
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector- en keteninitiatieven 

Criteria Conform niveau 3 (1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1)  
Opgesteld door I. Groenendijk 
Paraaf IG 
Autorisatiedatum 12-07-2020 
Versie 1.0 

 



 
 

   
   

 
Inhoudsopgave 

1 INITIATIEF ........................................................................................................................................................ 3 

1.1. ONDERZOEK NAAR SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN ......................................................................................... 3 
1.2. INITIATIEVEN BESPROKEN IN HET MANAGEMENT ................................................................................................ 4 
1.3. KEUZE VOOR ACTIEVE DEELNAME ...................................................................................................................... 4 
1.4. TOELICHTING OP HET INITIATIEF ......................................................................................................................... 5 
1.5. VOORTGANG INITIATIEF ...................................................................................................................................... 5 

 

 

 

  



 
 

   
   

1 Initiatief 

Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met de 

sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen getroffen worden. JARO levert 

hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan dergelijk sector- en keteninitiatieven en 

investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis 

die elders is ontwikkeld.  

 

Dit document beschrijft de lopende initiatieven waaraan wij deelnemen. Dat kan een door een ander bedrijf 

opgestart innovatieproject voor CO2-reductie zijn, maar wij kunnen ook overwegen om een eigen initiatief te 

starten. Ook worden initiatieven ontplooid door brancheverenigingen of kennisinstituten.  

Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de mogelijke initiatieven die relevant kunnen zijn voor ons 

bedrijf. Deze initiatieven dienen in ieder geval in belangrijke mate verband te houden met onze 

projectenportefeuille. Vervolgens is een keuze gemaakt. Het gekozen initiatief, inclusief een korte 

omschrijving, de initiatiefnemers en de reductiedoelstellingen evenals de voortgang zijn in dit rapport 

beschreven.  

1.1.  Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven  

Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van de op niveau 3 gecertificeerde 

bedrijven bezocht, door naar hun CO2-Prestatieladder pagina te gaan en daar voor een sectorinitiatief te 

kiezen. Ook op de website van SKAO staan veel initiatieven verzameld. Daarnaast hebben wij gekeken naar 

de branchevereniging om na te gaan wat er in onze branche gebeurt aan initiatieven, mogelijk in 

samenwerking met opdrachtgevers.  

 

Enkele relevante bestaande initiatieven zijn bekeken op:  

- www.skao.nl 

- www.duurzaammkb.nl 

- www.duurzameleverancier.nl  

- TLN 

- sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ 

 

Er zijn weinig tot geen sector en/of keteninitiatieven die in belangrijke mate verband houden met de 

projectenportefeuille. Derhalve is gekeken naar 1 algemene initiatieven en 1 initiatief van de eigen afval 

inzamelaar: 

 

 TLN 

Nederland staat voor een grote opgave om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Op basis van het 

Klimaatakkoord van Parijs (2015) stelt het regeerakkoord (2017) 49 procent reductie centraal voor 2030. 

Alle sectoren dienen hieraan bij te dragen. 

 

De sector transport en logistiek is belangrijk bij het terugdringen van CO2-uitstoot. Daarbij is 

overstappen van fossiele brandstoffen als diesel en benzine op duurzame brandstoffen als elektriciteit 

essentieel. 

 

 Sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’  

Door deelname aan het sectorinitiatief zijn de deelnemende bedrijven beter in staat hun CO2-emissie te 

reduceren en hun certificaat op een eenvoudige manier verlengen. De onderwerpen die per bijeenkomst 

aan bod komen zijn enerzijds gericht op het sturen van ondernemers op CO2. Denk hierbij aan 

technische toepassingen en bespreken van praktische uitdagingen waar bedrijven mee te maken 

hebben. Daarnaast worden in de regionale bijeenkomsten ook groepsopdrachten besproken; 

aangesloten bedrijven moeten namelijk initiatief nemen (en houden) wat betreft sturen op CO2. Tevens 

wordt tijdens de bijeenkomsten aandacht besteed aan de Prestatieladder en nieuws en ontwikkelingen 

rond de norm. 

http://www.duurzameleverancier.nl/


 
 

   
   

 

 

 

 

 

1.2. Initiatieven besproken in het management  

Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementteam besproken. Na selectie 

zijn bovenstaande twee initiatieven over gebleven. Het management heeft er voor gekozen om deel te 

nemen aan Het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’. Dit sectorinitiatief  is in het najaar van 2014 gestart. 

Cumelabedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met het certificeren voor de CO2-prestatieladder kunnen 

deelnemen aan dit meerjarige initiatief. Bedrijven die gecertificeerd zijn voor de norm CO2-prestatieladder 

worden vanuit deze norm geacht deel te nemen aan een branche- of sectorinitiatief om gestructureerd en 

actief met andere bedrijven kennis uit te wisselen om hun CO2-uitstoot te beperken. Cumela Nederland is de 

werkgeversorganisatie voor de CAO LEO en organiseert voor haar leden dit initiatief.  

 

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij 

het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt 

als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt. Organisaties die 

zich laten certificeren volgens de ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in 

termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.  

 

De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en 

beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, SKAO. De meeste leden van het 

initiatief van Cumela Nederland zijn gecertificeerd voor niveau 3, ca. 15% hebben niveau 5. We zijn gestart 

in 2014 met 42 leden. Inmiddels zijn ruim 150 bedrijven lid van het initiatief. Denk hierbij aan bedrijven uit 

grondverzet-, cultuurtechniek- en infrabedrijven in de meest brede zin.  

  

Tijdens de workshops wordt kennis aangereikt en wisselen de deelnemers uitgebreid informatie met elkaar 

uit over relevante onderwerpen. Deelnemers ontvangen studiemateriaal inzake CO2--reductie ontvangen en 

hebben gratis toegang tot een telefonisch spreekuur over het thema. Tevens worden de onderwerpen 

zodanig gekozen dat de belangrijkste invalshoeken van de norm aan bod komen.  

Door deelname aan het sectorinitiatief zijn de deelnemende bedrijven beter in staat hun CO2-emissie te 

reduceren en hun certificaat op een eenvoudige manier verlengen. De onderwerpen die per bijeenkomst aan 

bod komen zijn enerzijds gericht op het sturen van ondernemers op CO2. Denk hierbij aan technische 

toepassingen en bespreken van praktische uitdagingen waar bedrijven mee te maken hebben. Daarnaast 

worden in de regionale bijeenkomsten ook groepsopdrachten besproken; aangesloten bedrijven moeten 

namelijk initiatief nemen (en houden) wat betreft sturen op CO2. Tevens wordt tijdens de bijeenkomsten 

aandacht besteed aan de Prestatieladder en nieuws en ontwikkelingen rond de norm.  

   

1.3. Keuze voor actieve deelname  

De keuze is op genoemd initiatief gevallen omdat men met gelijkgestemden kan brainstormen over 
mogelijke CO2 reductiemaatregelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
   

 

1.4. Toelichting op het initiatief  

De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en 

beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, SKAO. De meeste leden van het 

initiatief van Cumela Nederland zijn gecertificeerd voor niveau 3, ca. 15% hebben niveau 5. We zijn gestart 

in 2014 met 42 leden. Inmiddels zijn ruim 150 bedrijven lid van het initiatief. Denk hierbij aan bedrijven uit 

grondverzet-, cultuurtechniek- en infrabedrijven in de meest brede zin.  

  

Tijdens de workshops wordt kennis aangereikt en wisselen de deelnemers uitgebreid informatie met elkaar 

uit over relevante onderwerpen. Deelnemers ontvangen studiemateriaal inzake CO2--reductie ontvangen en 

hebben gratis toegang tot een telefonisch spreekuur over het thema. Tevens worden de onderwerpen 

zodanig gekozen dat de belangrijkste invalshoeken van de norm aan bod komen.  

Door deelname aan het sectorinitiatief zijn de deelnemende bedrijven beter in staat hun CO2-emissie te 

reduceren en hun certificaat op een eenvoudige manier verlengen. De onderwerpen die per bijeenkomst aan 

bod komen zijn enerzijds gericht op het sturen van ondernemers op CO2. Denk hierbij aan technische 

toepassingen en bespreken van praktische uitdagingen waar bedrijven mee te maken hebben. Daarnaast 

worden in de regionale bijeenkomsten ook groepsopdrachten besproken; aangesloten bedrijven moeten 

namelijk initiatief nemen (en houden) wat betreft sturen op CO2. Tevens wordt tijdens de bijeenkomsten 

aandacht besteed aan de Prestatieladder en nieuws en ontwikkelingen rond de norm.  

 
Voor het initiatief is specifiek budget vrijgemaakt. Enerzijds voor het lidmaatschap anderzijds voor het 
vrijmaken van Ilco. 

1.5. Voortgang initiatief  

JARO heeft zich sinds kort aangemeld voor het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’. De eerste bijeenkomst vind 

plaats op 18 september 2020.  

 

 


