
  
 

 

 

 

 

  

 

 

Sector- en/of keteninitiatieven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever  
Albe Technieken B.V. h.o.d.n. Ruigrok Nederland  

Auteur 

Johan Krook – Coning Adviesgroep B.V. 

CO2-manager 

Patrick Hesp 

Datum/versie nummer   

10-01-2023 
  



 

 
 

2 

Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave ................................................................................................................................................. 2 
1 Inleiding ..................................................................................................................................................... 3 

1.1 Actieve deelname ........................................................................................................................... 3 
1.2 Voortgang initiatief ........................................................................................................................ 3 
1.3 Leeswijzer ........................................................................................................................................ 3 

2 Inventarisatie initiatieven ...................................................................................................................... 4 
3 Actieve deelname ................................................................................................................................... 6 
4 Toelichting initiatief ................................................................................................................................ 7 

Achtergrond en aanleiding actieve deelname ....................................................................................... 7 

  



 

 
 

3 

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 Inventarisatie initiatieven 
 
Sector- en of keteninitiatieven omtrent CO2-
reductie 

Organisatie Relevantie  

Steunplaat Aandrijfvervanging  

ABC Security Systems draagt bij aan en 
maakt gebruik van de ontwikkeling van 
nieuwe kennis, in samenwerking met 
anderen, gericht op potentieel effectieve 
reductiemaatregelen in de sector/keten 
middels het project Steunplaat in 
samenwerking met twee directe 
ketenpartners. De ketenpartners zijn 
enerzijds een wereldwijde marktleider 
gespecialiseerd in sloten, cilinders, 
deurbeslag en toegangscontrole en 
anderzijds een producent van 
(spijl)draaipoorten met specialisatie. Beiden 
ketenpartners zijn gevestigd in Nederland.  

 

ABC Security systems  
 

Niet relevant.  

Keteninitiatief spitsmijding: 

Het hoofddoel van dit initiatief is het 
identificeren van CO2 reductiemogelijkheden 
n.a.v. verdere inzichten in het verbruik. Dit 
initiatief moet eraan bijgedragen dat 
doelstellingen opgesteld kunnen worden om 
de CO2-uitstoot van spitsverkeer te 
reduceren.  

De scope van deze keten is het proces van 
voorkomend spitsverkeer en besparingen in 
deze keten.  

 

Innovactory (almere buiten) Het spitsverkeer heeft 
voornamelijk betrekking op 
woon-werkverkeer en wordt 
gemaakt met 
(personen)voertuigen. De 
noodzaak van dit verkeer is 
de bedrijfsvoering van 
bedrijven en instanties in de 
omgeving waarbij personen 
lijfelijk aanwezig zijn.  

 

Stichting NL 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 bewerkstelligen. 
Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het 
verstrekken van informatie, maar ook door 
het organiseren van bijeenkomsten en 
werkgroepen. 

Stichting NL CO2 Neutraal  minder relevant  

Duurzameleverancier.nl  De duurzame leverancier Relevant voor de organisatie 
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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.  

 
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.  

 

Cumela Weinig relevant daar de 
organisatie voornamelijk 
gericht is op GWW en infra.   
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3 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: 

- Febr 2023 Duurzame Leverancier “ambities en maatregelen in de organisatie” 

 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 16 uur € 65,- € 1040,- 

Jaarlijkse bijdrage 1 (jaarlijks)  € 400,- € 400,- 

    

Totaal   €1440,- 
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4 Toelichting initiatief 
 
Achtergrond en aanleiding actieve deelname 

Ruigrok Nederland heeft een huurpand en de grootste uitstoot wordt veroorzaakt door het wagenpark. De 
werkgroepen ‘ambities en maatregelen in de organisatie” passen bij een groeiende, flexibele organisatie. 


