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6 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. 

 
6.1 Actieve deelname 

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. 

 
Voortgang initiatief 

 
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. 

 
6.2 Lopende initiatieven 

Stichting Nederland CO2 Neutraal 

 

Door P.B. Beije B.V. wordt deelgenomen aan het initiatief ‘Nederland CO2 Neutraal’. Dit 

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

reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit middels 

vierjaarlijkse middagprogramma’s en het faciliteren van werkgroepbijeenkomsten. 

Onderstaand treft u een overzicht van het jaarlijks budget voor het initiatief Nederland CO2 

Neutraal aan. 

 
Om deze deelname te bewijzen worden de volgende 

documenten bewaard: 

• Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal 

• Verslagen werkgroep Bedrijfsmiddelen 3 

• Verslagen bijeenkomsten Nederland CO2 Neutraal 

 
Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerkers 16 uur  (€ 100,- per uur) € 1.600,00 

Contributie Jaarlijks € 997,00 

Totaal  € 2.597,00 
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Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie  

Nederland CO2 Neutraal P.B. Beije B.V. heeft zich 
Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap die de aangemeld bij dit initiatief 
oprichters van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers en is neemt deel aan een 
meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief informeren en werkgroep over 

betrekken van bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2- Bedrijfsmiddelen 
reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het  

verstrekken van informatie, maar ook door het organiseren van http://nlco2neutraal.nl/ 
bijeenkomsten en werkgroepen.  

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/ 

Duurzaamgebouwd.nl 
Een platform voor kennisdeling en innovatie op het gebied van duurzaam 

bouwen. 

http://www.duurzaamgebou 

wd.nl/ 

Beter Benutten 

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. 

http://www.beterbenutten.nl 

/ 

Building Brains 

Een samenwerkingsverband van 21 partijen om de ontwikkeling van 
energieneutrale gebouwde omgeving te versnellen. 

 

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. 

https://www.iucn.nl/actueel/ 

terugblik-10-jaar-leaders- 

for-nature 

Groencollectief 
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. 

http://www.groencollectiefn 

ederland.nl/ 

Sturen op CO2 https://www.cumela.nl/curs 
Meerjarig initiatief opgezet door Cumela, brancheorganisatie voor us/brandstof-co2/sturen-op- 
ondernemers in groen, grond en infra. Uitwisseling van informatie en co2-sectorinitiatief 
ideeën, onder andere in workshops. Meerdere bijeenkomsten per jaar.  

Aanpak Duurzaam GWW 

Een samenwerkingsverband tussen marktpartijen, 

overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten. Gericht op de Spoor en 

Gron-, Weg- en Waterbousector. De kern van de Aanpak Duurzaam 

GWW is het meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege 

planfase en het streven naar een optimale balans tussen People, Planet 

en Profit. Het meewegen van duurzaamheidsaspecten 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.n 

l/ 

http://nlco2neutraal.nl/
http://www.dgbc.nl/
http://www.beterbenutten.nl/
http://www.iucn.nl/actueel/
http://www.cumela.nl/curs
http://www.duurzaamgww.n/
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Low Car Diet – stichting Urgenda 
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. 

http://www.lowcardiet.nl/ 

 

http://www.lowcardiet.nl/

