvattingen van) de presentaties van sprekers. Hierin staan voor de deelnemers bruikbare tips waar zij 
mee aan de slag gaan.  

• We geven leden de mogelijkheid om kennis en informatie te brengen/delen. Dit doen de leden in de 
workshops waarin ze ingedeeld zijn. Hier wordt in kleiner comité́ actief nagedacht over CO2-reductie.  

• Als laatste stimuleren wij bedrijven om de opgedane kennis binnen hun bedrijf te delen en te bespreken 
met het management/de directie. Door dit aantoonbaar te doen tonen bedrijven aan dat ze iets met de 
opgedane kennis doen. 

In 2022 hebben we actief deelgenomen aan het event: HVO in de Regio. 

De workshop heeft plaatsgevonden in Nieuwegein.  

 


