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Bijlage 9B v1.1: Participatie keteninitiatief 
 

 
In 2019 is besloten om in het kader van actieve en passieve participatie als bedrijf deel te 

gaan nemen aan het initiatief van ‘Stichting Nederland CO2 Neutraal’. 

 

Door actief deel te nemen aan de bijeenkomsten van Stichting Nederland CO2 Neutraal 

voldoet een bedrijf aan de eisen 3.D.1 en daarmee ook aan eis 2.D.1 (passieve deelname) 

uit het handboek van de CO-Prestatieladder. De Stichting Nederland CO2 Neutraal geeft 

invulling aan eis 3.D.1 door aandacht te besteden aan de volgende onderdelen: 

 We geven leden de mogelijkheid om kennis en informatie te halen. Dit doen we door 

de presentaties, de standhouders en de workshops. 

 We sturen de leden 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 zij mee aan de slag gaan. 

 We geven leden de mogelijkheid om kennis en informatie te brengen/delen. Dit doen 

de leden in de workshops waarin ze ingedeeld zijn. Hier wordt in kleiner comité actief 

nagedacht over CO2 reductie. 

 Als laatste stimuleren wij 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.  

Kennismaking met het initiatief  05-12-2020  
Datum, tijd en plaats: 
5 december 2019 | 09:30 tot 15:00 | Landgoed De Horst | Driebergen  
 
Doelgroep: Deelnemende bedrijven initiatief participatie voor CO2-prestatieladder.   
 

Thema workshop: De zachte kant van circulariteit - Stendig-advies  
 

Om alvast kennis te maken met dit initiatief heeft een delegatie in december 2019 een event 

met workshops en presentaties bijgewoond.  

 

Het doel van de workshop ‘de zachte kant van circulariteit’ was:  

Leren vernieuwen als organisatie, 

door inzicht te krijgen in de zachte kant 

en te focussen op de eerste stappen en weerstand weerleggen. 
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In de workshop is stilgestaan bij innovatie binnen bedrijven. Innovatie stuit vaak (deels) op 

weerstand binnen een organisatie. In de workshop hebben we met elkaar nagedacht over 

mogelijkheden om weerstand te weerleggen en het doel te bereiken. Conclusie is dat 

innovatie – bijvoorbeeld op het gebied van CO2-reductie en circulariteit – vaak met kleine 

stapjes kan worden uitgevoerd. Nieuwe ideeën meteen doorvoeren lukt vaak niet, daarom 

doe het in kleine partjes.  

 

Vernieuwingen / nieuwe mogelijkheden binnen je bedrijf doorvoeren is niet altijd makkelijk. 

Stel je wilt als bedrijf nieuwe ontwikkelingen doorvoeren, maar je opdrachtgevers krijg je niet 

mee. Hoe ga je dan toch je beleid doorvoeren. Veranderen is soms een kwestie van 

verbeteren van wat je in huis hebt als bedrijf, maar soms is het beter om een bepaalde 

werkwijze of beleid te vervangen zodat je het vanaf het begin af aan beter kunt doen.  

Betrek intern en extern je mensen bij het proces en deel niet enkel het eindresultaat.  

 

Tijdens de workshop is stilgestaan bij veranderingen en hoe je ze als organisatie het beste 

kunt oppakken. Schakel de juiste mensen in en voer waar het kan meerdere veranderingen 

tegelijk door, zodat de impact van de verandering kleiner is, dan bij telkens veranderingen 

doorvoeren. Wanneer je blijft veranderen hebben collega’s telkens tijd nodig om te wennen.  

Vraag en antwoord:  
 
1. Alberts & Kluft, Herman Maassen:  

Opmerking: Mensen kunnen ook arrogant worden in laggard (achterblijvers/zeikers bij 

verandering) zijn.  

