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Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie 

SKAO  
Stichting Klimaatvriendelijk  
Aanbesteden & Ondernemen 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze 
maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze 
opdrachtgevers. Bij aanbestedingen  
wordt er steeds vaker gevraagd naar de CO2-uitstoot 
van onze organisatie. Dit wordt gedaan aan de hand van 
de CO2-Prestatieladder en wordt beheerd door SKAO. 

Overheid  
De overheid gaat steeds duurzamer  
inkopen   

Dit initiatief zien wij terug bij de gemeenten en 
overheden waarvoor Nobleo Bouw & Infra haar 
werkzaamheden regelmatig uitvoert. 

Duurzameleverancier.nl Duurzame leverancier staat voor een duurzame 
bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt organisaties 
om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. 
Dit is een platform voor organisaties die  
investeren in duurzaamheid en een duurzame 
bedrijfsvoering. Dit initiatief sluit dan ook goed aan bij 
het beleid en de visie van Nobleo Bouw & Infra op het 
gebied van duurzaam ondernemen. 

Stimular / milieubarometer Stichting Stimular helpt organisaties om de 
bedrijfsvoering te verduurzamen. Zij willen deze 
verduurzaming versnellen door op hun website kennis 
en ervaring te delen die tijdens projecten is opgedaan. 
De milieubarometer is een volwaardige,  
gebruiksvriendelijke milieumonitor inclusief CO2-
footprint, score-grafiek en indicatoren. De 
Milieubarometer vertaalt de milieu- cq. CO2-
uitstootgegevens in heldere grafieken en tabellen. In 
één oogopslag is te zien waar de prioriteiten van  
het bedrijf liggen voor het boeken van winst. De 
grafieken zijn direct bruikbaar om de winst door de 
jaren heen te laten zien. Met de maatregelenmodule is 
snel een actielijst te maken met besparingsmaatregelen 
die voor Nobleo Bouw & Infra interessant zijn. 

Stichting Nederland CO2 Neutraal Stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep 
bedrijven en instellingen bij elkaar die actief aandacht 
besteden aan CO2-reductie. Kiezen voor CO2-reductie 
biedt vele kansen; verbetering van de leefomgeving, het 
nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
besparen op bedrijfskosten en het verbeteren van de 
concurrentiepositie. Elk kwartaal wordt er een event 
georganiseerd voor bedrijven die actief aan de slag  
willen met CO2-reductie en duurzaam ondernemen. 
Inmiddels telt de stichting meer dan tweehonderd 
enthousiaste bedrijven die vier keer per jaar deelnemen 
aan waardevolle workshops en inspiratie opdoen tijdens 
de plenaire middagbijeenkomst. 
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Sector- en keteninitiatieven waaraan Nobleo Bouw & Infra B.V. actief deelneemt:  

SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) (CO2-Prestatieladder)  

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze  

opdrachtgevers. Steeds vaker wordt er gevraagd naar de CO2-uitstoot van onze organisatie.   

Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de CO2-Prestatieladder.   

Met de CO2-Prestatieladder worden bedrijven bovendien uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen  

CO2-uitstoot te kennen en te reduceren. Zodoende wil Nobleo Bouw & Infra B.V. in 2021 certificatie  

op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder behalen.  

De voornaamste reden tot actieve deelname aan dit initiatief bestaat uit het feit dat Nobleo Bouw &  

Infra B.V. in de toekomst niet uitgesloten wil worden bij aanbestedingen en waar mogelijk een  

gunningsvoordeel behalen.  

 

Stimular / milieubarometer  

Stichting Stimular kan Nobleo Bouw & Infra B.V. helpen om de bedrijfsvoering te verduurzamen, door  

kennis en ervaring te delen die tijdens projecten is opgedaan.   

Daarnaast werkt Nobleo Bouw & Infra B.V. met de milieubarometer, omdat het een zeer effectief  

monitoringsinstrument betreft (CO2-footprint, (score-) grafieken, tabellen en indicatoren) en het een  

goede maatregelenmodule bevat.   

 

Stichting Nederland CO2 Neutraal   

Stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief  

aandacht besteden aan CO2-reductie.   

Dit initiatief biedt Nobleo Bouw & Infra een platform om aan deel te nemen.   

In samenwerking met andere organisaties kan Nobleo Bouw & Infra informatie delen en ontvangen  

omtrent CO2-reductie. Nobleo Bouw & Infra neemt deel aan dit initiatief vanaf 2021. De CO2-functionaris neemt deel 

aan de (online) workshops.   

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

reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk.   

 

De actieve deelname aan dit initiatief wordt aantoonbaar gemaakt middels:   

- Ondertekende intentieverklaring Stichting Nederland CO2 Neutraal;  

- Presentielijsten;  

- Verslagen van workshops en bijeenkomsten Nederland CO2 Neutraal;  

- Uitwerkingen van huiswerkopdrachten. 

