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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. 
 
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.  
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. 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de inventarisatie van sector- en keteninitiatieven gegeven waarbij gefocust is op 
de initiatieven die voor Van Eijk Leiden relevant kunnen zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 
beschreven aan welke initiatieven deelgenomen wordt en welk budget daarvoor vrijgemaakt is. 

2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 
 

Sector- en/of keteninitiatieven omtrent CO2-reductie                                                                  Relevantie 

Duurzame Leverancier 
De Duurzame Leverancier is een samenwerkingsinitiatief van ingenieurs- en 
adviesbureaus. Zij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun 
actuele duurzaamheidsuitdagingen en via klankbordbijeenkomsten wordt 
(mogelijk) relevante informatie uitgewisseld. 

 
Is relevant voor van der 
Woude. 

Cumula 
Cumula organiseert een aantal keren per jaar “sturen op CO2” waarbij in 
groepsverband thema’s als CO2 reductie, maatregelen besproken worden, met als 
doel CO₂ reductie. 

 
Zou relevant voor van 
der Woude kunnen zijn.  

Nederland CO2 Neutraal 
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 deelname in werkgroepen. 

 
Niet relevant voor 
van der Woude 

KAM Adviseur Nederland 
Kam Adviseur Nederland organiseert bijeenkomsten waarbij een aantal bedrijven 
uit Noord-Nederland bespreken welke mogelijkheden er zijn om CO2 te 
reduceren. 

Niet relevant voor Van 
der Woude 
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Freonen fan Fossylfrij Fryslân. 
Word Freon. Meehelpen aan een fossylfrij Fryslân? Word Freon en zet samen met 
ons de schouders onder een schone toekomst. Om de activiteiten te ondersteunen 
vragen we jaarlijks een kleine bijdrage; voor de continuïteit van ons netwerk en 
van Fryslân. Een win-win voor particulier, bedrijf en samenleving. 

Zou relevant kunnen zijn 
voor Van der Woude. 

 

3 Actieve deelname sector- en keteninitiatieven 
 
Onderstaand treft u een overzicht van het initiatief “Duurzame leverancier” waaraan van der Woude 
Holding B.V. deelneemt. Om deze deelname te bewijzen worden de volgende activiteiten ondernomen 
bewaard: 

- Inschrijving bij initiatief 
- Betaalbewijs initiatief 
- Inschrijving bijeenkomst 

 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers  10 uur € 80,- € 800,- 

Bijeenkomst 
 

Jaarlijks € 75 € 150,- 
 

Totaal   € 950,- 

 

4 Toelichting op initiatief  

Achtergrond van dit initiatief  

De duurzame leverancier organiseert klankbord bijeenkomsten die er voor bedoeld zijn om 

informatie te delen tussen bedrijven, overheden en andere belanghebbende. 

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen 
ondernemen. “de duurzame leverancier” ondersteund bedrijven, opdrachtgevers en 
leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid. 

Het initiatief is laagdrempelig en interactief. “De duurzame leverancier” organiseert 
interessante klankbordbijeenkomsten en ondersteunen diverse keteninitiatieven.  

Doel van het initiatief 

Het uitgangspunt is het delen van kennis en informatie, voor en door de deelnemers, groot 

en klein. 

Reden/aanleiding van actieve deelname  

De reden om deel te nemen aan dit initiatief is om kennis op te doen en ervaringen te delen met 

andere bedrijven overheden en gemeentes. Er zijn veel verschillende bedrijven die deelnemen aan 

dit initiatief  waardoor de output zeer divers zal zijn. 

https://fossylfrij.frl/word-freon/
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Reden van “overstap” naar ander initiatief is omdat er is overstap naar andere adviseur met 

betrekking tot de ondersteuning van de Co2 prestatie ladder. Had een eigen initiatief waar door Van 

der Woude aan deelgenomen werd. 

Rol van der Woude Holding B.V. 

De Rol binnen het initiatief voor Van der Woude is het delen van ervaringen op het gebied van 

duurzaamheid en het verder ontwikkelen van duurzame oplossingen in de GWW en of directe 

raakvlakken. 

 


