
 

Actieve deelname sector-initiatief (3.D.1) 

Dit document beschrijft de actieve deelname van KUIPERS infra aan het initiatief CO 2-

prestatieladder niveau 3, conform de hieraan gestelde eisen. 

De directie van KUIPERS infra wenst haar MVO beleid vast te leggen in een 

managementsysteem volgens het ISO 9001 / V.C.A.** -zorgsysteem en het managementsysteem 

volgens de normering CO2-prestatieladder 3.1 trede 3. Doelstelling hierbij is het onderhouden van 

een continu verbeterproces binnen de organisatie met betrekking tot de kwaliteit van de 

activiteiten, leveringen, veiligheid, gezondheid, milieudoelstellingen en de reductie van CO2-

emissie. Om dit beleid te kunnen realiseren stelt de directie adequate middelen ter beschikking. 

Hierbij wordt voldaan de eisen van de CO2-prestatieladder 3.1: 

• Aantoonbare deelname bijeenkomsten 

• Publiekelijk uitdragen van het initiatief; 

• Aanleveren van informatie aan het initiatief. 

 

Actieve deelname aan sector en branche initiatieven is een belangrijk speerpunt voor de directie. 

Deze actieve deelname komt dan ook tot uiting in onderstaande deelnames:  

• Sturen op CO2 van Cumela Nederland: 

Cumela Nederland organiseert sinds 2014 een sectorinitiatief voor haar leden zodat zij 

hun reductiedoelstellingen kunnen realiseren en voldoen aan de eisen van het SKAO. 

Het doel van het initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak 4 % 

CO2-emissie gaan reduceren ten opzichte van het basisjaar 2014. Cumela-bedrijven die 

gecertificeerd zijn of bezig zijn zich te certificeren voor de CO2-prestatieladder kunnen 

deelnemer worden van dit sectorinitiatief “Sturen op CO2”.  

• Zitting in de Commissie Duurzaamheid van de Ondernemingsvereniging 

Hoeksche Waard: 

Een energie neutrale Hoeksche Waard in 2040 is de wens van de Gemeente Hoeksche 

Waard. Dat vraagt ook inzet van de ondernemers in onze regio. Al langere tijd wordt er in 

de Hoeksche Waard gewerkt met stichting Energieke Regio, verbinders op het gebied 

van het Energie Prestatie Advies (EPA), installaties, verlichting, regeltechniek en 

duurzame energie 

De OHW is nauw betrokken bij de Energieke Regio. Vanuit haar kennis van het 

Hoeksche Waardse bedrijfsleven kunnen bedrijven die willen verduurzamen worden 

gekoppeld aan bedrijven die deze diensten aanbieden. De interesse is groot bij beide 

partijen. In de afgelopen jaren zijn daarmee mooie resultaten bereikt. 

Als ondernemersvereniging zijn wij belangenbehartiger op dit terrein. De OHW vindt het 

een uitdaging collega-ondernemers op weg te helpen om duurzame stappen te zetten. 

Dat kan fysiek binnen een bedrijf en op het gebied van samenwerking. Naast de 

Gemeente HW hebben wij ook regelmatig overleg met andere stakeholders op het 

gebied van energie, zoals HW Duurzaam, Provincie ZH, Stedin, Rabobank, LTO, 

Omgevingsdienst ZH, etc. 
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