 

  



 Pagina 4 van 5 Sector- en kenteninitiatieven CO2-bewust 

handelen | 3-3-2023 

In 2022 zijn twee workshops gevolgd en twee lezingen bijgewoond. Namelijk: 

Workshop ‘Hoe breng je mensen in beweging?’ 

Kaj Schouten heeft deze workshop bijgewoond in Flint theater Amersfoort. NLCO2Neutraal hoste de workshop ‘hoe 

breng je mensen in beweging?’. Het doel van deze workshop is geschikte manieren vinden om duurzame verandering 

binnen een organisatie te bewerkstelligen.  

Aantekeningen workshop: 

Wie heb je nodig? 

Easy, attractive, social and timely 

Als je er zelf geen energie in steekt, kun je ook van anderen niet verwachten dat zij dit wel doen. 

Maak duurzaamheid compleet. Hoe doen wij als Nobleo dit tijdens de evaluatiegesprekken. Geeft de leidinggevende 

aan wat hij verstaat onder ‘duurzaamheid’? 

Je moet er voor zorgen dat je zowel de ‘korte termijn denkers’ als de ‘lange termijn denkers’ mee krijgt. 

Simpele kleine dingen kunnen al een begin zijn. 

Voorbeeld: veel verkeersborden leiden ertoe dat men zelf minder nadenkt en simpelweg doet wat de borden zeggen 

(snel nog even door oranje rijden). Denk aan de ‘stoppen voor rood’ borden. 

Focus op de twijfelende middengroep. Niet op de ambassadeurs of tegenstanders.  

Gedrag leidt tot motivatie. 

Beste manier van belonen is aandacht. Bel eens iemand of spreek eens iemand aan op een mooie duurzame actie. Je 

kan bijvoorbeeld wel een vast bedrag bonus uitkeren als iemand een keer de auto heeft laten staan en met de fiets is 

gekomen, maar zodra je stop met de financiële prikkel pakt men massaal weer de auto.  

Wat moet ik investeren om men bepaald gedrag te laten vertonen? 

 

Aansluitend hierop was een plenair gedeelte (een interactieve lezing van drie uur): 

Ruud … (medeoprichter van Oxxio en LED lamp) spreekt over duurzaamheid. 

Kernenergie is een mooie manier van energievoorziening, maar het is financieel niet meer haalbaar. Dan zou je op een 

kWh prijs van 15-17 cent uitkomen. Om heel Nederland te voorzien van kernenergie zijn 52 kerncentrales nodig. Hij 

denk dat we moeten inzetten op energie uit het heelal (wat eb en vloed te weeg brengt).     

 

Huiswerkopdracht was: 

Hoe stimuleer je mensen gedrag te veranderen? Mensen veranderen het liefst als ze zien dat de mensen om zich heen 

ook veranderen. Verder belangrijk dat mensen weten waarom ze moeten veranderen en welk voordeel dit (voor hen) 

oplevert of welke impact zij hebben.  

Welke duurzame veranderingen heb jij de afgelopen tijd doorgevoerd (privé)? Auto zet ik doelmatiger in (mede door 

brandstofprijs) en ik bespaar (beperkt) op G/W/L. 

Wat kan de impact van een duurzame verandering binnen jouw organisatie zijjn? Onze mensen kunnen grote impact 

op de projecten hebben (projectleiders/ontwerpers/adviseurs). Ik zoek naar een manier om de mensen meer te 

stimuleren actiever hierover na te denken.  
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Wat kunnen manieren/handvatten zijn om mensen in beweging te brengen? Manieren/handvatten om mensen 

actiever uit eigen beweging te laten zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming op onze projecten.  

 

Workshop ‘Sustainable Developments Goals (SDG) spel’ 

De tweede workshop heeft Anne-Marie Megens gevolgd.  

• Wat heb je eruit gehaald (voor Nobleo of persoonlijk); Tijdens de workshop hebben we het SDG spel gedaan, 

hierbij moesten we verbinding maken tussen een zelfbedachte case en de indicatoren. De cases die werden gebruikt 

hadden helaas weinig betrekking op Nobleo, doordat we met een groep waren kon ik geen eigen case kiezen. Wat ik 

er vooral uit heb gehaald is een stukje bewustwording van alle sustainable mogelijkheden en de algemene doelen.  

• Wat was de huiswerkopdracht (onze inbreng): vooraf een vragenlijst ingevuld waarbij je moest kijken welke 

SDG het beste bij welke P past en verdieping in de 16 SDG en 4P’s (Planet, people, peace, en prospertity.). 

 
 

 


