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1. Inleiding  

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. Door deze 
deelname kan het bedrijf zich daarbij op de hoogte 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, 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 3 wordt de inventarisatie van sector- en keteninitiatieven gegeven waarbij gefocust is op de 

initiatieven die voor Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., hierna Van den Heuvel genoemd, relevant 
kunnen zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 beschreven aan welke initiatieven wordt deelgenomen. In 

hoofdstuk 5 volgt het budgetoverzicht van de verschillende initiatieven. Als laatste wordt in hoofdstuk 6 nog 
kort toegelicht welke reductieprogramma’s Van den Heuvel onderschrijft. 
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2. Eisen 

In dit document zijn de onderstaande eisen van het Handboek 3.0 behandeld: 
 1.D.1. De organisatie is aantoonbaar op de hoogte van sector- en/of keteninitiatieven op het gebied van 

CO2-reductie die in belangrijke mate verband houden met de projectenportefeuille. 

 1.D.2. Sector- en keteninitiatieven, en hoe deze verband houden met de bedrijfsvoering en de 
projectenportefeuille, zijn besproken in managementoverleg. 

 3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in 
de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk 

uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. 

 3.D.2. De organisatie heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt. 
 5.C.1. De organisatie kan aantonen dat het zich publiekelijk heeft gecommitteerd aan een CO2-emissie 

reductieprogramma van overheid en of NGO voor zowel de organisatie als de projecten. 
 5.C.2. (zie 5.C.1) meer dan één. 

 

3. Inventarisatie keteninitiatieven – 1.D.1 en 1.D.2 

 

3.1. Overzicht sector- en/of keteninitiatieven 

In onderstaande tabel is de inventarisatie van keteninitiatieven weergegeven. Per halfjaar worden er 

initiatieven geïnventariseerd via de website van SKAO (https://www.skao.nl/initiatieven_programma). In de 
onderstaande tabel zijn diverse initiatieven weergegeven die zijn beoordeeld. In het periodieke 

managementoverleg wordt bepaald of wel of niet aangesloten wordt bij een initiatief. 
 

Website van het Sector- en keteninitiatieven 
omtrent CO2 reductie 

Sluit initiatief 

sluit aan bij onze 

branche? 

Motivatie deelname na beoordeling 

management 

www.greenofficeinitiative.com Ja Niet aansluiten bij dit initiatief. 

www.bouwketens.nl/posts/kennis-is-macht-kennis-
delen-is-kracht 

Ja Niet aansluiten bij dit initiatief. 

http://www.mkb-infra.nl/ Ja Niet aansluiten bij dit initiatief. 

http://www.oranjewoud.nl/sites/default/oranjewoud_file

s/3D1%204D1%205D1%20CO2%20prestatieladder%20

Maatschappelijke%20initiatieven%20jan%202012%20vr

ijgegeven.pdf 

Nee Niet aansluiten bij het initiatief. 

http://www.breeam.nl/ Nee Niet aansluiten bij dit initiatief. 

http://www.vanspijkerinfrabouw.nl/files/3813/6448/226
6/3.D.1_Participatie_Green_Deal_MVO_Beton_Concreet_
1.pdf 

Nee Niet aansluiten bij het initiatief. 

http://www.xerox.nl/about-xerox/environment/green-

office/nlnl.html 

http://www.xerox.nl/about-xerox/environment/print-

shop/nlnl.html 

Nee Niet aansluiten bij het initiatief. 

www.duurzaamgww.nl/index.php/wat/ Nee Niet aansluiten bij het initiatief. 

http://nlco2neutraal.nl/  Ja Van den Heuvel is aangesloten bij dit initiatief. 

http://www.hetnieuwerijden.nl/ Ja Van den Heuvel heeft deelgenomen aan dit 

initiatief. 

http://www.bmwt.nl/templates/mercury.asp?page_id=2
448 

Ja Van den Heuvel heeft deelgenomen aan dit 

initiatief. 

http://www.klimaatcoalitie.nl/ Ja Van den Heuvel heeft deelgenomen aan dit 

initiatief. 

https://www.duurzameleverancier.nl/ Ja Van den Heuvel is aangesloten bij dit initiatief. 

