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1 Initiatief 

Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met de 

sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen getroffen worden. Schaap 

Beheer B.V. levert hieraan graag een actieve bijdrage door: 

 deel te nemen aan dergelijk sector- en keteninitiatieven 

 te investeren in samenwerking,  

 het delen van eigen kennis 

 daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis die elders is ontwikkeld.  

 

Dit document beschrijft de lopende initiatieven waaraan wij deelnemen. Dat kan een door een ander bedrijf 

opgestart innovatieproject voor CO2-reductie zijn, maar wij kunnen ook overwegen om een eigen initiatief te 

starten. Ook worden initiatieven ontplooid door brancheverenigingen of kennisinstituten.  

Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de mogelijke initiatieven die relevant kunnen zijn voor ons 

bedrijf. Deze initiatieven dienen in ieder geval in belangrijke mate verband te houden met onze 

projectenportefeuille. Vervolgens is een keuze gemaakt. Het gekozen initiatief, inclusief een korte 

omschrijving, de initiatiefnemers en de reductiedoelstellingen evenals de voortgang zijn in dit rapport 

beschreven.  

1.1.  Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven  

Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven, hebben wij websites van de op niveau 3 gecertificeerde 

bedrijven bezocht, door naar hun CO2-Prestatieladder pagina te gaan en daar voor een sectorinitiatief te 

kiezen. Ook op de website van SKAO staan veel initiatieven verzameld. Daarnaast hebben wij gekeken naar 

de branchevereniging om na te gaan wat er in onze branche gebeurt aan initiatieven, mogelijk in 

samenwerking met opdrachtgevers.  

 

Enkele relevante bestaande initiatieven zijn bekeken op:  

- www.skao.nl 

- www.duurzaammkb.nl 

- www.duurzameleverancier.nl  

- MVO-monitor van de Koninklijke Metaalunie 

- Bouwend Nederland  

- FSC 

 

In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat Schaap Beheer 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.  

 

Enkele relevante bestaande initiatieven zijn:  

 Duurzameleverancier.nl  

Toegespitst op de bouw.  

 Duurzaam Collectief 

Aannemingsbedrijven 

 Golf Environment Organization 

 Branchevereniging VHG 

 

1.2.  Initiatieven besproken in het management  

Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementteam besproken.  

 

a) Het management-team heeft er voor gekozen om het initiatief ‘Duurzaam Collectief’ verder uit te diepen. 

b) Schaap Beheer B.V. ondersteunt golfbaanbeheerders met het behalen van GEO 

c) Lid van Branchevereniging VHG 

http://www.duurzameleverancier.nl/
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1.3. Keuze voor actieve deelname  

Ad a)  Er wordt voor dit initiatief gekozen omdat dit in belangrijke mate verband houdt met onze  

 projectenportefeuille. Inmiddels zijn er diverse projecten uitgevoerd die te maken hebben met dit  

 initiatief. 

Ad b) Onze klanten vragen onze ondersteuning voor het behalen van het internationaal erkende keurmerk  

 voor duurzaam beheer van golfbanen. 

Ad c) Wij zijn lid van Branchevereniging VHG, specifiek voor ondernemers in het groen. 

 

1.4.  Toelichting op het initiatief Duurzaam Collectief 

Het initiatief houdt in dat wij een samenwerkingsverband aangaan met bedrijven die hun inspanningen op 
duurzaamheid willen combineren. Enerzijds zijn er bedrijven uit de bouw-, infra- en industrie- branches, 
anderzijds zijn er partijen betrokken die zich bezighouden met het ontwikkelen van oplossingen voor 
vraagstukken waar duurzamere vormen van energiegebruik centraal staan. Initiatiefnemer is Van Mun 
Advies uit Oss.  
 
Wat hebben wij gedaan?  
Ad a) Aansluiten bij het ‘Duurzaam Collectief’ (zie www.duurzaamcollectief.nl) 
Ad b) Actieve ondersteuning aan onze klanten voor het behalen van het GEO-certificaat 
Ad c) Aangemeld voor het startende initiatief om leden van de VHG te ondersteunen bij het behalen van  
 de CO2 Prestatieladder 
 
Wat gaan wij nog doen? 
Ad a) Wij gaan deelnemen aan de bijeenkomsten van Duurzaam Collectief met workshops, lezingen en  
 netwerkmogelijkheden die dit intiatief zal faciliteren. 
Ad b) Nog meer klanten enthousiasmeren om zich te laten certificeren voor het GEO-certificaat 
Ad c) Deelnemen aan bijeenkomsten die de VHG organiseert 
 
Wat het heeft opgeleverd? 
In 2018 nog niets, daar wij nog in de certificeringsfase zitten. 
 

1.5. Voortgang initiatief  

Om onze deelname aan het initiatief Duurzaam Collectief te continueren, is er budget vrijgemaakt. Het 

budget wat hiervoor is gereserveerd, bedraagt ongeveer € 360,00 per jaar. 

 

 

 

http://www.duurzaamcollectief.nl/

