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1.D.1-1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 
 

 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie 

Overheid  
De overheid gaat steeds 
duurzamer inkopen  
 

De ladder wordt soms gehanteerd door 
overheidsinstellingen bij inkoop en aanbesteden. 

Aannemers 
Wallaard Noordeloos bv, 
Weveling Groenprojecten bv, 
Boskalis Nederland bv 

Grote opdrachtgevers. Bezitten zelf niveau 4 of 5 
prestatieladder. Hebben daardoor zelf een aantal 
sectorinitiatieven. 
 

MVO Nederland 
MVO Nederland is de nationale 
kennis- en netwerkorganisatie 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO); 
 

Handig voor tips en suggesties en keteninitiatieven. 
Duurzame Leveranciers.nl 

CUMELA Nederland Organiseert sectorinitiatief “Sturen op CO2”. 
 

Duurzaam GWW Green Deal Duurzaam GWW is een 

samenwerkingsverband tussen opdrachtgevers, 

opdrachtnemers, kennisinstellingen, toeleveranciers en 

adviesbureaus in de GWW sector. Ledisch Loonbedrijf 

heeft niet de samenwerkingsoovereenkomst 
ondertekend, maar houdt wel de site in de gatenom de 
laatste ontwikkelingen te volgen en bruikbare tips om te 
zetten naar haar eigen bezigheden. 
 

Diverse bedrijfsverenigingen De directie van Leidsch Loonbedrijf B.V. is lid van 
diverse bedrijfsverenigingen in de regio en daar waar 
mogelijk worden de bijeenkomsten aangaande CO2-
reductie bijgewoond 
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1.D.2-1 Rapportage managementoverleg 
 

Datum: 20 augustus 2018 

Aanwezig: Marcel, Nathalie 

Afwezig: - 

Notulist: CO2 verantwoordelijke (Nathalie) 

Onderwerp:  Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie 

 

Op 20-08-2018/lmk heeft de CO2 verantwoordelijke Nathalie en Marcel de maatregelen en 

subdoelstellingen in het kader van CO2-reductie bij Leidsch Loonbedrijf B.V. besproken. 

Aan de hand hiervan wordt een aantal besluiten genomen over actieve deelname en 

mogelijk budget vrijmaken. Deze besluiten worden puntsgewijs opgesomd. De hieruit 

voortvloeiende acties worden opgenomen in de actielijst omtrent CO2-reductie. De CO2 

verantwoordelijke draagt zorg voor het uitvoeren van deze acties.  

 

1. Input 

Voor de input van de managementreview CO2-reductie wordt verwezen naar het document 

1.D.1_1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven. De directie krijgt dit document in bezit. Dit 

document heeft de leidraad gevormd tijdens het overleg.  

 

2. Output 

Naar aanleiding van de input die is verzorgd door de CO2 verantwoordelijke heeft het 

management de volgende besluiten genomen, acties uitgezet en middelen beschikbaar 

gesteld. 

 

- Besluit 1 

Planning maken voor vervanging van bedrijfsauto’s en machines door energie zuiniger 

type’s. Marcel zorgt voor voorstel. 

 

- Besluit 2 

Regelmatig bandenspanning (laten) controleren. Marcel zorgt hiervoor. 

 

- Besluit 3 

Toezicht uitoefenen op onnodig (stationair) laten draaien van machines. Marcel is 

aanjager. 

 

- Besluit 4 

Uiterlijk 30 december 2020 besluit Marcel wie de cursus HNR (het nieuwe rijden) of HND 

(het nieuwe draaien) gaan volgen. 

 

- Besluit 5 

We nemen deel aan het sector initiatief “Sturen op CO2” van CUMELA. Marcel en / of 

Nathalie zal aan de bijeenkomsten deelnemen.  
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3.D.1-1 Overzicht deelname initiatieven CO2-reductie 
Overzicht deelname initiatieven CO2-reductie 
 

Onderstaand treft u een overzicht van alle initiatieven waar Leidsch Loonbedrijf B.V. aan 

deelneemt die, direct of indirect, iets met CO2-reductie te maken hebben of een relatie 

hebben met onderwerpen als duurzaamheid, MVO, Cradle to Cradle, life cycle management, 

duurzaam aanbesteden, etc.  