https://www.skao.nl/initiatieven_programma
http://www.greenofficeinitiative.com/
http://www.bouwketens.nl/posts/kennis-is-macht-kennis-delen-is-kracht
http://www.bouwketens.nl/posts/kennis-is-macht-kennis-delen-is-kracht
http://www.mkb-infra.nl/
http://www.oranjewoud.nl/sites/default/oranjewoud_files/3D1%204D1%205D1%20CO2%20prestatieladder%20Maatschappelijke%20initiatieven%20jan%202012%20vrijgegeven.pdf
http://www.oranjewoud.nl/sites/default/oranjewoud_files/3D1%204D1%205D1%20CO2%20prestatieladder%20Maatschappelijke%20initiatieven%20jan%202012%20vrijgegeven.pdf
http://www.oranjewoud.nl/sites/default/oranjewoud_files/3D1%204D1%205D1%20CO2%20prestatieladder%20Maatschappelijke%20initiatieven%20jan%202012%20vrijgegeven.pdf
http://www.oranjewoud.nl/sites/default/oranjewoud_files/3D1%204D1%205D1%20CO2%20prestatieladder%20Maatschappelijke%20initiatieven%20jan%202012%20vrijgegeven.pdf
http://www.breeam.nl/
http://www.vanspijkerinfrabouw.nl/files/3813/6448/2266/3.D.1_Participatie_Green_Deal_MVO_Beton_Concreet_1.pdf
http://www.vanspijkerinfrabouw.nl/files/3813/6448/2266/3.D.1_Participatie_Green_Deal_MVO_Beton_Concreet_1.pdf
http://www.vanspijkerinfrabouw.nl/files/3813/6448/2266/3.D.1_Participatie_Green_Deal_MVO_Beton_Concreet_1.pdf
http://www.xerox.nl/about-xerox/environment/green-office/nlnl.html
http://www.xerox.nl/about-xerox/environment/green-office/nlnl.html
http://www.xerox.nl/about-xerox/environment/print-shop/nlnl.html
http://www.xerox.nl/about-xerox/environment/print-shop/nlnl.html
http://www.duurzaamgww.nl/index.php/wat/
http://nlco2neutraal.nl/
http://www.hetnieuwerijden.nl/
http://www.bmwt.nl/templates/mercury.asp?page_id=2448
http://www.bmwt.nl/templates/mercury.asp?page_id=2448
http://www.klimaatcoalitie.nl/
https://www.duurzameleverancier.nl/
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https://www.logistiek010.nl/nl/programma-s/Ecostars-42 Nee Niet aansluiten bij dit initiatief. 

https://www.stimular.nl/duurzaamheidskringen Ja Niet aansluiten bij dit initiatief. 

https://www.cumela.nl/bedrijf-en-economie-

certificering-grondverzet-en-cultuurtechniek-

aanbesteding-en-uitvoering/cumela-0 

Ja Niet aansluiten bij dit initiatief. 

https://futureproof.community/ Ja Van den Heuvel heeft deelgenomen aan dit 

initiatief. 

 

  

https://www.stimular.nl/duurzaamheidskringen
https://www.cumela.nl/bedrijf-en-economie-certificering-grondverzet-en-cultuurtechniek-aanbesteding-en-uitvoering/cumela-0
https://www.cumela.nl/bedrijf-en-economie-certificering-grondverzet-en-cultuurtechniek-aanbesteding-en-uitvoering/cumela-0
https://www.cumela.nl/bedrijf-en-economie-certificering-grondverzet-en-cultuurtechniek-aanbesteding-en-uitvoering/cumela-0
https://futureproof.community/
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3.2. Relevante Sector- en /of keteninitiatieven 

In de onderstaande tabel zijn de relevante sector- en/ of keteninitiatieven weergegeven. 
 

N
r. 

Initiatief Website  Beknopte toelichting initiatief 

1. Nederland CO2 neutraal  nlco2neutraal.nl/ Nederland CO2 neutraal helpt deelnemers om stappen te zetten 
in de richting van klimaatneutraal ondernemen onder het motto: 
’Nederland CO2 neutraal dat is onze filosofie’. Hiervoor worden 
met name bijeenkomsten en presentaties georganiseerd waar 
actief aan deelgenomen wordt. 

2. Het Nieuwe Rijden 
 

www.hetnieuwerijden.nl/ Het programma Het Nieuwe Rijden stimuleert automobilisten, 
beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders over te gaan tot 
een energie-efficiënter rij- en reisgedrag. 

3. Het Nieuwe Draaien 
 
 

www.bmwt.nl/ Waarom Het Nieuwe Draaien? In de bouw worden grote 
hoeveelheden brandstof verbruikt. Dit zorgt voor hoge kosten 
en voor veel milieuvervuiling. Door de bouwmachines slimmer te 
bedienen kan veel energie worden bespaard. Dit noemen we 
Het Nieuwe Draaien. Toepassing hiervan levert al snel een 
besparing van 10% op de brandstofkosten op. Voor de gehele 
branche is dat een winst van circa 200 miljoen per jaar. 

