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1. INLEIDING 
 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. Het 

bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen. 

 

Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven 

informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen t.b.v. 

CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve deelname, 

middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van overlegmomenten, en 

presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen dienen als bewijs van actieve deelname 

tegenover de auditor. 

 

Voortgang initiatief 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op een gegeven 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. 
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2. INVENTARISATIE VAN INITIATIEVEN 
 

Berkhout Schipluiden B.V. heeft zich op de hoogte gesteld van welke sector- en keteninitiatieven er zijn 

en deze bestudeerd, daarnaast heeft een marktconsultatie plaatsgevonden bij bevriende relaties. Vanuit 

deze zienswijze is gekozen voor het initiatief van KAM-adviseur Nederland B.V. ‘Samen slim besparen’. 

Bij dit initiatief worden minimaal twee bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Tijdens deze 

bijeenkomsten wordt met diverse relaties vanuit de branche gesproken over CO2-reductie, omgang 

met projecten en CO2, mogelijkheden tot verduurzamen. Initiatieven, maatregelen en bevindingen 

worden gedeeld. Er wordt gekeken naar de kansen en bedreigingen binnen diverse werkwijzen. 

Kennisdeling is een zeer belangrijk aspecten tijdens de bijeenkomsten. 

 

Berkhout Schipluiden B.V. heeft gekozen voor het sectorinitiatief ‘Samen slim besparen’ van KAM-

adviseur Nederland B.V. De keuze voor dit initiatief is gebaseerd dat het initiatief is opgezet vanuit de 

adviessector. Het geeft Berkhout Schipluiden B.V. de kans om bekend te worden met andere partijen 

binnen de CO2-prestatieladder en een netwerk op te bouwen van contacten onder deelnemende 

partijen en daardoor met andere invalshoeken geconfronteerd worden op het gebied van CO2-reductie 

die ook voor mateco b.v. van belang kunnen zijn. 

 

Doel: 

Voor Berkhout Schipluiden B.V. is het doel van deelname aan de sector- en keteninitiatieven om 

informatie te kunnen opdoen. Gehoopt wordt over de volgende onderwerpen informatie te kunnen 

verkrijgen door deelname aan bijeenkomsten, werkgroepen, workshops, seminars en dergelijke: 

• Bewustwording binnen het bedrijf op het gebied van CO2; 

• Brandstofbesparing op de brandstof binnen het wagenpark; 

• Het mogelijk opzetten van eigen sector en keteninitiatief. 

 

Naast het opdoen van informatie wil Berkhout Schipluiden B.V. natuurlijk informatie delen met leden. 

Dit zal met name gedaan gaan worden door te delen hoe binnen de organisatie bepaalde 

reductiemaatregelen in de praktijk gebracht zijn of kunnen worden. Tot op zekere hoogte kan in detail 

worden getreden hoe binnen de organisatie specifiek beleid, maatregelen en technieken worden 

bedacht, geïmplementeerd en gecombineerd om tot CO2-reductie te komen. 
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Berkhout Schipluiden B.V. heeft zich aangesloten bij het sectorinitiatief “CO2-reductie KAM-adviseur 

Nederland”. Tijdens deze bijeenkomsten is actief deelgenomen aan de invulling (werksessies) en de 

discussiemomenten van het aangeboden programma. 

 

Door een afvaardiging van Berkhout Schipluiden B.V. deelgenomen aan de volgende 

bijeenkomsten:  

Bijeenkomst “Samen slim besparen”, d.d. 4 november 2022 te Haarlem (zie 4. Verslagen). 

 

De datum voor de volgende bijeenkomsten staat gepland op 24 maart 2023. 

 

Nieuwe deelnames zijn nog niet van toepassing. 

 
 
 
 
3. BUDGET 
 

Ten behoeve van de deelname aan de sector- en keteninitiatieven door personeel van Berkhout 

Schipluiden B.V. worden de benodigde middelen (werktijd, vervoer en geld) beschikbaar gesteld door 

de directie. 

