1 Participatie sector- en keteninitiatieven
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.

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. 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.

1.2 Lopende initiatieven
Sectorinitiatief Sturen op CO2

Door de Heer land en water wordt deelgenomen aan het initiatief Sturen op CO2 van
Cumela. Cumela Nederland organiseert sinds 2014 voor haar leden het sectorinititatief
‘Sturen op CO2’. Cumela bedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met certificeren voor
de CO2-prestatieladder kunnen deelnemer worden aan dit speciale sectorinitiatief. Het
initiatief heeft tot doel dat de leden individueel door een collectieve inspanning 2% emissie
per jaar gaan reduceren ten opzichte van het basisjaar 2014.
Voor de leden van CUMELA Nederland is een meerjarig sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’
ontwikkeld om ze te helpen de CO2 uitstoot te reduceren en te voldoen aan de richtlijnen
van het SKAO. In de keten wordt een gezamenlijke reductie van CO2 emissie gerealiseerd.
Door actief deel te nemen, krijgt u als deelnemer een uitgebreide stroom aan informatie,
nieuwe ideeen en zicht op benodigde documenten om de CO2 sturing te verbeteren. Met
name op prestatieladder niveau 3 en hoger is het extern communiceren en deelnamen aan
een sectorinitiatief een vereiste voor een doeltreffende werking van de ladder binnen de
sector en daarbuiten. Op de website van SKAO leest u welke eisen er gesteld worden aan
de actieve deelname aan een sectorinitiatief.
Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten in het dossier bewaard:
• Presentielijsten
• Agenda Sturen op CO2 27 september 2016 – Hitachi Amsterdam
• Verslagen bijeenkomsten
Omschrijving
Inzet medewerkers
Contributie
Totaal

Eenheid
16 uur (€ 100,- per uur)
Jaarlijks

Budget
€ 1.600,00
€ 997,00
€ 2.597,00

1.3 Reductieprogramma’s
Waardzaam

WaardZaam is een regionaal netwerk van duurzame ondernemers in de Krimpenwaard. Het
netwerk is opgericht om de duurzame impact in de regio te vergroten.
Als toekomstgerichte, innovatieve ondernemers bundelen we onze krachten en werken we
samen in een regionaal netwerk om de duurzame impact in de regio te vergroten.
-Positief betrokken bij lokale omgeving en klimaat
-Gezamenlijk energie en CO2 reduceren
-Kennis delen over duurzaam ondernemen
-Toekomstbestendig voor eigen organisatie, regio én maatschappij
In de pilotfase zijn we bottom-up gestart met het Energie Convenant – een energiereductie
initiatief:
We maken het heel concreet en nodigen ieder jaar 25 bedrijven uit de regio uit een
energieconvenant te ondertekenen. Samen werken we zo aan kosten- én CO2 reductie.
Op deze manier maken we de “vijver” van duurzame ondernemers in de regio steeds groter.
In de vervolgfase diepen we het thema MVO verder uit en starten waar mogelijk pilots op het
gebied van de energietransitie, warmte, decentrale energie, het uitfaseren van gas en/of
circulariteit (afval is grondstof).
Als fundament voor duurzame ontwikkeling kiezen we voor het laaghangend fruit:
energiereductie. In de pilotfase van 3 jaar willen we dan ook 3 energieconvenanten afsluiten
en het 1e energieconvenant succesvol afronden. We nodigen daartoe ieder jaar 25 bedrijven
uit de regio uit om samen te werken aan CO2 /energiereductie door het ondertekenen van
een energieconvenant. De doelstelling van een energieconvenant is het realiseren van een
CO2-reductie van 10% in 3 jaar ten opzichte van het referentiejaar. In 3 jaar zullen dus
ongeveer 75 bedrijven actief met energiereductie aan de slag zijn.

Bijlage A | Inventarisatie sector- en
keteninitiatieven
Filter onderstaande lijst op enkel relevante initiatieven en vul aan met initiatieven die bekend
zijn binnen de branche van het bedrijf! Deze inventarisatie van initiatieven dient ook ieder
jaar in de directiebeoordeling besproken te worden.

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie
Initiatieven van sectorgenoten/regionale initiatieven
Inventariseer welke initiatieven er bij sectorgenoten en in de regio
nog meer spelen, aanvullend op onderstaande algemene initiatieven!