4. De Nederlandse Klimaatcoalitie 
 

klimaatverbond.nl/actueel/
de-nederlandse-
klimaatcoalitie-nkc-stopt/ 

De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van MVO 
Nederland, Natuur en Milieu, Het Nederlandse Klimaatverbond 
en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij zijn niet alleen, 
de Nederlandse klimaatcoalitie bestaat vooral dankzij haar 
deelnemers: organisaties, instellingen, overheden, NGO’s en 
bedrijven die uiterlijk voor 2050 een klimaat neutrale 
bedrijfsvoering realiseren en zich daarvoor aansluiten bij de 
Nederlandse Klimaatcoalitie. Zo werken wij samen aan een 
klimaat neutrale samenleving. Leden van de Nederlandse 
Klimaatcoalitie beloven uiterlijk 2050 klimaatneutraal te 
ondernemen en ondertekenen hiervoor een Code of Conduct. 
Samen bouwen we aan een sterke coalitie die laat zien dat 
klimaatneutraal ondernemen niet alleen goed haalbaar is, maar 
ook heel rendabel. 

5. Futureproof community futureproof.community/ Futureproof.community is het online platform van MVO 
Nederland. MVO Nederland is het grootste duurzame 
bedrijvennetwerk van Europa. Samen met 2500 ondernemers 
vormen we een beweging die de overgang naar een nieuwe 
economie versnelt. Een gezonde economie waarin positieve 
financiële resultaten samengaan met de zorg voor onze planeet 
en mensen. We gaan voor maximale impact, nationaal en 
internationaal. 
We werken aan klimaat neutrale, circulaire en inclusieve 
bedrijfsmodellen en duurzame handelsketens. We zetten de 
agenda, vergroten de markt voor duurzame innovaties, creëren 
massa, en lobbyen in Nederland en Europa voor ambitieus 
overheidsbeleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Ons netwerk groeit en staat open voor ondernemers met 
duurzame ambities. 

6. Duurzame leverancier www.duurzameleverancier
.nl/ 

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die 
veilig en verantwoord willen ondernemen. Wij ondersteunen 
bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen 
op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid. 
Het initiatief is laagdrempelig en interactief. We organiseren 
interessante klankbordbijeenkomsten en ondersteunen diverse 
keteninitiatieven. Ons uitgangspunt is het delen van kennis en 
informatie, voor en door de deelnemers, groot en klein. 

 
 

  

http://nlco2neutraal.nl/
http://www.hetnieuwerijden.nl/
https://www.bmwt.nl/thema?dossierid=2288484355
https://klimaatverbond.nl/actueel/de-nederlandse-klimaatcoalitie-nkc-stopt/
https://klimaatverbond.nl/actueel/de-nederlandse-klimaatcoalitie-nkc-stopt/
https://klimaatverbond.nl/actueel/de-nederlandse-klimaatcoalitie-nkc-stopt/
https://futureproof.community/
https://www.duurzameleverancier.nl/
https://www.duurzameleverancier.nl/
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4. Deelname aan Sector- en/of keteninitiatief – 2.D.1, 2.D.2 en 3.D.1 

 

Van den Heuvel neemt actief deel aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal en Duurzame Leverancier. Beide 
initiatieven worden in de volgende paragrafen toegelicht. 

 
4.1 Initiatief: Nederland CO2 Neutraal 

Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en organisaties te stimuleren en te ondersteunen 

om toe te groeien naar een klimaat neutrale onderneming. Dit doet Nederland CO2 Neutraal omdat ze erin 
geloven dat ze op deze manier een betere toekomst kunnen creëren voor nu, maar zeker ook voor in de 

toekomst. Nederland CO2 Neutraal gaat voor schonere bedrijven en minder afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen. Daarnaast wil Nederland CO2 Neutraal bedrijven die deelnemen aan de CO2-Prestatieladder de 

kans bieden om te voldoen aan twee eisen 3.D.1 en 5.C.1. Deelname aan Stichting Nederland CO2 Neutraal 

betekent dat je actief deelneemt aan een initiatief en dat je deelneemt aan een CO2 reductieprogramma. 

“Het leukste CO2-reductie initiatief van Nederland” dát is de slogan van Nederland CO2 Neutraal! De enige 
manier om ervoor te zorgen dat bedrijven ook echt aan de slag gaan met CO2-reductie is om het leuk te 

maken. Inspiratie en energie zijn twee woorden die passen bij het initiatief. Het doel is om de deelnemers 

aan het initiatief naar huis te laten gaan met een enorme bak aan energie en inspiratie om met CO2-reductie 
aan de slag te gaan. Op het initiatief geen saaie sprekers en lange PowerPointpresentaties maar altijd een 

bekende Nederlander op het podium. 

Hoe kunnen bedrijven CO2 neutraal worden? Er zijn drie stappen om hiervoor te zorgen (gebaseerd op de 

Trias Energetica): 

1. Het verminderen van de huidige CO2-uitstoot; 
2. Duurzame energie opwekken; 
3. Het compenseren van de resterende CO2-uitstoot.  

