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Inleiding en verantwoording 
 

Voor u ligt het document “Actieve deelname initiatieven” behorende bij CO2-Prestatieladder. De laatste 

invalshoek van de CO2-Prestatieladder gaat in op initiatieven in de keten en/of sector  

om de CO2-uitstoot te reduceren. Hierin maakt men onderscheid op verschillende niveaus van  

bewustzijn van initiatieven van andere bedrijven tot zelf opgezette initiatieven die andere  

bedrijven stimuleren om wat aan de CO2-uitstoot te doen. In dit document staat in hoeverre  

de Klaver Giant Groep B.V. actief is op dit gebied. 

 

Het vinden van oplossingen om energieverbruik, en daarmee de CO2-uitstoot, in de ontwerp en 

uitvoeringsfase terug te dringen, is bij de Klaver Giant Groep B.V. niet van de laatste jaren. De Klaver 

Giant Groep B.V. adviseert, ontwerpt, realiseert, installeert, onderhoudt en renoveert al meer dan 80 

jaar elektrotechnische-, werktuigkundige-, klimaat-, beveiligings- en tele- en datacommunicatie-

installaties. Sinds die tijd zijn er diverse initiatieven genomen om energiebesparende maatregelen te 

ontwikkelen. Ook neemt de Klaver Giant Groep actief deel in een aantal initiatieven. 

 

In dit document komen de volgende eisen vanuit de CO2-Prestatieladder aan bod: 

• 1.D.1_1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

• 3.D.1_1 Overzicht initiatieven omtrent CO2-reductie 

• 3.D.1_2 Actieve deelname initiatief x 

• 3.D.2_1 Budgetoverzicht initiatief x 
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1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven  
In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat de Klaver Giant Groep B.V. op de hoogte is van 
sector en/of keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate verband houden 
met de projectenportefeuille. 
 
Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor de Klaver Giant 
Groep 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 directie.   
 
Jaarlijks wordt er door de KAM coördinator 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. 
 

2 Overzicht initiatieven omtrent CO2-Reductie  
Hieronder volgt overzicht van alle initiatieven waar de Klaver Giant Groep B.V. aan 
deelneemt die direct of indirect iets met de CO2-reductie te maken hebben of een relatie 
hebben met onderwerpen als duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie 

SKAO 
Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen beheert 
de CO2-Prestatieladder waarmee 
leveranciers worden beoordeeld op 
hun inspanningen om CO2-uitstoot te 
beperken. 
 

De Klaver Giant Groep B.V. neemt actief deel 
aan de CO2-Prestatieladder door het behalen van 
niveau 5.  

Nederland CO2 Neutraal 
 
 
 

Een aantal keer per jaar wordt er een 
bijeenkomst georganiseerd waar de andere 
deelnemers van het initiatief worden ontmoet en 
waar de deelnemers van elkaar kunnen leden 
door middel van praktijkvoorbeelden. Met 
bekende en inspirerende sprekers en 
presentaties over innovatieve producten hopen 
de oprichters haar publiek te motiveren. 
Nederland CO2 Neutraal staat voor een 
duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief 
ondersteunt leveranciers om duurzaamheid 
concreet en aantoonbaar te maken. 
 
De Klaver Giant Groep neemt deel aan minimaal 
2 bijeenkomsten per jaar. 
 

Prestatieladder Circulair 
 
 
 

Klaver Infratechniek B.V. neemt actief deel in het 
uitwerken van de norm samen met Kiwa. 
Hiermee wordt er een meetbare norm in het 
leven geroepen of en op welke wijze een bedrijf 
bezig is met circulair ondernemen. Dit moet een 
bijdrage leveren aan het reduceren van CO2-
uitstoot door meer in te zetten op gesloten 
ketens. 



 

 
 

 

 3.D.1 Actieve deelname initiatieven (2021.002) Pagina 5 van 9 

 
 
 

 

3 Actieve deelname initiatief 
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van de Klaver Giant Groep B.V. aan 
initiatief “Duurzaam inkopen”, “CO2-Prestatieladder”, “NLCO2Neutraal”, “Prestatieladder Circulair”. 
 