Reactie: Een 100% score krijg je niet. Met een klein team is het lastiger dan met een groot 

team. In een groot team kun je de laggards laten zeggen wat ze willen zeggen, maar verder 

niet te veel aandacht geven (het voornamelijk niet tegenspreken). Arrogante mensen vinden 

vaak zelf dat ze veel kennis hebben. Dit soort mensen kunnen in innovatietrajecten goed 

ingezet worden (en dus betrokken worden) door ideeën te testen. Je hoeft ze vervolgens niet 

persé te betrekken en je hoeft niet persé iets met hun ideeën te doen. Ze moeten niet de 

overtuiger worden voor de rest van de groep. De verandering persoonlijk maken dat werkt 

om het erdoor te krijgen, (voorbeeld uit eigen leven geven om iets/dat wel te doen).  

 

2. Alberts & Kluft, Herman Maassen:  

Vraag: Hoe ga je om met de situatie dat je geen laaghangend fruit meer hebt? LED 

verlichting doe je een aantal jaren, maar dat is op een gegeven moment standaard. Op een 

gegeven moment moet je grote klappers maken, maar de grote dingen zijn op een gegeven 

moment klaar. 

Antwoord: Rittenplanning is vaak een ding, zorgen dat de werkvoorbereiding goed is.  

Kijk ook of er een rode draad te zien is.  

Conclusie: leerzame workshop en gezellig plenair gedeelte. Na het event eind 2019 is 

binnen AKA besloten tot lidmaatschap van Stichting Nederland CO2 Neutraal. 
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Online Bijeenkomst      26-03-2020  
Datum, tijd en plaats: 
26 maart 2020 | 09:30 tot 15:00 | Online vanuit De Horst | Driebergen  
 
Doelgroep: Deelnemende bedrijven initiatief participatie voor CO2-prestatieladder.   
 
Thema workshop: Workshop – Awareness in managementsystemen –  
Joost Vaessen – Directeur KAM Consultants  
 

Het thema van de workshop was gericht op het optimaliseren van managementsystemen. In 

managementsystemen zitten allerlei certificaties verwerkt. Vaak geeft dit overlap van 

bijvoorbeeld processen en documentatie. Tijdens de workshop kregen we tips mee over het 

bundelen van processen en het laten aansluiten van de systemen op de processen.  

 

Vooraf hebben we huiswerk gedaan in de vorm van een SWOT-analyse. Een sterkte van 

AKA is dat het bedrijf zich onderscheidt op de markt van de ‘special stations’ en 

bijbehorende klantmogelijkheden. Eén van de kansen is het opnemen van een CRM-module 

in het ERP-systeem. Een sterkte kan ook een zwakte of bedreiging in zich meedragen. Maak 

de zwakke plek, die tevens een sterke kant is, sterker. 

 

Tijdens de workshop kwam naar voren dat we moeten stoppen met denken in termen van 

ISO, maar werk met processen die nodig zijn. Laat niet alles wat afwijkt bij de afdeling KAM 

binnenkomen en audit niet alleen (half-)jaarlijks, maar communiceer frequenter met 

afdelingen (bijv. maandelijks) door middel van een check op werking van de afspraken en 

voer eventueel verbeteringen door. Door tussentijds te communiceren maak je mensen 

verantwoordelijk / eigenaar van gezamenlijke doelen.  

 

Bij de CO2-prestatieladder is het belangrijk om met meerdere-jaars doelstellingen te werken 

en tussentijds te communiceren over bereikte mijlpalen (milestones). Laat informatie van de 

werkvloer komen (naast zenden, om input vragen om met elkaar op te bouwen / verbeteren).   

Vraag en antwoord:  
 
1. Alberts & Kluft, Herman Maassen:  

Opmerking: Zou u bij het bespreken van het onderwerp implementeren HSE software 

aandacht willen besteden aan implementeren van ISO en KAM in ERP systemen. 

Achterliggende vraag: CRM module is volgens mij nog optioneel. Hoe kan ik mijn directie 

overtuigen?  

Reactie:  

Managementsysteem opzetten is ook psychologie  werkend en doorlopend verbetering 

opbouwen is ‘hoe krijg je de mensen mee en hoe houdt je ze continue betrokken’.  
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Hoe breng je managementsystemen samen. Wel of niet businessplan of businessplan met 

doelstellingen separaat in andere documentatie binnen bedrijf. Bedrijfsplan blijft dan alleen 

op hogere laag liggen en komt bijvoorbeeld niet bij KAM terecht. 

