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Sector- cq. ketenitiatieven                                                                                                                                                             
Versiedatum: 16 augustus 2021 

Inleiding  

Dit document is een evaluatie van de sector- cq. keteninitiatieven 2020 en 2021H1.                                                                                                        

De doelstelling van deelname aan sector- cq. keteninitiatieven is om de CO2-uitstoot binnen ons bedrijf te reduceren, 

tevens beogen wij door actieve deelname in de keten en aan sectorbrede reductieprogramma’s een zinvolle bijdrage 

te leveren aan een effectieve reductie van CO2. 

Relevante initiatieven, in de sector en keten waarin Jos Kanters Groenvoorziening B.V. haar activiteiten 

uitvoert 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie 

SKAO 

Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij.  

Dit zien wij ook terug in onze markt.  

Overheid 

De overheid gaat steeds duurzamer 
inkopen 

Dit initiatief zien wij terug bij de gemeenten en overheden waarvoor Jos 
Kanters Groenvoorziening B.V. haar werkzaamheden regelmatig 
uitvoert. 

GreenPRO wizzflix (mede-oprichter) GreenPRO helpt groenbedrijven om meer structuur en continuïteit te 
krijgen in het ontwikkelen van medewerkers; veranderingen 
makkelijker maken. Kennis delen, inspireren, samen leren en het 
betrekken van medewerkers. De weg naar een continu lerende 
organisatie. Samen groeien naar nieuwe hoogtes. 

Stichting Nederland CO2 Neutraal Stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en 
instellingen bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO2-
reductie. 

Brancheorganisatie Cumela Cumela organiseert een sectorinitiatief voor haar leden zodat zij 
hun reductiedoelstellingen realiseren. Als groot groenvoorziener 
biedt lidmaatschap onvoldoende toegevoegde waarde voor Jos 
Kanters Groenvoorziening B.V.  

Stimular / milieubarometer Stichting Stimular helpt bedrijven en organisaties om de 
bedrijfsvoering te verduurzamen. Zij willen deze verduurzaming 
versnellen door op hun website kennis en ervaring te delen die 
tijdens projecten is opgedaan.  

De milieubarometer is een volwaardige, gebruiksvriendelijke 
milieumonitor inclusief CO2-footprint, score-grafiek en indicatoren. 
De Milieubarometer vertaalt de milieu- cq. CO2-uitstootgegevens in 
heldere grafieken en tabellen. In één oogopslag is te zien waar de 
prioriteiten van het bedrijf liggen voor het boeken van winst.                     
De grafieken zijn direct bruikbaar om de winst door de jaren heen 
te laten zien.  

Met de maatregelenmodule is snel een actielijst te maken met 
besparingsmaatregelen die voor Jos Kanters Groenvoorziening B.V. 
interessant zijn. 
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Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie 

Duurzameleverancier.nl  Duurzame leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering.      
Het initiatief ondersteunt bedrijven om duurzaamheid concreet en 
aantoonbaar te maken. Dit is een platform voor organisaties die 
investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering.                                                 
Dit initiatief sluit dan ook goed aan bij het beleid en de visie van Jos 
Kanters Groenvoorziening B.V. op het gebied van duurzaam 
ondernemen. 

 
Sector- en keteninitiatieven waaraan Jos Kanters Groenvoorziening B.V. actief deelneemt 

SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) / CO2-Prestatieladder 
 
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug in onze markt.                                      
Met de CO2-Prestatieladder worden bedrijven uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-uitstoot te kennen en 
te reduceren. Zodoende wil Jos Kanters Groenvoorziening B.V. het bedrijfscertificaat op niveau 5 van de                           
CO2-Prestatieladder behouden. 
 
Stimular / milieubarometer 
 
Stichting Stimular kan Jos Kanters Groenvoorziening B.V. helpen om de bedrijfsvoering te verduurzamen, door 
kennis en ervaring te delen die tijdens projecten is opgedaan.  
Daarnaast werkt Jos Kanters Groenvoorziening B.V. met de milieubarometer, omdat het een effectief 
monitoringsinstrument betreft (CO2-footprint, (score-) grafieken, tabellen en indicatoren) en het een goede 
maatregelenmodule bevat.  
 
Duurzameleverancier.nl  
 
Het betreft een platform voor organisaties, die investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering.                            
Dit initiatief sluit dan ook goed aan bij het beleid en de visie van Jos Kanters Groenvoorziening B.V. op het gebied van 
duurzaam ondernemen. Het biedt Jos Kanters Groenvoorziening B.V. een platform om aan deel te nemen.                                   
In samenwerking met andere organisaties kan Jos Kanters Groenvoorziening B.V. informatie delen en ontvangen 
omtrent CO2-reductie. Jos Kanters Groenvoorziening B.V. neemt deel aan dit initiatief vanaf 2018.  
 
Ruud Nooijen (bedrijfsleider en CO2-functionaris bij Jos Kanters Groenvoorziening B.V.) heeft de afgelopen periode 
deelgenomen aan (online) klankbordbijeenkomsten op: 03-11-2020, 10-12-2020, 26-01-2021, 04-03-2021,                          
20-05-2021 en 08-07-2021. Met name de volgende onderwerpen waren interessant voor onze organisatie: 
- “Zero Emission”; elektrisch gereedschap (inclusief inbreng van de eigen ervaringen van Jos Kanters 

Groenvoorziening met elektrisch gereedschap) (Boels Rental). 
- “Zero Waste Roadmap”; nulmeting voor  het Zero Waste Certificaat (Renewi). 
- Waterstof; van probleem tot kans (Pot Verhuizing / Logistiek). 
 
Actieve deelname aan dit initiatief wordt o.a. aantoonbaar gemaakt middels de aanwezigheidslijsten en presentaties 
/ verslagen van de klankbordbijeenkomsten.   

http://duurzameleverancier.nl/
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Budgetoverzicht van de initiatieven waaraan actief wordt deelgenomen 
  

SKAO (CO2-Prestatieladder) 

Kosten Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 2 uur € 65,00 € 130,00 

Bijdrage SKAO Jaarlijks €240,00 €240,00 

Totaal  € 370,00 

 

Stimular / milieubarometer 

Kosten Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 24 uur € 65,00 € 1.560,00 

Abonnement 
milieubarometer 

Jaarlijks €150,00 €150,00 

Totaal  € 1.710,00 

 

Duurzameleverancier.nl 

Kosten Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 24 uur € 100,00 € 2.400,00 

Abonnement  Jaarlijks € 76,50 € 76,50 

Totaal  € 2.476,50  

 