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 op het gebied van 
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 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. 

3.1 Initiatief deelname SKAO (CO2-Prestatieladder) 

3.1.1 Achtergrond van het initiatief 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij 
onze opdrachtgevers. Steeds vaker zal er gevraagd worden naar de CO2-uitstoot van onze 
organisatie. Dit wordt gedaan doormiddel van de CO2-Prestatieladder. Met deze CO2-Prestatieladder 
worden bedrijven uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. 
Zodoende wil Klaver Giant Groep B.V. zich certificeren op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. 

3.1.2 Doel van het initiatief 

De hoofddoelstelling is dus om de eigen CO2-uitstoot te kennen en zodoende te reduceren. 

3.1.3 Reden / aanleiding van actieve deelname 

De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief dat de Klaver Giant Groep 
B.V. niet in de toekomst uitgesloten wilt worden bij aanbestedingen. Tevens leidt deelname aan dit 
initiatief er toe dat wij onze eigen CO2-uitstoot kennen en dit willen reduceren. Dit met als resultaat 
een duurzamere organisatie. 

3.1.4 Rol van de Klaver Giant Groep B.V. 

De rol van Klaver Giant Groep B.V. hierin is dat wij ons willen certificeren op niveau 5 van de CO2-
Prestatieladder en hiermee aantonen duurzaam te ondernemen. 

3.1.5  Activiteiten die bij deze rol horen 

De eisen die behoren bij het certificatieproces van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder met 
een goed gevolg doorlopen. 

3.1.6  Wat heeft de Klaver Giant Groep B.V. aan deelname? 

Met deelname aan dit initiatief kan de Klaver Giant Groep B.V. in de toekomst zijn voordeel behalen 
op het gebied van EMVI scores bij aanbestedingen. Daarnaast heeft dit initiatief als gevolg dat wij 
onze CO2-uitstoot kennen en deze willen reduceren om vervolgens een duurzamere onderneming te 
worden. 
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3.2 Initiatief Nederlands CO2 Neutraal 

3.2.1 Achtergrond van het initiatief 

Een aantal keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar de andere deelnemers van het 

initiatief worden ontmoet en waar de deelnemers van elkaar kunnen leden door middel van 

praktijkvoorbeelden. Met bekende en inspirerende sprekers en presentaties over innovatieve 

producten hopen de oprichters haar publiek te motiveren. De Stichting Nederlands CO2 Neutraal 

besteed aandacht aan de volgende drie onderdelen:  

1. Ze geven deelnemers de mogelijkheid om elkaar te voeden met informatie waar ze vervolgens mee 

aan de slag gaan. In eerste instantie bestaan deze informatie uit de CO2 footprint, de 

reductiedoelstellingen en het reductieplan van de deelnemers.  

2. Ze sturen de deelnemers actief informatie toe. Voorbeelden hiervan zijn de verslagen van de 

bijeenkomsten en (samenvattingen van) de presentaties van sprekers. Hierin staan voor de 

deelnemers bruikbare tips waar zijn mee aan de slag kunnen gaan.  

3. Als laatste stimuleren zij bedrijven om de opgedane kennis binnen hun bedrijf te delen en te 

bespreken met het management/de directie. Door dit aantoonbaar te doen tonen bedrijven aan dat ze 

iets met de opgedane kennis doen. 

3.2.2  Doel van het initiatief 

Nederland CO2 Neutraal staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt 

leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. 

3.2.3  Reden / aanleiding van actieve deelname 

Ter educatie en continue ontwikkeling van onze kennis aangaande CO2 reductie hoopt de Klaver 

Giant Groep met dit initiatief haar beleid op het gebied van CO2 reductie te kunnen optimaliseren. 

Mede door de praktijkvoorbeelden bij andere deelnemers kunnen kennis en wellicht ook materie met 

elkaar worden gedeeld.  

