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1. Participatie sector – en ketenactiviteiten
Van uit 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.
Hiervoor heeft Bartels Loon en Grondwerken B.V. een jaarlijks budget vastgesteld van
€2.500,00 en verwacht hiervoor +/- 40 uur per jaar nodig te zullen hebben.
In dit budget zit onder andere verwerkt:
- Actieve deelname Cumela - Sturen op CO2 / € 515.00

1.1 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 een zeker moment niet meer
relevant zijn voor het bedrijf (wanneer gedurende een halfjaar of langer geen
voortgang in het initiatief of actieve deelname aangetoond kan worden) en de
deelname wordt beëindigt, dan kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als
bron voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief.

2

Sector en Keteninitiatief 2021
23-12-2021

1.2 Lopende initiatieven
Onderstaand treft u een overzicht van alle initiatieven waar Bartels Loon en
Grondwerken B.V. aan deelneemt die, direct of indirect, iets met CO2-reductie te
maken hebben of een relatie hebben met onderwerpen als duurzaamheid, MVO,
Cradle to Cradle, life cycle management, duurzaam aanbesteden, etc.
3.D.1-2
Sturen op CO2

Deelname initiatieven CO2-reductie
Bartels Loon en Grondwerken B.V. heeft zich onlangs
ingeschreven en heeft in 2021 actief deelnemen aan
bijeenkomsten. Voor dit initiatief is gekozen omdat, dit
initiatief volgens ons het best aansluit op de branche van
Bartels Loon en Grondwerken B.V. en uit onderzoek is
gebleken dat er meerdere bedrijven uit onze omgeving
hierbij zijn aangesloten. Zo kunnen we met lokale
concullega’s informatie en ideeën uitwisselen.
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Bijlage A l Inventarisatie sector- en keteninitiatieven
Onderstaande lijst op enkel relevante initiatieven Deze inventarisatie van initiatieven
wordt ook ieder jaar in de directiebeoordeling besproken.
Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie
Initiatieven van sectorgenoten/regionale initiatieven
inventariseer welke initiatieven er bij sectorgenoten en in de
regie nog meer spelen, aanvullend op onderstaande
algemene initiatieven.
Nederland 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.

http://nlco2neutraal.nl

Duurzameleverancier.nl
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.

https://www.duurzameleverancier.nl

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

Lean and Green
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor
bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt.
Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger
duurzaamheidsniveau door maatregelen te nemen die niet
alleen kosten besparen. Maar gelijktijdig milieubelasting
reduceren.

http://lean-green.nl

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

http://duurzaamgebouwd.nl

4

Sector en Keteninitiatief 2021
23-12-2021
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

Leaders for Nature
Een programma van UICN 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

Groencollectief
Groencollectief Nederland is een landelijk samenwerking
verband van regionaal opererende zelfstandige
ondernemers, allen toonaangevend op het gebied van
professionele groenvoorziening. Door samenwerking op het
gebied van marktbewerking, kennisdeling, Co2-reductie,
positie alsmede de positie van haar zakelijk relaties. Kortom:
gebundelde krachten om samen te werken aan een groene
toekomst.

http://www.groencollectiefnederland.nl

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.

https://www.cumela.nl/cursussen

Platform Groene Netten
Alle infrabeheerders (Enexis, Gasunie, Alliander,
Stedin,TenneT, KPN en ProRail) hebben vanuit hun rol een
duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. De
verduurzaming van de samenleving is een uitdaging die
uitstekend past binnen de activiteiten van de
infrabeheerders. Zij kunnen de duurzame ontwikkeling vanuit
de eigen ketenpositie, in samenwerking met leveranciers,
versnellen door bewust om te gaan met emissiereductie en
de migratie naar circulair materiaalgebruik. Gezien de grote
collectieve impact van alle maatschappelijke
infrabeheerders samen, draagt dit direct bij aan significant
lagere CO2-uitstoot in Nederland en de kanteling naar een
circulaire economie.

http://www.groenenetten.org/nl/

Aanpak Duurzaam GWW
Een samenwerkingsverband tussen marktpartijen,
overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten. Gericht op de

http://www.duurzaamgww.nl
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Spoor en Grond-, Weg- en Waterbouwsector. De kern van de
Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van
duurzaamheidaspecten vanaf een vroege planfase en het
streven naar een optimale balans tussen People, Planet en
Profit. Het meewegen van duurzaamheidaspecten in alle
fasen van een project draait om het formuleren, vastleggen
en uitvoeren van ambities en deze door te geven naar de
volgende projectfase.
Railforum Netwerk / CO2-visie 2050
Railforum bestaat sinds 1992 en is het onafhankelijke
kennisnetwerk van ruim 85 bedrijven en organisaties die
actief zijn in de brede railsector. In November 2015 is er een
doorstart gemaakt en hebben alle grote stakeholders uit de
sector de CO2-visie 2050 ondertekend. Een stuurgroep in
samenwerking met de Climate Neutral Group beoogt de
hele sector te betrekken door elk bedrijf te ondersteunen in
het aanmaken van een footprint en het zetten van de eerste
stappen op de CO2-prestatieladder. Met als doel dat er een
complete footprint van de hele sector ontstaat.

http://railforum.nl

InnoRail
Een netwerk dat zich richt op verbeteringen en innovaties in
het assetmanagement domein van ProRail. Dit domein is
voortdurend in verandering door uitbreiding, vervanging,
nieuwe interne en externe ontwikkelingen en nieuwe eisen.
Het domein staat voor een voortdurende opgave zich aan
te passen en haar prestaties te verbeteren.

https://innorail.nl/

Het netwerk maakt deze ontwikkelingen proactief
bespreekbaar. Het behandelt in dit kader thema’s,
vraagstukken inzake techniek-, proces- en productinnovatie
ter bevordering van duurzaam en economisch
assetmanagement.
Nederland ICT – Milieu Stichting
Stichting ICT Milieu is onderdeel van Nederland ICT en
organiseert met WeCycle de inzameling en verwerking van
ruim 12 miljoen kg afgedankte ICT-apparatuur. ICT Milieu
neemt de deelnemers zo veel mogelijk werk uit handen en is
de spreekbuis van de ICT-sector als het op milieu aankomt.

https://www.nederlandict.nl

Ondertekend exemplaar ligt ter inzage op kantoor
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