 

Conclusie: een nuttige workshop die breder inging op managementsystemen in zijn geheel, 

waarbij de CO2-prestatieladder deel van het geheel is. Tijdens de workshop aantekeningen 

gemaakt die later educatief zijn om opnieuw te bekijken.  

 

Online Bijeenkomst    17-09-2020  
Datum, tijd en plaats: 
17 september 2020 | 09:30 tot 15:00 | Online vanuit De Horst | Driebergen  
 
Doelgroep: Deelnemende bedrijven initiatief participatie voor CO2-prestatieladder.   
 
Thema workshop: Workshop – CO2-prestatieladder en projecten  – C. Bout en 
M. Havik – De Duurzame Adviseurs 
 

In verband met het nieuwe SKAO handboek waar wij in 2021 op worden geauditeerd, 

hebben wij gekozen voor deelname aan de workshop CO2-prestatieladder en projecten.  

Het nieuwe handboek en daarmee de beoordelingscriteria voor de CI’s zijn in het nieuwe 

handboek meer gericht op de reductie bij projecten met gunningsvoordeel.  

 

Projecten met gunningsvoordeel zijn de projecten van een organisatie waarbij de CO2-

Prestatieladder een rol heeft gespeeld in de aanbesteding. Hierbij is het niet relevant of het 

gunningvoordeel wel of niet doorslaggevend is geweest bij het verkrijgen van de opdracht, of 

op welke manier de CO₂-Prestatieladder in de aanbesteding is gevraagd. 

 

Tijdens de workshop zijn de eisen voor een projectdossier doorgenomen. Tevens is 

besproken in welke documenten CO2-reductiebeleid moet worden doorgevoerd. Vervolgens 

was er aandacht voor communicatie (intern en extern) bij projecten met gunningsvoordeel. 

Tenslotte zijn de do’s en dont’s besproken en werd afgesloten met een tip: het DDA-model.  

Vraag en antwoord:  
 
1. Alberts & Kluft, Herman Maassen:  

Vraag: de categorie zeer klein staat niet vermeld in handboek 3.1 op pagina 27. Kan dat 

kloppen? 

Antwoord: Zeer klein staat idd niet in het handboek, maar is bedoeld om aantal audit uren 

vast te stellen. Eisen voor zeer klein zijn gelijk aan klein. Dank voor het antwoord 
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2. Alberts & Kluft, Herman Maassen:  

Vraag: Wij zijn vaak onderaannemer en hebben zelf ook weer onderaannemers? Is de 

communicatie dan niet de taak van de hoofdopdrachtgever? Hoe zien jullie dat?  

Antwoord:  Het aangenomen deel moet je doorgeven aan je hoofdaannemer en naar je 

eigen onderaannemers. Jij bent verantwoordelijk voor jouw deel van de communicatie. 

 

3. Alberts & Kluft, Herman Maassen:  

Vraag: Hebben jullie een concreet voorbeeld van een projectdossier wat je kan delen met 

ons? 

Antwoord: Gedeeld op de ledenomgeving Stichting NL CO2- neutraal. 

 

Conclusie: een nuttige workshop waarbij AKA vast informatie voor het nieuwe handboek op 

kon doen, waar vragen gesteld konden worden en duidelijke antwoorden zijn gegeven. De 

eisen voor een projectdossier met aanvullend een publicatie van een voorbeeld-

projectdossier op het leden managementsystemen is erg waardevolle informatie. Tijdens de 

workshop aantekeningen gemaakt die later educatief zijn om opnieuw te bekijken.  
 

Conclusie 2019-2020  
In 2020 hebben we actief deelgenomen aan 2 van de 4 events van de stichting. De 
deelname in 2020 bestond uit een live-event in maart en een online deelname in september.  

AKA is enthousiast over dit initiatief en blijft ook in 2021 participeren in het initiatief om CO2-

reductie binnen AKA, maar ook bij en met collega-bedrijven te vergroten.  

 
Almere, 16-10-2020  
 
Herman Maassen  


