Vanuit 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.

Deelname sector- en keteninitiatieven
Op basis van bovenstaande tabel ligt het voor de hand te kiezen voor deelname
aan Cumela, de vakgroep van Bouwend Nederland, duurzameleverancier.nl of
Duurzaam GWW. De meest voor de hand liggende keuze is om deel te nemen
aan Cumela omdat dit de eigen brache vereniging is als actief initiatief en voor
de duurzameleverancier.nl als passief initiatief.
Het initiatief van Cumela houdt het volgende in:
 Periodieke bijeenkomsten
 deelname aan een interactieve workshop in de regio. Tijdens iedere
bijeenkomst wordt er o.a. een bijdrage geleverd door externe deskundigen
m.b.t. CO2-prestatiemanagement.
 Uitwisseling tussen de deelnemers van de regionale groepen over de
individuele stand van zaken en voortgang per deelnemend bedrijf.
 Studiemateriaal en benodigde documenten om aan de vier invalshoeken van
de norm te kunnen voldoen.
Het bedrijf heeft de keuze gemaakt voor de volgende initiatieven:
Passie en 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 passieve en 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.
Duurzameleverancier.nl (passief)
Door deel te nemen aan het platform de duurzameleverancier.nl is het doel om
samen met andere bedrijven te komen tot inzichten
Cumela, sturen op CO2 (actief)
Door deelname aan dit actieve initiatief treedt men in overleg met andere
bedrijven om van gedachte te wisselen en er is altijd een spreker om de
bewustwording te triggeren.
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.