 

Onderstaand is het jaarbudget hiervoor opgenomen. 

 
Tabel 2. Budget t.b.v. deelname sector- en keteninitiatieven. 

 
Kostenpost Aantal Eenheid Kosten 
Inzet personeel (deelname incl. reiskosten) 16 uur € 75,= € 1.200,= 
Jaarbijdrage initiatief “CO2-reductie KAM-adviseur 
Nederland” 

1 keer € 500,= € 500,= 

Totaal   € 1.700,= 
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4. VERSLAGEN 

 
Verslag CO2 Initiatief Samen Slim besparen 4 november 2022 KAM adviseur Holland  

 

Bijeenkomst informatie  

Locatie: Van der Valk Hotel te Haarlem  

Duur: 12.00 uur – 16:30 uur 

 

Opening bijeenkomst door Michelle Glorie (KAM adviseur)  

Het programma van de bijeenkomst is geopend door Michelle Glorie waarbij het programma van de 

middag wordt besproken, conform agenda.  

Gastspreker Leon van Ast, Circulair West. 

 

Na de opening van de bijeenkomst heeft Leon van Ast ons meegenomen in de wereld van de circulaire 

economie en de initiatieven van Circulair West.: 

- Wat is de circulaire economie en waarom is deze noodzakelijk? 

- Wie zijn Circulair West? 

- Wat doet Circulair West? 

 

Tweede deel door KAM adviseur:   

Na de presentatie van Circulair West bespreekt KAM adviseur de volgende onderwerpen: 

• Wijzigingen wet- en regelgeving; 

o CO2 uitstoot werk gebonden personenmobiliteit is ook uitgesteld naar 1 juli 2023! 

• Afwijkingen gezien in de afgelopen periode binnen de CO2 Prestatieladder. 

 

Na deze informatie worden er groepen gevormd om de volgende vragen te bespreken met elkaar en 

ervaringen uit te wisselen: 

• Wat valt je op aan de meegenomen doelstellingen en maatregelen? 

• Waar heb je specifiek op gelet? 

• Hoe past dit binnen de huidige klimaatdoelstellingen? 
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De conclusies van de gesprekken worden besproken en gedeeld binnen de groep: 

• Lastig om doelstellingen op te stellen, er zijn technische of financiële obstakels om deze 

hoeveelheid te reduceren. 

• Er wordt regelmatig geïnvesteerd, alle vernieuwingen zijn zuiniger. 

• Bij opdrachtgevers leeft minder uitstoten steeds meer. 

• Waarbij de ene deelnemer aangeeft het lastig te vinden vooraf een goede doelstelling te 

stellen, geeft de andere deelnemer aangeeft zeker te zijn het doel te behalen. Dit hangt ook 

sterk van de branche af welke mogelijkheden er zijn. 

• Michelle geeft aan dat het belangrijk is te weten wat je al gerealiseerd hebt, want deze 

percentages zijn vaak hoger dan ingeschat, we zijn geneigd alleen vooruit te kijken. 

• Tip: bereken wat je maatregelen opleveren en bepaal op basis hiervan je doelstelling. 

• Er is een organisatie welke veel geïnvesteerd heeft in inzichtelijk maken van uitstoot en hier ook 

maatregelen op heeft ingezet en deze continu monitort. Zonder investeringen qua 

elektrificeren hebben ze al ruim 30% CO2 gereduceerd. Wat een mooi voorbeeld om ook naar 

andere opties te kijken. 

• Betrek ook medewerkers bij het proces, informeer, activeer en motiveer ze op de verwachte 

veranderingen. 

• Kijk naar een aantal stappen richting 2030, accepteer dat nu (nog) niet de grootste en 

gemakkelijkste punten aangepakt kunnen worden, maar zoek naar mogelijkheden. 

• Verder inzicht is een goed punt om mee te starten, alleen liters diesel zeggen waarschijnlijk niet 

meer genoeg. 

 

 
Een sheet van de PowerPointpresentatie 


	CO2-PRESTATIELADDER – 3.D.1/3.D.2