Voor de overige deelnemers kunnen kennis en wellicht ook materie met elkaar worden gedeeld. Voor 

de overige deelnemers aan het initiatief kan de Klaver Giant Groep haar kennis en materie 

openstellen en delen. De Klaver Giant Groep zal het initiatief delen met haar stakeholders, conform 

het communicatieplan, om er voor te zorgen dat er meer deelnemers zich aansluiten bij het initiatief 

waardoor het leerelement van het initiatief vergroot zal worden. 

3.2.4 Rol van de Klaver Giant Groep B.V. 

Klaver Giant Groep B.V. wil investeren in duurzaamheid. Verder treffen wij maatregelen om het 
bewustzijn van duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij onze medewerkers. Via dit initiatief 
kunnen wij aan externe belanghebbenden laten zien wat wij al doen op dit gebied. 

3.2.5 Activiteiten die bij deze rol horen 

Hierbij valt te denken aan het communiceren van ons beleid naar externe en interne 
belanghebbenden, zodat zij op de hoogte zijn van het beleid de Klaver Giant Groep B.V. Daarnaast 
door deel te nemen aan dit initiatief wordt inzichtelijk hoe duurzaam onze organisatie is en welke 
kansen er nog liggen. Dit wordt duidelijk door middel van het invullen van een vragenlijst en het 
verkrijgen van tips. Verder behoort het jaarlijks actief bijwonen van een bijeenkomst tot de activiteiten. 

3.2.6  Wat heeft de Klaver Giant Groep B.V. aan deelname? 

Door deelname aan dit initiatief wordt dus inzichtelijk hoe duurzaam onze organisatie is en welke 
kansen er nog liggen. Verder door deelname aan bijeenkomsten kan extra kennis vergaard worden 
over duurzaam ondernemen en kunnen contacten gelegd worden met andere bedrijven.  
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3.3 Initiatief Prestatieladder Circulair 

3.3.1 Achtergrond van het initiatief 

Er wordt steeds meer over gesproken, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Als 

ondernemer is het mogelijk om je op verschillende gebieden van MVO te onderscheiden. Voor 

ondernemingen die door middel van duurzaam beheer van middelen en grondstoffen, producten en 

diensten leveren is de MVO Prestatieladder Circulair ontwikkeld. 

3.3.2  Doel van het initiatief 

Het doelgericht werken aan het terugdringen van overmatig gebruik van grondstoffen is het doel van 

de norm. Gericht op het beschermen van materiaalvoorraden, het milieu en bestaande economische 

waarde. Het certificaat geeft vorm aan de wijze waarop wij circulaire ambities worden verankert in 

bedrijfsprocessen en doorwerken richting ketenpartners.  

3.3.3  Reden / aanleiding van actieve deelname 

In 2030 dienen overheden in te kopen, waarbij 50% minder primaire grondstoffer worden gebruikt. In 

de markt was er nog een certificering wat direct aangeeft dat een bedrijf zich inzet in het reduceren 

van het gebruik van primaire grondstoffen. Hiermee zijn we de samenwerking aangegaan met Kiwa 

om dit vorm te geven tot een certificering, waarmee iedereen kan aantonen of een bedrijf zich inzet in 

het reduceren van het gebruik van primaire grondstoffen. Wij adviseren onze relaties proactief bij het 

kiezen en toepassen van circulaire oplossingen, en bouwen aan een optimale ketensamenwerking. Dit 

schema past goed in onze bedrijfsvoering. Zo hopen we met onze inspanningen een bijdrage te 

leveren aan het verder uitbreiden van het circulair ondernemen in het bedrijfsleven. 

3.3.4 Rol van de Klaver Giant Groep B.V. 

Klaver Giant Groep B.V. heeft actief meegedacht met Kiwa hoe de norm praktisch toepasbaar is voor 
diverse organisaties, zodat het een breed gedragen norm kan worden die iedereen kan helpen om 
een invulling te geven aan het circulair ondernemen. 

