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3.D.1 Deelname (actief) aan Sector- en Keten-initiatieven 

Voor wat betreft de genoemde initiatieven (zie document 1.D.1) hebben wij besloten 

actief te gaan deelnemen aan:  

 

Sturen op CO2 van Cumela Nederland 

 

1. Sectorinitiatief: Sturen op CO2 van Cumela Nederland 

 

CUMELA Nederland organiseert sinds 2014 een sectorinitiatief voor haar leden zodat zij 

hun reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het SKAO. Het doel 

van het initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak 4 % emissie 

gaan reduceren ten opzichte van het basisjaar.  

 

Dit sectorinitiatief heeft tot doel cumela-leden te ondersteunen om de eisen die de norm 

stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen 

aan dit meerjarig sectorinitiatief krijgen deelnemers een uitgebreide stroom aan 

informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde documenten om de CO2 sturing te 

verbeteren. Hiernaast voldoet het initiatief aan de richtlijnen van het SKAO. Het initiatief 

heeft een permanent karakter.  

 

De stichting inspireert deelnemers om actief met CO2-reductie aan de slag te gaan door 

informatieve bijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten vinden minimaal 2 x per 

jaar en iedere keer spreekt een externe deskundige m.b.t. CO2 prestatiemanagement. 

Gedurende deze bijeenkomsten nemen de deelnemers plaats in werkgroepen, waarbij de 

ervaringen en mogelijkheden tussen diverse bedrijven in verschillende sectoren worden 

uitgewisseld. Per bijeenkomst wordt een bepaald onderwerp behandeld.  

 

 

Het hoofdthema voor 2017 is ‘Inzicht in brandstof en techniek”. 

 

De CO2-prestatieladder kent vijf niveaus van deelname voor bedrijven, met vier uit te 

werken invalshoeken. De niveaus: 

1. Inzicht in de belangrijkste energiestromen. 

2. Inzicht in het eigen energieverbruik en de wil om dat te reduceren. 

3. CO2-footprint conform norm en kwantitatieve reductiedoelstellingen. 

4. CO2-bewust handelen en reductie initiëren in samenwerking met keten. 

5. Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen. 

De invalshoeken zijn ‘Inzicht’, ‘Reductie’, ‘Transparantie’ en ‘Participatie’. Tijdens de 

bijeenkomsten van het sectorinitiatief in 2017 richten zij zich op het thema ‘Inzicht in 

brandstof en techniek’: welke brandstofregistratiesystemen gebruiken de leden 

momenteel en wat zijn de ervaringen, zijn de meetgegevens betrouwbaar, waar blijven 

de liters die niet zijn aangewend voor werkzaamheden en hoe kunnen zij gegevens 

uitwerken in een CUMELA-benchmark. Naast informatie delen worden er 

binnen het sectorinitiatief vanuit de regio’s in werkgroepen onderwerpen uitgewerkt die 

toepasbaar zijn in de individuele bedrijfssituatie. De deelnemers worden rond een thema 

zo veel mogelijk ook zelf aan het werk gezet (het heet nu eenmaal sectorinitiatief…). 
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Studiemateriaal en benodigde documenten die de norm eist om op de vier invalshoeken 

aan de norm te voldoen worden in een format aangeleverd. 

 

Elk kwartaal ontvangen leden een exclusieve nieuwsbrief met de laatste stand van zaken, 

nieuwe initiatieven, achtergrondartikelen, etc 

 

Op 21 maart en 31 mei hebben wij deelgenomen met het sectorinitiatief. Het thema ‘Van 

wie is de diesel’ en “Groene stroom en de herkomst” is op 31 maart besproken. Tijdens 

de bijeenkomst van 31 mei hebben wij informatie gekregen over “Ketenanalyse en 

projecten op gunningsvoordeel” en “Waar de maatregelenlijst om gaat”.   

 


