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1.0 Inleiding
Voor u ligt het document “keteninitiatieven” van Kummeling BV. Hierin beschrijven wij initiatieven die in
de keten en/of sector om CO2 te reduceren.
In dit document komen de volgende eisen vanuit de CO2 prestatieladder aan bod.
• 1.D.1 Inventarisatie van sector- en keteninitiatieven
• 1.D.2 Rapportage management overleg
• 3.D.1 Overzicht initiatieven omtrent CO2 reductie
• 3.D.1: Actieve deelname initiatieven
• 3.D.2: Budgetoverzicht initiatieven
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2.0 Overzicht initiatieven
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn:
Vanuit Cumela:
Sturen op CO2

Het initiatief “Sturen op CO2” 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. Het
initiatief heeft een permanent karakter.

Duurzame leverancier

Dit platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid
helpt bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering d.m.v. tips en
adviezen. Vooral bij het opstarten van het inventariseren /
reduceren van de CO2 uitstoot een goede bron van informatie.

Nederland CO2 neutraal

De VVM, netwerk van milieuprofessionals, is hét kennis- en
relatienetwerk voor milieuprofessionals. De VVM zet zich in voor
alle milieuprofessionals, ervaren krachten en nieuw talent. Niet
de genoten opleiding geldt als criterium om lid te worden, maar
het werkveld. De achtergrond van de leden is daarom heel divers.
Juist die variatie van werkgevers en disciplines maakt de VVM al
ruim twintig jaar lang tot een wervend en inspirerend platform
voor haar leden. Door de open cultuur komen intercollegiale
contacten tot stand en is het mogelijk om discussie te voeren en
opinies te vormen over alle mogelijke milieuonderwerpen.

Overheid: Het Nieuwe Rijden
(HNR)

Het nieuwe rijden is een initiatief om het brandstofverbruik
te reduceren en zodoende de CO2 uitstoot.

De Nederlandse
Klimaatcoaltitie

Op deze site vind je inspiratie, tools en middelen én netwerk op
het gebied van klimaatneutraal ondernemerschap. Daarnaast is
dit platform dé plek van de deelnemers van de Nederlandse
Klimaatcoalitie: deze organisaties, bedrijven en instellingen
hebben de ambitie om voor 2050 klimaatneutraal te
ondernemen.

De groene zaak

Doel is om met andere koplopers samen onderwerpen te
agenderen die bijdragen aan de versnelling van duurzame
ontwikkeling. Partners van De Groene Zaak stellen zich ten doel
gezamenlijk de transitie naar een duurzame economie en
samenleving in de hoogst mogelijke versnelling te realiseren

Leven op Daken

(LOD) is een samenwerkingsverband tussen hoveniersbedrijven
(waaronder BTL), dakdekkers, aannemers en installatiebedrijven,
ter bevordering van het meervoudig gebruik van daken. Volgens
dit concept leggen wij groen, parkeer, water- en energiedaken
aan conform een stappenplan, waardoor een grote meerwaarde
voor opdrachtgevers verkregen kan worden.
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3.0 Keuze uit de initiatieven

Tabel 3.1

De bovenstaande initiatieven zijn besproken in de directie. En enkele spreekt wel aan, met name het
initiatief van Cumela, omdat dit praktisch is en gericht op de eigen sector. In tabel 3.1 zijn de gekozen
initiatieven vermeld:

Initiatief

Wie / Wat

Bekendmaking

Sector initiatief: sturen op CO2

Initiatiefnemer: Cumela, deelnemers:
grondverzet bedrijven, loonwerkers
en groenvoorzieners
Alle medewerkers krijgen info over
rijstijl en de adviezen van de website
HNR.nl

Bekendmaking via dit rapport en
de site van Skao

Het Nieuwe Rijden

Bekendmaking via dit rapport

4.0 Andere informatiebronnen
Naast de initiatieven biedt haar adviseur (ir. N.P.C. Mul van Mul Management Consultants BV) Kummeling
via veel informatie over ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied. Hij adviseert en begeleid hij op dit vlak
diverse bedrijven in het MKB. Hij neemt deel aan tal van relevante vakbeursen en evenementen op gebied
van energiebesparing, duurzame energievoorziening en elektrische mobiliteit voor MKB en industrie:
•
•
•
•
•
•
•

EKZ-evenement: Partners in energie-uitdagingen (RVO en Nederlandse Vereniging Duurzame Energie)
Vakbeurs Energie
Vakbeurs Industrial Heat
Vakbeurs Zero Emissie
Smart storage (accutechniek)
MVO-congres
VSK (installatietechniek)

Verder is hij geabonneerd op diverse nieuwsbrieven op gebied van duurzaamheid
De adviseur verzorgt jaarlijks een energiebeoordeling voor het bedrijf met een onderzoek naar
aanvullende mogelijkheden voor CO2 reductie en duurzame energievoorziening. Zo is in voorjaar 2021 een
duurzaam energievoorzieningsplan opgesteld voor ons bedrijf, nadat het plan voor grootschalige aanleg
van zonnepanelen met SDE+ was afgevallen door congestie problematiek in onze regio. Hij heeft ook onze
scope 3 analyse en de onze ketenanalyse opgesteld voor groot materieel (kapitaalgoederen). Op dit vlak
was er slechts weinig informatie beschikbaar bij SKAO.

4.0 Budgetten
De budgetten zijn vastgesteld en vastgelegd in het managementactieplan 2021-2024
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6.0 Actieve deelname: Sectorinitiatief
“Sturen op CO2”
Achtergond:
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 jaarlijks 1 % emissie gaan. Cumelabedrijven die
gecertificeerd zijn of bezig zijn met certificeren voor de CO2 prestatieladder kunnen deelnemer worden
aan dit sectorinitiatief “Sturen op CO2”.
Sectorinitiatief
Dit sectorinitiatief heeft tot doel cumelaleden 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.
Inhoud deelname sectorinitiatief “Sturen op CO2”
• Minimaal vier maal per jaar actieve deelname aan een interactieve workshop met aansluitend
een gezamenlijk buffet (15.00-19.00 uur). Tijdens iedere bijeenkomst wordt er een bijdrage
geleverd door een externe deskundige m.b.t. CO2 prestatiemanagement.
• Uitwisseling tussen de aangesloten leden van de werkgroep over de individuele stand van
zaken, de doelstellingen, de communicatie en de voortgang.
• 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.
• Toegang tot een gesloten Linkedin community voor online uitwisseling van diverse onderwerpen
met alle deelnemers.
• Toegang tot wekelijks gratis telefonisch spreekuur.
• Deelname aan dit traject is per kalenderjaar. Dit betekent dat de deelname ook per kalenderjaar
wordt gefactureerd.
Deelnamekosten:
De kosten voor deelname bedragen € 500 per jaar

Dit initiatief brengt ons de nodige informatie, overleg met collega’s over praktische implementatie en wij
brengen ook actief informatie in op basis van onze ervaringen en de bevindingen van onze adviseur.
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