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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.  

 

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

nieuwe initiatieven, achtergrondartikelen, etc 

 

Op dinsdag 11 juni 2019 hebben we een lezing gehad over de verschillen tussen de oude 

norm 3.0 en de nieuwe norm 3.1 die er eind 2019 / begin 2020 aankomt. Verder zijn o.a. 

de publicatie eisen doorgenomen aangezien daar nog wel eens misverstanden over 

bestaan. Na de pauze was een groepsopdracht om samen met branche genoten te 

brainstormen over zaken uit de praktijk. Middels een hand-out werden onderwerpen 

aangegeven en antwoorden uitgewerkt op een flap om dit klassikaal te bespreken. 

Voorbeelden waren bv. ervaring met bv. Alternatieve brandstoffen, Apparatuur op 

waterstof, Hybride materieel en wat zijn hier de voor- en nadelen van?  
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Op dinsdag 19 november 2019 waren we te gast bij de Mechan groep in Achterveld. 

Mechan is de distributeur voor AGCO-merken als Fendt, MF, Valtra en Fella. De sprekers 

tijdens het jaarcongres stonden stil bij de actuele ontwikkelingen van de energietransitie 

en hoe de norm Prestatieladder CO2 er voor staat. ‘Zelfde power, met minder CO2’ geeft 

de richting aan hoe een leverancier als de Mechan groep het gevraagde vermogen levert 

met minder uitstoot van CO2. Skao gaf een lezing over de stand van zaken m.b.t. De CO 

2 Prestatieladder. Wetenschappelijk onderzoek: organisaties met CO 2 Prestatieladder 

certificaat reduceren twee keer zo snel CO 2 dan bedrijven zonder. Ambities/Prioriteiten 

2019-2021 en Handboek 3.1. Handboek 3.1 geeft een verbetering m.b.t. zichtbare 

impact op projecten, minder papier, in lijn met internationale normen. Het uitgangspunt 

is geen fundamentele wijzigingen in systematiek. 

 

 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) 

 

2. Sectorinitiatief: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) 

 

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk 

voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-

Prestatieladder. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-

Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren.  

 

SKAO jaagt bedrijven en overheden met de CO2-Prestatieladder aan om CO2 te 

reduceren met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren. Tool hierbij is de 

maatregellijst. Dit is een niet uitputtende lijst met CO2-reductiemaatregelen, 

onderverdeeld naar veelvoorkomende activiteiten van bedrijven die deelnemen aan de 

CO2-Prestatieladder. 

 

Het secretariaat organiseert alle bijeenkomsten en vergaderingen van de verschillende 

onderdelen van de stichting zoals het bestuur, het CCvD, werkgroepen en de Technische 

Commissie. Het draagt zorg voor de communicatie(middelen), de website en lezingen en 

presentaties. Het faciliteert onderzoek naar de verbetering en doorontwikkeling van de 

CO2-Prestatieladder. 

 

 


