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Initiatief

Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met de
sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen getroffen worden.
Bezooijen en Schreuders levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan dergelijk
sector- en keteninitiatieven en investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar
mogelijk maken wij gebruik van kennis die elders is ontwikkeld.
Dit document beschrijft de lopende initiatieven waaraan wij deelnemen. Dat kan een door een ander
bedrijf opgestart innovatieproject voor CO2-reductie zijn, maar wij kunnen ook overwegen om een
eigen initiatief te starten. Ook worden initiatieven ontplooid door brancheverenigingen of
kennisinstituten.
Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de mogelijke initiatieven die relevant kunnen zijn
voor ons bedrijf. Deze initiatieven dienen in ieder geval in belangrijke mate verband te houden met
onze projectenportefeuille. Vervolgens is een keuze gemaakt. Het gekozen initiatief, inclusief een
korte omschrijving, de initiatiefnemers en de reductiedoelstellingen evenals de voortgang zijn in dit
rapport beschreven.
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Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven

Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van de op niveau 3 gecertificeerde
bedrijven bezocht, door naar hun CO2-Prestatieladder pagina te gaan en daar voor een sectorinitiatief
te kiezen. Ook op de website van SKAO staan veel initiatieven verzameld. Daarnaast hebben wij
gekeken naar de branchevereniging om na te gaan wat er in onze branche gebeurt aan initiatieven,
mogelijk in samenwerking met opdrachtgevers.
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn bekeken op:
- www.skao.nl
- NL CO2-neutraal
- Sturen op CO2 (Cumela)
Er zijn weinig tot geen sector en/of keteninitiatieven die in belangrijke mate verband houden met de
projectenportefeuille. Derhalve is gekeken naar 2 algemene initiatieven:
•

•

NL CO2-neutraal
Vier keer per jaar organiseren wij bijeenkomsten om nieuwe kennis en inzichten met onze leden te
delen. Onze events worden gekenmerkt door inspirerende sprekers, praktische tips, maar zijn
vooral erg leuke middagen.
Sturen op CO2 (Cumela)
Dit sectorinitiatief, een project van CUMELA Nederland, moet de deelnemende bedrijven helpen
om gericht te werken aan een reductie van de CO2-uitstoot, om uiteindelijk te kunnen voldoen aan
de richtlijnen van niveau 3 van de CO2-prestatieladder.
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Initiatieven besproken in het management

De directie heeft na het onderzoeken van de mogelijkheden met de CO2-verantwoordelijke overleg
gevoerd over het te volgen en financieel te ondersteunen initiatief.
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Keuze voor actieve deelname

Omdat Bezooijen en Schreuders al is aangesloten bij de brancheorganisatie Cumela is het een
logische keuze voor de directie om het initiatief: Sturen op CO2 te volgen, en zich hierbij aan te
sluiten.
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Toelichting op het initiatief

Tijdens de regio bijeenkomsten hebben wij aangegeven dat we CO2 kengetallen verzamelen om tot
een
CO2 benchmarkt te komen. Deze benchmarkt gebruiken wij om onze CO2 uitstoot met collega
bedrijven in
de sector te vergelijken. Hierdoor krijgen wij inzicht op onze eigen positie.
Het doel is om een zo nauwkeurig beeld te krijgen van de ontwikkeling van de CO2 emissie in
absolute zin
en relatief in verhouding tot de groei van bedrijven.
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Voortgang initiatief

Op 3 juni 2020 heeft de directie een bijeenkomst van de Cumela bijgewoond (Sturen op CO2-uitstoot).
De bijeenkomst was digitaal vanwege de corona

