
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. Eventuele geschikte initiatieven zijn besproken 
met de projectleider en met het management. Aangezien de organisatie aan meerdere 
initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd. 
 
Jaarlijks wordt door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan de 
initiatieven nog als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere geschikte 

initiatieven van toepassing zijn.  

 

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. 
 
Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker 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. 
 

Lopende initiatieven 
 

Initiatief De WarmteWissel 

Door Waardwonen wordt deelgenomen aan het initiatief De WarmteWissel. Waardwonen is een 
zogenoemde “vriend” van dit initiatief. De WarmteWissel richt zich op het drastisch verlagen 
van de CO2-uitstoot van woningen en bestaat uit verschillende woningcorporaties. Dit initiatief 
daagt ook de markt uit om met duurzame initiatieven te komen, die dan in de praktijk worden 
getest. Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

• Mailing van uitnodigingen voor bijeenkomsten 

• Verslagen van bijeenkomsten  

• PowerPoint presentaties van bijeenkomsten 

 

Woonkracht 
Ook neemt Waardwonen deel aan het initiatief Woonkracht. Dit initiatief bestaat uit 
verschillende Gelderse woningcorporaties die hun krachten bundelen op verschillende thema’s, 
waaronder duurzaamheid. Hier is een specifieke werkgroep voor opgericht.  
Bewijsmateriaal is te vinden op deze website: Start je eigen wooncollectief! | WBVGCollectief 
wonen in zelfbeheer 
Lees hier een artikel over hoe Waardwonen deelnam in 2022: Waardwonen vraagt gemeente 
Lingewaard om ‘eerlijk aandeel’ sociale huurwoningen - Waardwonen 
 

Flex Go 
Dit betreft een samenwerkingsverband tussen gemeenten, bedrijven en de universiteit Twente. 
De doelstelling betreft het ontwikkelen, demonstreren en testen van een  nieuw integraal  en 
toekomstbestendig  renovatieconcept  gericht  op  elektrificatie waarmee woningcorporaties 
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een grote stap kunnen zetten richting het aardgasvrij en CO2-neutraal maken van  
buurten/wijken.  
Bewijsmateriaal is dit nieuwsbericht: Europese subsidie voor Flex-Go - Waardwonen  

 

Duurzaam Zilverkamp 
Dit betreft een samenwerking tussen Eigenaren coöperatie Zilverkamp, Waardwonen en de 
gemeente Lingewaard om de uitrol van een warmtenet te plannen. 
Bewijsmateriaal zijn deze nieuwsberichten: Festival Duurzaam Zilverkamp | Gemeente 
Lingewaard en Op zoek naar duurzame warmte voor de Zilverkamp - Waardwonen  
 
De begroting voor de initiatieven is opgenomen in de directiebeoordeling.  
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