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Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor Theo 
Klever B.V. is de website van de SKAO geraadpleegd 
(https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een compleet overzicht van alle 
initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele geschikte initiatieven zijn 
besproken met de projectleider en met het management. Aangezien Theo Klever B.V. aan 
meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd. 
 
Jaarlijks wordt er door de CO2-verantwoordelijke en de directie geëvalueerd of deelname 
aan de initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele 
andere geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven 
en overheden informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en 
ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel 
vraagt de norm van de SKAO om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. 
Verslagen van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in 
de werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname. 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker 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. 

Lopende initiatieven 

Initiatief “Sturen op CO2” 

Sturen op CO2 van CUMELA Nederland is een sectorinitiatief voor haar leden, zodat zij hun 
reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het certificaat CO2-
prestatieladder 3.1 niveau 5. Cumela-bedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met 
certificeren voor de CO2-prestatieladder kunnen deelnemer worden van dit initiatief. 
 
Doel: 
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. Daarnaast werken de deelnemers thema’s uit met betrekking tot de meest 
elementaire emissie (brandstof) binnen de CUMELA sector.  Zoals een beter inzicht in de 
verbruikscijfers (invalshoek A), de mogelijkheden tot reductie (invalshoek B) en hoe 
daarover intern en extern te communiceren (invalshoek C).  
Van alle thema’s wordt verslag gedaan. De resultaten worden verspreid via het ledenblad 
“Grondig”, de CUMELA Nieuwsbrief, de CUMELA-site.  
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