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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 Actualisatie inventarisatie initiatieven
Sector- en of keteninitiatieven omtrent CO2-reductie

Organisatie

Cumela organiseert sinds 2014 een sectorinitiatief voor haar leden zodat zij

Cumula -

hun reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het SKAO.

https://www.cumela.nl/training

Het doel van het initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke
aanpak 4 procent emissie gaan reduceren ten opzichte van het basisjaar

en-enbijeenkomsten/sectorinitiatief-

2014. Cumelabedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met certificeren

sturen-op-co2

voor de CO2-Prestatieladder kunnen deelnemer worden aan dit
sectorinitiatief “Sturen op CO2”.
Het doel achter het initiatief is het actief informeren en betrekken van

Nederland CO2 Neutraal –

organisatie bij de verschillende mogelijkheden om CO2 te reduceren. Dit
wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie, maar ook

https://nlco2neutraal.nl

door het organiseren van bijeenkomsten en deelname in werkgroepen.
De Duurzame Leverancier is een samenwerkingsinitiatief van ingenieurs- en
adviesbureaus. Zij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers

De Duurzame Leveranciers https://www.duurzameleveranc

bij hun actuele duurzaamheidsuitdagingen en via klantbordbijeenkomsten

ier.nl

wordt (mogelijk) relevante informatie uitgewisseld.
De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid een

Duurzaam GWW -

integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en

https://www.greendeals.nl/gre

wegenbouwprojecten. Om dit te realiseren is er de praktische Aanpak
Duurzaam GWW. Deze werkwijze maakt duurzaamheid in GWW-projecten

en-deals/duurzaam-gww-20

concreet zonder vooraf voor te schrijven hoe de duurzaamheidswinst
behaald wordt. Dat kan per project verschillen.
Vier keer per jaar organiseren zij een inspiratievol, maar zeker ook gericht op
dagelijkse uitdagingen een event voor iedereen die geïnteresseerd is om

Stichting Samen Duurzaam
Ondernemen.

werk te maken van CO2-reductie en duurzaam ondernemen binnen de eigen

www.samenduurzaamonderne

bedrijfsvoering.

men.nl

De Club van 49 is een initiatief van Leo Smit, CO2-specialist en oprichter van

Club van 49

SmartTrackers. Leden van de Club zetten substantiële stappen om hun CO2footprint met 49% te reduceren. Ze focussen zich hierbij met name op
maatregelen die verspilling tegengaan. De Club van 49 biedt ook ruimte voor
aanvullende strategieën, mits die voldoende effectief, uitvoerbaar en
betaalbaar zijn. SmartTrackers voorziet de leden van concrete tips en
oplossingen om tot 49% CO2-reductie te komen.
DGWW 2030 helpt partijen in de GWW-sector om de complexe landelijke

www.duurzaamgww.nl

en regionale afspraken en akkoorden over duurzaamheid handen en voeten
te geven. Denk hierbij aan het Klimaatakkoord, Stikstofdossier, Strategie naar
een Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuur (KCI) en Schoon en
Emissieloos Bouwen (SEB). De Aanpak Duurzaam GWW is hierbij leidend.
Door deze aanpak vaker én eerder in het proces toe te passen, ontstaat er
een herkenbare aanpak. Opdrachtgevers kunnen daardoor van elkaar leren.
Marktpartijen zien eenheid in de aanpak ontstaan.
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3 Toelichting initiatief
3.1 Achtergrond
DGWW2030
DGWW 2030 helpt partijen in de GWW-sector om de complexe landelijke en regionale afspraken en akkoorden
over duurzaamheid handen en voeten te geven. Denk hierbij aan het Klimaatakkoord, Stikstofdossier, Strategie naar
een Klimaat neutrale en Circulaire Rijksinfrastructuur (KCI) en Schoon en Emissie loos Bouwen (SEB). De Aanpak
Duurzaam GWW is hierbij leidend. Door deze aanpak vaker én eerder in het proces toe te passen, ontstaat er een
herkenbare aanpak. Opdrachtgevers kunnen daardoor van elkaar leren. Marktpartijen zien eenheid in de aanpak
ontstaan.
In 2022 leggen we de focus op:

•
•
•

Het beter en vaker toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW
Het ontwikkelen van één gestandaardiseerd monitoringsinstrument
Een aantal nog in te vullen projecten, gericht op het wegnemen van obstakels die de
duurzaamheidsdoelstellingen in de weg staan.

3.2 Stichting Samen Duurzaam Ondernemen
Stichting Samen Duurzaam Ondernemen stimuleert, enthousiasmeert en ondersteunt bedrijven en organisaties om
invulling te geven aan een klimaat neutrale onderneming. Vier keer per jaar organiseren zij een inspiratievol, maar
zeker ook gericht op dagelijkse uitdagingen, een event voor iedereen die geïnteresseerd is om werk te maken van
CO2-reductie en duurzaam ondernemen.
Ieder event start met een algemeen programma waarna we steeds op een andere inspirerende locatie
geïnteresseerde informeren of dagelijkse uitdagingen zoals elektrisch rijden, alternatieve brandstoffen, aankoop van
groene stroom of zelf energie opwekken.

3.3 Aanleiding actieve deelname
De reden om actief aan het initiatief deel te nemen is omdat het een samenwerking betreft tussen soortgelijke
organisaties als Arnhem-Diamant. Daarnaast is het een laagdrempelig initiatie waarbij kennis en informatie door
zowel kleine als grote ondernemers wordt gedeeld.
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4 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:
-

De Duurzame Leverancier

Kostenpost

Aantal

Eenheid

Totaal

Inzet medewerkers

8 uren per jaar

€ 76,25

€ 610

Jaarlijkse bijdrage

2 (halfjaarlijks)

€ 95,00

€ 190,00

Totaal

€ 800,00
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