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Inleiding 

Door participatie toont een bedrijf aan dat het investeert in samenwerking en het delen van kennis.  

Dit document omschrijft de sectorinitiatieven rond CO2-reductie die van toepassing kunnen zijn voor 

M. Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning B.V..  

Daarnaast zijn er door M. Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning B.V. reeds een aantal 

sectorinitiatieven waaraan wordt deelgenomen. Het betreft hier zowel de passieve deelname als de 

actieve deelname. 

Onder passieve deelname beschouwen we onder andere het lidmaatschap van een 

branchevereniging, die op haar beurt actief deelneemt aan een CO2-reductieprogramma. 

Onder actie deelname verstaan we de deelname aan een sectorinitiatief waaraan M. Panhuijzen 

Outdoor Care & Cleaning B.V.  actief deelneemt door een eigen inbreng en inspraak in de 

ontwikkeling van het sectorinitiatief. 
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1. Sectorinitiatieven 

Binnen de groensector worden diverse initiatieven opgestart. M. Panhuijzen Outdoor Care & 

Cleaning B.V. bewaakt deze initiatieven door jaarlijks onderzoek te doen naar nieuw opgestarte 

initiatieven die aansluiten bij de bedrijfsvoering en het reductiebeleid.  

Initiatieven die onder de aandacht zijn van de directie voor mogelijke toekomstige deelname of 

ontwikkeling zijn: 

Sector-/Panhuijzen-initiatief Omschrijving 

Klimaatneutraal ondernemen Een initiatief van het Klimaatplein. 

http://www.klimaatplein.com/co2-neutraal-ondernemen-als-

strategie/ 

Deelname duurzame leverancier Dit platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid 
helpt bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering d.m.v. 
tips en adviezen. Vooral bij het opstarten van het 
inventariseren / reduceren van de CO2 uitstoot een goede 
bron van informatie. 
https://www.duurzameleverancier.nl/  

Sturen op CO2 Een sectorinitiatief van Brancheorganisatie Cumela 

Nederland. 

http://www.cumela.nl/cursus/brandstof-co2/sturen-op-co2-

sectorinitiatief 

Brandstofreductie Will2Sustain heeft een sectorinitiatief opgestart voor 

bedrijven wiens CO2-uitstoot net name te maken heeft met 

het brandstofverbruik.  

http://mvonederland.nl/sectorinitiatieven-brandstofreductie 

Stichting Nederland CO2-neutraal Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en 

organisaties te stimuleren en te ondersteunen om toe te 

groeien naar een klimaatneutrale onderneming. Dit doen we 

omdat we erin geloven dat we op deze manier een betere 

toekomst kunnen creëren voor nu maar zeker ook voor later. 
http://nlco2neutraal.nl/ 

Hergebruik van IT hardware Hergebruik van IT hardware vermindert CO2 uitstoot 

aanzienlijk. 

DURABILIT BV, Europees marktleider in gebruikte netwerk 

hardware, heeft een wereldwijd unieke methodiek ontwikkelt 

om organisaties duidelijk inzicht te geven in hoeveel minder 

CO2 er uitgestoten wordt als men tweedehands in plaats van 

nieuwe hardware gebruikt.  
http://mvonederland.nl/nieuws/durabilit-greener-network-

calculator-hergebruik-vermindert-co2-uitstoot 

 

http://www.klimaatplein.com/co2-neutraal-ondernemen-als-strategie/
http://www.klimaatplein.com/co2-neutraal-ondernemen-als-strategie/
https://www.duurzameleverancier.nl/
http://www.cumela.nl/cursus/brandstof-co2/sturen-op-co2-sectorinitiatief
http://www.cumela.nl/cursus/brandstof-co2/sturen-op-co2-sectorinitiatief
http://mvonederland.nl/sectorinitiatieven-brandstofreductie
http://nlco2neutraal.nl/
http://mvonederland.nl/nieuws/durabilit-greener-network-calculator-hergebruik-vermindert-co2-uitstoot
http://mvonederland.nl/nieuws/durabilit-greener-network-calculator-hergebruik-vermindert-co2-uitstoot
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2. Passieve participatie 

 
Stichting SKAO  
M. Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning B.V.  zal ‘meedoen’ aan de CO2-prestatieladder en in die 
hoedanigheid zich aansluiten bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen 
(SKAO). De Stichting SKAO is de beheerder van de CO2-prestatieladder. 
 
