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1 Inleiding 
De Directie hecht grote waarde aan het actief investeren in samenwerking, het delen van de eigen 
kennis als ook en het vergaren en gebruiken van nieuwe kennis die elders ontwikkeld is. Gestreefd 
wordt dan ook om continu te verbeteren in het selecteren van nuttige initiatieven in de sector en/of 
keten en het actief toepassen van relevantie kennis en ervaringen die van invloed (kunnen) zijn op de 
energiestromen binnen de bedrijven en het verder reduceren van de CO2-emissies. 

2 Sector-/keteninitiatieven  

2.1 Onderzochte sector-/keteninitiatieven 
De volgende relevante keteninitiatieven zijn onderzocht (SKAO): 

1. Stichting Cumela, branchevereniging groensector. 
2. Stichting bouwend Nederland, branchevereniging bouwsector. 
3. Vereniging van waterbouwers, branchevereniging. 
4. Stichting Stimular (milieubarometer). 
5. Stichting Nederland CO2 neutraal. 
6. Ketenanalyse groenafval (via website SKAO). 
7. Ketenanalyse energieopwekking slibverwerking (via website SKAO). 
8. Ketenanalyse snoeien bomen (via website SKAO). 
9. Ketenanalyse bomengrond (via website SKAO). 

2.2 Passieve deelname 
De Directie heeft besloten passief deel te nemen aan: 

1. Aangesloten bij SKAO 

De SKAO ontsluit sectorspecifieke kennis over CO2-reductie en maatregelen. Daarnaast is de SKAO 
verantwoordelijk voor het beheer en doorontwikkeling van de CO2-prestatieladder en het bevorderen 
van de ontwikkeling van sectorbrede CO2-reductieprogramma's door participerende bedrijven. 
Uitgangspunt hierbij is dat de CO2-Prestatieladder alleen toegevoegde waarde heeft als het resulteert 
in blijvende CO2-reductie, innovatie en samenwerking bij de bedrijven.  

2.3 Actieve deelname 
De Directie heeft besloten actief deel te nemen aan: 

1. Aangesloten bij Stichting Stimular; de Milieubarometer (jaarlijks budget € 138,-) 

Stichting Stimular vertaalt de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en 
werkwijzen voor MKB-bedrijven, brancheverenigingen, overheidsorganisaties en zorgaanbieders. 
Daarnaast worden tips en praktijkervaringen gedeeld met als doel dat ondernemers in alle 
beslissingen duurzaamheid meenemen.  

De Milieubarometer is een handig instrument om de milieuprestatie en CO2-footprint van het bedrijf te 
meten. Na het invullen van uw milieugegevens vertaalt de Milieubarometer deze in heldere grafieken 
en een CO2-footprint. Ook wordt een score gegeven op het gebied van milieu en waar prioriteiten 
(kunnen) liggen voor het boeken van milieuwinst en geeft inzicht in milieukosten, kengetallen en een 
overzicht van maatregelen waarmee de milieuprestatie verbetert kan worden. 
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2. Aangesloten bij Nederland CO2 Neutraal (jaarlijks budget € 997,-) 

Stichting Nederland CO2 Neutraal organiseert bijeenkomsten waarbij actief aandacht besteed wordt 
aan de het delen van informatie over het verder reduceren van CO2-emissies en het actief stimuleren  
om de opgedane kennis binnen het eigen bedrijf te delen en te bespreken.  

2.4 Budget 
Vooralsnog wordt jaarlijks een budget van € 2.500,- gereserveerd voor het aansluiten bij sector- en 
keteninitiatieven. 

 

 

 

 

 

Zwartewaal, 1 september 2015 

 

 

A.G.E. Blok 
Directeur 
 



Sector- en keteninitiatieven 

2. Aangesloten bij Nederland C02 Neutraal Uaarlijks budget€ 997 ,-) 

Stichting Nederland C02 Neutraal organiseert bijeenkomsten waarbij actief aandacht besteed wordt 
aan de het delen van informatie over het verder reduceren van C02-emissies en het actief stimuleren 
om de opgedane kennis binnen het eigen bedrijf te delen en te bespreken . 

2 4 Budget 
Vooralsnog wordt jaarlijks een budget van€ 2.500 ,- gereserveerd voor het aansluiten bij sector- en 
keteninitiatieven. 

Zwartewaal , 1 september 2015 

A.G.E. Blok 

A.K. Barendregt B.V. Voorne 
Grond-, Weg- en Waterbouw B.V. 

A.K. Barendregt 
Groenvoorzieningen B.V. 

Pagina 3 van 3 


	1 Inleiding
	2 Sector-/keteninitiatieven
	2.1 Onderzochte sector-/keteninitiatieven
	2.2 Passieve deelname
	2.3 Actieve deelname
	2.4 Budget