 

Deelname initiatieven CO2 reductie 

SKAO 

Stichting Klimaatvriendelijk 

Aanbestreden & Ondernemen 

beheert de CO2-Prestatieladder 

waarmee leveranciers worden 

beoordeeld op hun inspanningen 

om CO2-uitstoot te beperken. 

Leidsch Loonbedrijf B.V. neemt actief deel aan de CO2-
Prestatieladder door het behalen van niveau 3. 

CUMELA Nederland 

Organiseert cursussen gericht op 

brandstofbesparing 

Leidsch Loonbedrijf B.V. laat elk jaar een medewerker 
aan deze cursus deelnemen. 
 

Opdrachtgevers Leidsch Loonbedrijf B.V. draagt tijdens (in)formele 

opleveringen haar CO2 beleid en doelstellingen uit. 

CUMELA Nederland 

Organiseert het sector initiatief 

“Sturen op CO2” 

Leidsch Loonbedrijf B.V. neemt hieraan actief deel in 
bijeenkomsten door informatie uitwisseling met andere 

deelnemers uit dezelfde sector en door mee te denken 
over te behandelen onderwerpen. 

Diverse bedrijfsvereningingen in 

de regio 

Leidsch Loonbedrijf B.V. neemt hieraan actief deel, gaat 
naar bijeenkomsten (allerhande soorten onderwerpen) 

en is extra alert op bijeenkomsten m.b.t. CO2-reductie 
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3.D.1-2 Actieve deelname initiatief  

 
Leidsch Loonbedrijf B.V. wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere 

ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2-uitstoot te reduceren. 

Partijen die hierin geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om contact op te nemen.  

 

Leidsch Loonbedrijf B.V. neemt actief deel aan het sectorinitiatief “Sturen op CO2”. 

Dit initiatief wordt door CUMELA Nederland georganiseerd. Voor deelname moet een 

abonnementsvergoeding worden betaald en er moet een actieve inbreng geleverd worden 

op het gebied van CO2-reductie en brandstofbesparing. Per jaar worden er drie 

bijeenkomsten gehouden, waarvan twee in de eigen regio en één centrale bijeenkomst. Elke 

bijeenkomst staat in het teken van een thema in verband met de CO2 prestatieladder, waarbij 

de deelnemers knelpunten, verbetervoorstellen en ideeën aandragen. Voorafgaand aan 

deze bijeenkomsten dient elke deelnemer gerichte voorbereidingen te verzorgen, gericht op 

de opgegeven probleemstelling. Op deze wijze kan elke deelnemer informatie ‘brengen en 

halen’. 

Bij elke bijeenkomst wordt een presentielijst afgetekend. 

 
Er zijn meer soortgelijke initiatieven, maar zowel i.v.m. tijd/ bezetting als i.v.m. kosten voor 
deelname, heeft Leidsch loonbedrijf B.V. er bewust voor gekozen zo nu en dan de diverse 
(informatieve websites in de gaten te houden, maar geen actieve lidmaatschap aan te gaan. 
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3.D.2-1 Budgetoverzicht initiatief  
 

Initiatief CO2 Prestatieladder niveau 3 

Dit budgetoverzicht is drie jaren geldig; genoemde bedragen gelden per jaar. 

 

Sectorinitiatief 

 

 

Cursus het nieuwe draaien / het nieuw rijden 

 

 

 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Certificeringskosten Jaarlijks € 1.500,00 € 1.500,00 

Follow up en actualisering  20 uur € 70,00 € 1.400,00  

Externe begeleiding 10 uur € 105,00 € 1.050,00  

  

Totaal € 3.950,00 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Sectorinitiatief “Sturen op CO2” 20 € 40,00 € 490,00 

Deelname en voorbereiding 20 € 40,00 € 800,00 

  

Totaal € 1.290,00 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 10 uur € 40,00 € 400,00 

    

  

Totaal € 400,00 