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 de verschillende
mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet
alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie, maar ook
door het organiseren van bijeenkomsten en werkgroepen.

Duurzameleverancier.nl

http://nlco2neutraal.nl/

https://www.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.

Lean and Green

http://lean-green.nl/

Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en
overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert
organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau
door maatregelen te nemen die niet alleen kosten besparen, maar
gelijktijdig milieubelasting reduceren.

Beter Benutten

http://www.beterbenutten.nl/

Een platform van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar
aanleiding van het programma Beter Benutten. Rijk, regio en
bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve
maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te
verbeteren.

Leaders for Nature
Een Programma van IUCN NL dat tot doel heeft het Nederlandse
bedrijfsleven te helpen verduurzamen met bijzonder oog voor
biodiversiteit. Vanaf 2016 gaan ze de samenwerking met bedrijven
intensiveren via langlopende individuele partnerschappen.

Groencollectief

https://www.iucn.nl/actueel/terugblik-10jaar-leaders-for-nature

http://www.groencollectiefnederland.nl/

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

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.

Climate Neutral Group

https://www.cumela.nl/cursus/brandstofco2/sturen-op-co2-sectorinitiatief
De Heer land en water is hier lid van en
gaat elk jaar naar minimaal 2 werkgroep
bijeenkomsten.
https://www.climateneutralgroup.com/

Climate Neutral Group is met een groep bedrijven aan de slag met
klimaatneutraliteit: de Coalition of the Doing. Hierin wordt aan een
klimaatneutrale(re) bedrijfsvoering gewerkt en concrete CO2reductie. De groep laat zien dat het nú tijd is om tot actie over te
gaan! Alle deelnemers werken actief mee aan het behalen van het
Klimaatakkoord en willen daarmee anderen inspireren.

Low Car Diet – stichting Urgenda

http://www.lowcardiet.nl/

Low Car Diet is de grootste duurzame mobiliteitswedstrijd in
Nederland tussen bedrijven en collega's onderling. Het Low Car Diet
brengt bedrijven, Organisaties en medewerkers in aanraking met
verschillende vormen van duurzaam vervoer. Workshops en online
tools leveren informatie over CO2 reductie.

De volgende initiatieven zijn initiatieven die goed aansluiten bij de eisen van een
reductieprogramma (eis 5.C en 5.D):

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 wil meegeven. Het doel achter het
initiatief is het actief informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende
mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen.

CO2 Visie 2050
Duurzaamheid is belangrijk voor de spoorsector in Nederland. Hoewel het vervoer per
spoor al zeer duurzaam is, streeft de sector continu naar verdere verbetering. Zowel
vanuit de MJA-3 (MeerJarenAfspraak Energie-efficiency) als vanuit de Railforum
werkgroep Duurzaamheid is de behoefte ontstaan om een gezamenlijke visie voor de
lange termijn neer te zetten. Een visie rond de meest omvattende
duurzaamheidsindicator, koolstofdioxide. Een gezamenlijk stip op de horizon, inclusief
marsroute om daar te komen: een CO2-visie 2050 met tussenliggende
mijlpalen. In het voorjaar van zal deze visie worden bekrachtigd door de sector. ProRail
vormt samen met NS, Rijkswaterstaat, Railforum, Agentschap NL en I&M het kernteam
dat verantwoordelijk is voor onder andere het opdrachtgeverschap, het beoordelen van
de resultaten.

Klimaatcoalitie
Platform voor organisaties, bedrijven en instellingen die streven naar klimaatneutraal
ondernemen in 2050

MJA/MEE
Meerjarenafspraken energie-efficiëntie; overeenkomsten tussen overheid en
bedrijven/sectoren !Aanmelding bij dit reductieprogramma kan lang duren!

Bossche Energie Convenant
Gezamenlijke doelstelling van gemeente Den Bosch en bedrijven in die gemeente om in
drie jaar minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken ten opzichte
van 2009.

U15
U15 is een groeiend netwerk van werkgevers die de bereikbaarheid in regio MiddenNederland wil verbeteren. In U15 delen bedrijven kennis en ervaringen met elkaar.
Daarnaast nemen U15-bedrijven deel aan projecten die de bereikbaarheid in de regio
vergroten.

