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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. 

 

Dit voorjaar is J. Koper & Zn bv uitgenodigd door de Cumela om bij het jaarcongres van 

14-06-2022 aanwezig te zijn. Het jaarcongres werd gehouden bij het door 

Rijkswaterstaat gerealiseerde project “De Groene Boog” de nieuwe snelweg tussen de 

A13 en A16. Vanuit het sector initiatief worden wij geïnspireerd tot actief deelname aan 

het sector initiatief “Sturen op CO2 “en komen wij door deelname in contact met andere 

collega-bedrijven en leren wij daar meer hoe CO2 duurzaamheid en bewustzijn door te 

voeren. 

Op 29 november 2022 hebben we een interessante bijeenkomst gehad in Obdam. 

Omdat CO2 prestatieladder versie 4.0 in de maak is werd ons gevraagd wat wij graag 

aangepast zouden willen zien of als overbodig ervaren. Unaniem werd aangegeven dat de 

maatregelenlijst van SKAO in eerste instantie als een handige tool werd ervaren maar 

met het voortschrijdend inzicht van heden totaal overbodig. Voegt niets meer toe. Dit 

werd meegenomen in de feedback. Door de nieuwe Norm zijn er tevens ervaringen 

gedeeld, en besproken hoe de audits werkelijk verlopen in de praktijk, en hier ervaringen 

gedeeld. 
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André de Swart, Adviseur bedrijfskundige zaken Cumela Advies nam daarna het stokje 

over met een uitgebreide presentatie over de energiestransitie in de cumulasector. Zero-

emissie wordt steeds concreter. Wat betekent dat voor verduurzaming in de 

Cumelasector? Wat is de stand van zaken als het gaat om elektrisch materieel en 

waterstof-, brandstofcel- en waterstof versus traditionele motoren? En hoe zit het met de 

mogelijkheden en de kosten? 

Vanuit de bijeenkomst hebben wij de nodige aspecten en vraagstukken mee naar 

huisgenomen waaronder het strategisch voorsorteren. Daarvoor hebben we André 

uitgenodigd op het bedrijf voor een advies m.b.t. ons eigen bedrijf en welke zware 

aansluiting wij moeten gaan aanvragen. Dit is nog in ontwikkeling. 

 

 

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. 

 

 