EVOfenedex 
M. Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning B.V. is lid van de transportvereniging EVOfenedex. 

EVOfenedex heeft CO2-initiatieven ontwikkeld zoals de ontwikkeling van de Energiescan (BigMile) en 

een duurzaamheidsscan. De emissiescan kan worden ingezet om de emissies van logistieke keten(s) 

in kaart te brengen. De emissiescan draagt bij aan diverse verbetermaatregelen die betrekking 

hebben op de organisatie van vervoer, de samenstelling van het wagenpark en het 

brandstofverbruik. 

De duurzaamheidsscan helpt bedrijven met het toepassen van een duurzaamheidsbeleid.  

 

.
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3. Actieve participatie 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van M. Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning B.V.  aan 
initiatieven met als doel een reductie van de CO2-uitstoot. Het is een selectie van meerdere sector- 
en keteninitiatieven die tijdens de managementvergadering CO2-Prestatieladder besloten zijn. 

 
1. Sectorinitiatief “Sturen op CO2” 

CUMELA Nederland heeft een sectorinitiatief opgestart voor haar leden. M. Panhuijzen Outdoor Care 
& Cleaning B.V.  neemt daar actief aan deel door deelname aan een aantal bijeenkomsten per jaar, 
Daarin worden de deelnemers van Cumela uitgebreid geïnformeerd over studiemateriaal inzake CO2, 
men wisselt gegevens uit en heeft toegang tot een speciaal telefonisch spreekuur over het thema. 

Doel 
Dit sectorinitiatief heeft tevens tot doel CUMELA leden te ondersteunen om de eisen die de norm 
stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan dit 
meerjarig sectorinitiatief krijgen deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën 
en zicht op de benodigde documenten om de CO2 sturing te verbeteren. Daarnaast werken de 
deelnemers thema’s uit met betrekking tot de meest elementaire emissie (brandstof) binnen de 
CUMELA sector. Zoals een beter  inzicht in de verbruik cijfers (invalshoek A), de mogelijkheden tot 
reductie (invalshoek B) en hoe daarover intern en extern te communiceren (invalshoek C). 

Het doel van het initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak 4 % emissie gaan 
reduceren ten opzichte van het basisjaar. 
 
Van alle thema’s wordt verslag gedaan. De resultaten worden verspreid via de CUMELA nieuwsbrief, 
de CUMELA-site. 

Bijeenkomst- plenair 
Locatie: Uden 
Aanwezig: M. Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning B.V.  
Aanwezig uit sector: zie presentielijst 
Onderwerp: Collectief project reductie CO2 
http://www.cumela.nl/cursus/brandstof-co2/sturen-op-co2 

 
2. Deelname aan Webinar van Dé CO2 Adviseurs 

De medewerkers van De CO2 Adviseurs  zijn altijd bezig met 
nieuwe ideeën, andere manieren van aanpak en op zoek naar 
nieuwe kansen. Door deelname aan de Webinars wordt kennis gedeeld en wordt input gegeven door 
de deelnemers. 
 

http://www.cumela.nl/cursus/brandstof-co2/sturen-op-co2
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4. Beschikbaar budget 

 
Voor de deelname aan keteninitiatieven is door de directie een budget beschikbaar gesteld, namelijk. 
 
 

Initiatief Budget 

SKAO € 220,00 

EVOfenedex € 499,00 

Cumela: Sturen op CO2 € 693,00 

De CO2 adviseurs Webinars Tijdsinvestering 

Totaal € 1.412,00 

 
 

Annette Willems
Rechthoek

Annette Willems
Rechthoek

Annette Willems
Rechthoek

Annette Willems
Rechthoek

Annette Willems
Rechthoek


