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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 keteninitiatieven omtrent CO2-reductie  

Stichting Samen Duurzaam Ondernemem 
Stichting samen duurzaam ondernemen brengt ondernemers bij elkaar om met elkaar 
in gesprek te gaan inzake CO2 reductie, 
 

https://www.samenduurzaamondernemen.nl 

OBN Emissie-loos werken | Een financiële stimulans om samenwerken, leren en 
ontwikkelen te faciliteren.  
Doelstelling is om bedrijven te ondersteunen bij het leren werken met elektrisch 
materieel. Door een praktijkgerichte benadering van leren, betrokken partijen in een 
traject naar emissie- loos werken op een praktische manier faciliteren, dat dit direct de 
uitvoering / implementatie van het werken met elektrisch materieel ten goede komt.  

https://www.buildingchanges.nl  

Nederland CO2 Neutraal 
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. 

 
http://nlco2neutraal.nl 
 

Duurzameleverancier.nl 
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. 

 
https://www.duurzameleverancier.nl 
 

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

 
https://www.dgbc.nl 
 

Groencollectief 
Groencollectief Nederland is een landelijk samenwerking verband van regionaal 
opererende zelfstandige ondernemers, allen toonaangevend op het gebied van 
professionele groenvoorziening. Door samenwerking op het gebied van 
marktbewerking, kennisdeling, CO2-reductie, positie alsmede de positie van haar 
zakelijk relaties. Kortom: gebundelde krachten om samen te werken aan een groene 
toekomst. 

 
http://www.groencollectiefnederland.nl 
 

Sturen op CO2 
Meerjarig initiatief opgezet door Cumela, brancheorganisatie voor ondernemers in 
groen, grond en infra. Uitwisseling van informatie en ideeën, onder andere in 
workshops. Meerdere bijeenkomsten per jaar. 

 
https://www.cumela.nl/cursussen 
  
 

Platform Groene Netten 
Alle infrabeheerders (Enexis, Gasunie, Alliander, Stedin,TenneT, KPN en ProRail) 
hebben vanuit hun rol een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. De 
verduurzaming van de samenleving is een uitdaging die uitstekend past binnen de 
activiteiten van de infrabeheerders. Zij kunnen de duurzame ontwikkeling vanuit de 
eigen ketenpositie, in samenwerking met leveranciers, versnellen door bewust om te 
gaan met emissiereductie en de migratie naar circulair materiaalgebruik. Gezien de 
grote collectieve impact van alle maatschappelijke infrabeheerders samen, draagt dit 
direct bij aan significant lagere CO2-uitstoot in Nederland en de kanteling naar een 
circulaire economie. 

 
http://www.groenenetten.org/nl/ 
 

Aanpak Duurzaam GWW 
Een samenwerkingsverband tussen marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en 
kennisinstituten. Gericht op de Spoor en Grond-, Weg- en Waterbouwsector. De kern 
van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van duurzaamheidaspecten vanaf 
een vroege planfase en het streven naar een optimale balans tussen People, Planet en 
Profit. Het meewegen van duurzaamheidaspecten in alle fasen van een project draait 
om het formuleren, vastleggen en uitvoeren van ambities en deze door te geven naar 
de volgende projectfase. 

 
http://www.duurzaamgww.nl 
 



 

 
 

5 

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

- Samen Duurzaam Ondernemen: Circulair Beton 

 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 8 uren € 65,- € 520,- 

Jaarlijkse bijdrage 1  € 129,- € 129 

    

Totaal   € 649,- 
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4 Toelichting initiatief 
 
4.1 Relevantie 
 
Het doel van het initiatief circulair beton is om zoveel mogelijk cement en beton in te nemen, te verwerken en 
om te zetten naar nieuwe grondstoffen alsmede deze kennis in de branche zo veel mogelijk te verspreiden.  
 
Aannemersbedrijf Wagelaar heeft veel te maken met cement en beton. Inmiddels is er een samenwerking 
ontstaan waarbij Wagelaar gebruikt en cement beton aanlevert aan Smart Circulair Products waarbij deze 
herwonnen worden en omgezet worden naar nieuw cement en beton. Bij sommige projecten, indien de klant 
dit wenst, zet Wagelaar dit circulaire beton in.  
 
4.2 Actieve deelname  
 
Op 17 november 2022 heeft het initiatief onder leiding van de stichting Samen Duurzaam Ondernemen 
plaatsgevonden:  
 

- Het eerste deel van de bijeenkomst betrof een algemeen deel. Tijdens dit ‘tafel’ gesprek zijn 
deelnemers aan elkaar voorgesteld en heeft ieder zijn of ervaringen t.a.v. duurzaam ondernemen 
gedeeld.  

 
- Het tweede deel van de bijeenkomst was gereserveerd voor de presentatie (zie Powerpoint 

Prestentatie) en rondleiding door Sven Hiskemuller van der Zijden van de Rutte Groep betreft Circulair 
Beton/ Smart Circulair Products 

 
4.3 Bewijslast 
 

Van de actieve deelname is een verslag van de bijeenkomst op aanvraag inzichtelijk, alsmede een factuur en 
een getekende deelnemerslijst. Daarnaast zijn ook de foto’s op aanvraag inzichtelijk van deze dag.  

 

 