Workshops van Nederland CO2 Neutraal 
Om goede invulling te kunnen geven aan de 3D-eis uit de CO2-prestatieladder, heeft Nederland CO2 Neutraal 
voor haar leden de mogelijkheid gecreëerd om deel te nemen aan workshops. Van den Heuvel neemt actief 

deel aan diverse workshops. De bijdrage van het brandstofverbruik van het wagenpark bij van den Heuvel 
zorgt voor 75% van de CO2-uitstoot. Door deelname aan de workshops hoopt van den Heuvel inspiratie op 

te doen om het brandstofverbruik voor het wagenpark te verminderen. 

 

Gegevens initiatief 

Initiatief: Nederland CO2 Neutraal 
Initiator: CO2 Seminar 

Deelnemers: Opsomming van enkele deelnemers: Spie, Vissers Ploegmakers, Bosch, Van den Heuvel 

Aannemingsbedrijf B.V., overige deelnemers zijn te raadplegen op 
http://nlco2neutraal.nl/leden/  

Informatie: http://nlco2neutraal.nl/  
  

 
  

http://nlco2neutraal.nl/leden/
http://nlco2neutraal.nl/
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4.2 Initiatief: Duurzame Leverancier 

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die willen investeren in duurzaamheid. Het 

initiatief is in 2009 opgezet door Movares, Strukton, Antea Group en Sweco. Eind 2017 zijn Arcadis, 
RoyalhaskoningDHV, Witteveen+Bos en Fugro als partners toegetreden en hebben we onze dienstverlening 
uitgebreid met de projectenfootprints (ketenanalyses) en D-Tool.  

Ons platform ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun bedrijfsvoering 

en projecten. Daarbij wordt milieuverantwoord gehandeld en worden innovatieve methoden ontwikkeld om 
milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers is 
het uitgangspunt. De Duurzame Leverancier helpt bij het vinden van jouw duurzame leveranciers. 

Voor iedereen die meedoet liggen contacten met leveranciers, opdrachtgevers en NGO's die werk maken 
van duurzame oplossingen binnen handbereik. Elk jaar organiseren we duurzame inspiratiesessies, onze 
klankbordbijeenkomsten.  

Klankbordbijeenkomsten 
Van den Heuvel neemt minimaal 2 keer per jaar deel aan een klankbordbijeenkomst CO2/duurzaamheid. 
Daarnaast wordt de CO2-uitstoot jaarlijks gerapporteerd via de rapportagetool van Duurzame Leverancier. 

 

Gegevens initiatief 

Initiatief: Durzame Leverancier 

Initiator: Movares, Strukton, Antea Group en Sweco. 
Deelnemers: Visser en Smit Hanab, Van Gelder Groep B.V., Gebr. Van Leeuwen boringen B.V., 

BUKO, Bouwend Nederland, zie overzicht op de website. 
Informatie: duurzameleverancier.nl/bedrijven/ 

https://www.duurzameleverancier.nl/bedrijven/
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5. Budgetoverzicht initiatief – 3.D.2 

 

5.1. Kosten 

Voor de uitvoering van diverse werkzaamheden gerelateerd aan de initiatieven zijn kosten verbonden. Deze 

kosten zijn in de onderstaande paragrafen inzichtelijk gemaakt.  

 
5.2. Initiatief: Nederland CO2 Neutraal 

 

 

5.3. Initiatief: Duurzame Leverancier 

 

 

6. Deelname reductieprogramma’s – 5.C.1 en 5.C.2 

 

Om publiekelijk uit te dragen dat Van den Heuvel streeft naar een duurzame bedrijfsvoering, heeft 
zij zich aangemeld bij 2 reductieprogramma’s. Zij onderschrijft de doelstelling van beide 
programma’s om actief CO2-reductie te realiseren. Er wordt deelgenomen aan Nederland CO2 
Neutraal als reductieprogramma (tegelijkertijd ook keteninitiatief; zie beschrijving in paragraaf 4.1) 
en aan Duurzame Leverancier (zie beschrijving in paragraaf 4.2). 
 
 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 1 persoon x 40 uur 
1 persoon x 20 uur 

€ 70, - 
€ 70,- 

€ 2.800, - 
€ 1.400,- 

Overige kosten • 1x € 997, - (jaarlijkse contributie) 

• Reiskosten 4*(2*72 km)=576 km 

€ 997, - 
€ 0,19 

€ 997, - 
€ 110,- 

  

Totaal € 5.307, - 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 1 persoon x 30 uur € 70, - € 2.100, - 

Overige kosten • 1x € 92,50 (jaarlijkse contributie) 

• Reiskosten 2*(2*85 km)=340 km 

€ 92,50 
€ 0,19 

€ 92,50 
€ 64,50 

  

Totaal € 2.257, - 