3.3.5 Activiteiten die bij deze rol horen 

Hierbij valt te denken aan het communiceren van ons beleid naar externe en interne 
belanghebbenden, zodat zij op de hoogte zijn van het beleid de Klaver Giant Groep B.V. Daarnaast 
door deel te nemen aan dit initiatief wordt inzichtelijk hoe circulair onze organisatie is en welke kansen 
er nog liggen.  

3.3.6  Wat heeft de Klaver Giant Groep B.V. aan deelname? 

Door deelname aan dit initiatief wordt dus inzichtelijk hoe circulair onze organisatie is en welke kansen 
er nog liggen. Hiermee zorgen we actief voor het reduceren van het gebruik van primaire grondstoffen 
en zo reduceren we ook CO2-uitstoot in de gehele keten.  
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3.4 Betreffende eisen 

 
De invalshoek D “Deelname aan initiatieven” dient te voldoen aan de eisen conform niveau 
3 op de CO2 prestatieladder 3.0. Een eis die hierbij behoort betreft eis 3.D.1 “Actieve deelname aan 
minimaal één sector of keten initiatief op het gebied van CO2-reductie”. 
 
Om dit aan te tonen dient er een actieve deelname te zijn door middel van aantoonbare 
deelname in werkgroepen, het publieke uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren 
van informatie aan het initiatief. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de hiervoor genoemde initiatieven met een beschrijving 
van de bijbehorende aspecten. 

Initiatief Deelname in werkgroep Publiekelijk 
uitdragen 

Informatie aanleveren 

Deelname SKAO (CO2-
Prestatieladder) 

Ons voornemen is om in 
deel te nemen aan een 
innovatie bijeenkomst 
van SKAO. 

Ons CO2-reductie 
beleid willen wij 
publiceren via een 
speciaal ingerichte 
pagina op onze 
website. 

Voor het behalen van 
niveau 5 op de CO2-
Prestatieladder dienen 
de gemaakt 
documenten 
aangeleverd te worden 
aan de auditor. Tevens 
dient ons CO2-reductie 
beleid 
gecommuniceerd te 
worden met zowel 
interne als externe 
belanghebbenden. 
 

Nederland CO2 
Neutraal 

Minimaal 2 keer per jaar 
actief aanwezig te zijn bij 
een bijeenkomst. 

Ons CO2-reductie 
beleid willen wij 
publiceren via een 
speciaal ingerichte 
pagina op onze 
website. 

Kennis over de Klaver 
Giant Groep en haar 
werkwijze omtrent 
projecten en 
verduurzamen. 

Prestatieladder 
Circulair 
 
 

Actief meedenken in de 
totstandkoming van de 
norm. 

Door het behalen 
van de certificering 
gaan we dit actief 
uitdragen. 
  

Kennis over mogelijke 
circulaire oplossingen 
en hoe deze op een 
gestructureerde wijze 
aangegaan kunnen 
worden. 
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4 Budgetoverzicht initiatieven 

4.1 Algemeen 
Voor de hiervoor genoemde initiatieven ,“Deelname SKAO (CO2 prestatieladder)”, “Nederland CO2 
Neutraal” heeft de Klaver Giant Groep B.V. een specifiek budget vrijgemaakt. Hieronder volgt een 
overzicht van de betreffende budgetten: 

4.2 Budget initiatief “CO2-Prestatieladder” 

 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Certificering 
investering (over 3 
jaar) 

3 maal € 5200 € 15600 

Afdracht SKAO 
(over 3 jaar) 

3 maal € 1015 € 3045 

4.3 Budget initiatief “Nederland CO2 Neutraal” 

 

Kostenpost Totaal 

Inzet medewerkers per 
jaar 

€ 3000 

Kosten lidmaatschap € 997 

  

 

4.4 Budget initiatief “Prestatieladder Circulair” 
 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Certificering 
investering (over 3 
jaar) 

3 maal € 5200 € 9933 

Inzet medewerkers 
 

60 uur - - 

 

 

Totaal  € 32575 

 

 


