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Inleiding 
 

In dit document zijn de mogelijke sector- en/of keten initiatieven waar Genap aan deelneemt of aan 
overweegt deel te nemen, beschreven. Het gaat hierbij om het leveren van een bijdrage aan de 
ontwikkeling van potentieel effectieve reductiemaatregelen, conform normeis 3.D.1 (Invalshoek D: 
Participatie) uit het handboek van de CO2-prestatieladder.  

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain. 
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1 Deelname en initiatieven 
 

Informatie 
 
Genap blijft op de hoogte van sector- en/of keten initiatieven middels het bijwonen van 
netwerkbijeenkomsten, het volgen van websites en het bijhouden van diverse vaktijdschriften. Zie 
hieronder de shortlist van initiatieven: 

Mogelijke initiatieven 
 

Inhoud 

De CO2-Prestatieladder van SKAO, Stichting 
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen 

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat 
bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. 
Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij 
aanbestedingen belonen bedrijven die CO2-
reductie serieus nemen met fictieve korting op de 
inschrijfprijs. 

Meerjarenafspraak Verbetering Energie-
efficiency (MJA) 

De meerjarenafspraak energie-efficiëntie MJA3 is 
een overeenkomst tussen de overheid en 
bedrijven, instellingen en gemeenten. Het 
ministerie van Economische Zaken (EZ), het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koningsrijkrelaties (BZK) en het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (I&M) stimuleren met 
deze afspraken het effectiever en efficiënter 
inzetten van energie. RVO.nl is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de meerjarenafspraken. 

Duurzameleverancier.nl Duurzame leverancier staat voor een duurzame 
bedrijfsvoering. Het initiatief 
ondersteunt leveranciers om duurzaamheid 
concreet en aantoonbaar te maken. 
Het is een platform voor organisaties die 
investeren in duurzaamheid en een 
duurzame bedrijfsvoering. 

MVO Nederland MVO Nederland bouwt aan een dynamisch en 
snelgroeiend bedrijvennetwerk, Zowel beginners, 
gevorderden als koplopers en zowel MKB als het 
grootbedrijf zijn bij dit netwerk aangesloten. 

Sectorinitiatief Zuidwest & Midden Nederland 
'Bewust en verantwoord energieverbruik' 

Ontwikkelingsproject "Bewust en Verantwoord 
Energieverbruik" 
• Bewustwording meten onder de 

medewerkers en de voortgang monitoren van 
bewustwording van de medewerkers op het 
gebied van brandstofverbruik. 

• Brandstofverbruik meten en monitoren.  
• Voorbeeld gedrag tonen (leiderschap). 
• Ervaringen delen over bovenstaande 

activiteiten 
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Keuze voor initiatieven 
 
Gezien de informatiebehoefte van Genap ten aanzien van verdere verbetering op het gebied 
van energiereductie en de mogelijkheden die deelname aan de Meerjarenafspraak 
Verbetering Efficiency (MJA) biedt, is gekozen om deel te nemen aan dit initiatief. Daarnaast 
blijft Genap deelnemen aan de Duurzameleverancier.nl (zie hieronder).  
 

Omschrijving van deelname aan initiatieven 
 

Deelname initiatieven Omschrijving deelname 
Meerjarenafspraak Verbetering Energie-
efficiency (MJA) 

Deelnemers aan de MJA nemen de volgende 
verplichtingen op zich: 
1. Het opstellen van een ambitieus energie- 
efficiencyplan (EEP); 
2. Serieuze uitvoering van de 
besparingsmaatregelen uit het EEP; met in 
principe een terugverdientijd van 5 jaar 
3. Deelname aan de jaarlijkse energie audit; 
4. Deelname aan één of meerdere NRK branche 
projecten/gebruikersgroepen, die ondersteunen 
bij de realisatie van energie-efficiency 

Duurzameleverancier.nl (Duurzame) Leveranciers leggen hun historische 
CO2-footprint en doelstellingen vast in de 
database. Met een duurzaamheidscan kunnen zij 
zichzelf meten met andere bedrijven uit de 
sector. Op grond van het ingevulde profiel wordt 
een duurzaamheidsindex bepaald. 

De CO2-Prestatieladder van SKAO, Stichting 
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen – niveau 3 

Beschikken over een actuele CO2-emissie-
inventaris voor haar eigen CO2- 
uitstoot (scope 1 en 2) dat volgens de ISO 
standaard is opgesteld en eventueel 
door een onafhankelijke instelling is geverifieerd. 
Daarnaast beschikken over 
kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen 
(scope 1 en 2) CO2-uitstoot. Verder 
structureel intern en extern communiceren over 
haar CO2-footprint en kwantitatieve 
reductiedoelstellingen. Actief deelnemen aan 
tenminste één sector- en 
keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie. 

 

Budget  
 
Initiatief Kosten (2016) 
Certificatie CO2-Prestatieladder van SKAO – 
Initiële audit 

€ 2500,- 

Jaarlijkse opvolgingsaudit € 1300,- 
Jaarlijkse Contributie SKAO  € 500,- 
MJA projectendeelname € 500,- 
Duurzameleverancier.nl € 50,- 
 


