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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 tot en met niveau 3 van de prestatieladder. 

 

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. 
 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie 
ProRail 
ProRail heeft een CO2-Prestatieladder 
ontwikkeld waarmee leveranciers 
worden beoordeeld op hun 
inspanningen om CO2-uitstoot te 
beperken. 
SKAO 
Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen beheert 
de CO2-Prestatieladder waarmee 
leveranciers worden beoordeeld op 
hun inspanningen om CO2-uitstoot te 
beperken. 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in 
onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij 
onze opdrachtgevers. Bij aanbestedingen zal er 
steeds vaker worden gevraagd naar de CO2- 
uitstoot van onze organisatie. Dit wordt gedaan 
aan de hand van de CO2-Prestatieladder en 
wordt beheerd door SKAO. 
Dit initiatief van Prorail resulteert in CO2- 
reductie en dus ook op termijn in 
kostenbesparingen. De Klaver Giant Groep B.V. 
heeft als doelstelling niveau 3 op de CO2-
Prestatieladder te behalen. 

Het Nieuwe Rijden 
Het nieuwe rijden is een initiatief van 
de overheid. 

Het Nieuwe Rijden is een initiatief om het 
brandstofverbruik te reduceren en zodoende de 
CO2-uitstoot. Dit initiatief willen wij ook 
introduceren bij onze medewerkers doormiddel 
van hun bewust te maken van het Nieuwe 
Rijden. 
 

RWS 
RWS hanteert de CO2-Prestatieladder 
op alle GWW projecten vanaf 1 januari 
2013. 

Het RWS is al één overheidsinstantie die de CO2-
Prestatieladder hanteert bij hun 
aanbestedingen. Wij voorzien dat in de 
toekomst meer overheidsinstanties, zoals 
gemeenten en waterschappen etc. dit ook gaan 
hanteren. Zodoende wilt de Klaver Giant Groep 
B.V. niveau 3 op de CO2-Prestatieladder behalen 
met als doel niet uitgesloten te worden bij 
inschrijvingen en om de CO2-uitstoot te 
reduceren en/of kosten te besparen. 
 

Duurzameleverancier.nl Duurzame leverancier staat voor een duurzame 
bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt 
leveranciers om duurzaamheid concreet een 
aantoonbaar te maken.  
 

Wellantcollege 
 
 
 
 
 

Wellantcollege is een project wat moet 
resulteren in het eerste A++++ energielabel van 
een school.  
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Green Driver 
 

De Greendriver Challenge is een unieke 
rijstijlcompetitie waarmee organisaties hun 
wagenpark verduurzamen en tegelijkertijd een 
aantrekkelijke brandstofbesparing kunnen 
realiseren. Iedere Challenge duurt negen 
maanden. De deelnemers strijden individueel en 
in teamverband tegen elkaar en tegen andere 
deelnemende organisaties. 
 

Dutch Green Building Council 
 
 

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een 
onafhankelijke non-profit organisatie die streeft 
naar blijvende verduurzaming van de bebouwde 
omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de 
organisatie keurmerken voor een onafhankelijke 
beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als 
bestaand, BREEAM) en gebieden op het gebied 
van duurzaamheid. 
 

Circulair Inkopen 
 

De kansen die de circulaire economie biedt voor 
Nederland worden steeds duidelijker. Recent 
onderzoek van TNO toont aan dat er jaarlijks 
tenminste €7 miljard te verdienen valt, ruim 
50.000 banen gecreëerd kunnen worden en de 
milieu-impact sterk gereduceerd kan worden. 
in 2014 start de organisatie met minimaal twee 
circulaire inkooptrajecten; en stelt via de 
initiatiefnemers de opgedane kennis en ervaring 
breed beschikbaar  en zorgt uiterlijk in 2016 voor 
aantoonbare integratie van circulair inkopen in 
de  inkoopprocessen,- beleid en –strategie. 

Mobiliteitscan EVO 
 

Doel van de scan is om inzichtelijk te maken 
waar verbeteringen mogelijk zijn. Er wordt een 
nulmeting gemaakt van het personenvervoer, 
zowel woon-werk als zakelijk verkeer. Dit wordt 
ook weergegeven in een overzicht van kosten en 
een CO2 emissie per type vervoer. Vervolgens 
worden verbetermaatregelen gedefinieerd om 
tot kosten- en emissiereductie te komen 
inclusief plan van aanpak. Aanbevelingen 
worden gedaan om dit in de organisatie te 
borgen. 

Werkgroep brandstofverbruik wagenpark Nederland CO2 Neutraal voor haar leden de 
mogelijkheid gecreëerd om deel te nemen aan 
werkgroepen. Deelnemers hebben zelf 
aangegeven aan welke werkgroep zij willen 
deelnemen, er kan gekozen worden uit de 
volgende werkgroepen: 

 Werkgroep 1: Elektriciteit en Gasverbruik;  

 Werkgroep 2: Brandstofverbruik Wagenpark; 
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 Werkgroep 3: Brandstofverbruik 
Bedrijfsmiddelen. 
 
Wellicht is het voor de Klaver Giant Groep 
interessant om deel te nemen aan één van deze 
werkgroepen. 
 

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 leren 
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. 
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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 4.  

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. 
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3 Actieve deelname initiatief 
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van de Klaver Giant Groep B.V. aan 
initiatief “Duurzaam inkopen”, “CO2-Prestatieladder”, “NLCO2Neutraal” en “Biomassacentrale”. Deze 
actieve deelname is conform eisen van de CO2-Prestatieladder 2.2. 

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 3 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 3 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 3 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. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 3.D.1. Actieve deelname initiatieven (2018.001) Pagina 9 van 13 

 
 
 

 

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. 
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3.4.6  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 Betreffende eisen 

 
De invalshoek D “Deelname aan initiatieven” dient te voldoen aan de eisen conform niveau 
3 op de CO2 prestatieladder 2.2. 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 4 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. 
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3.4 Directieoverleg 
 

Dit hoofdstuk weergeeft het verslag van het directieoverleg . De reeds eerder 
geïnventariseerde sector- en keteninitiatieven zijn hierin besproken. 
 
< Afgeschermd > 
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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: 
 

< Afgeschermd > 


