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1 | Inleiding 
 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of 
keteninitiatief. Het bedrijf dienst zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die 
binnen de branche spelen. 
 
Actieve deelname 
De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven 
informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen 
t.b.v. CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve 
deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van 
overlegmomenten, en presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen dienen als bewijs 
van actieve deelname tegenover de auditor.  
 
Voortgang initiatief 
Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op een gegeven moment niet meer relevant 
zijn voor het bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het 
initiatief of actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan 
kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan 
een ander initiatief. 

 

     

D  Alle  

Het bedrijf is op de 

hoogte van sector en/of 

keteninitiatieven.  

1.D.1. Het bedrijf is aantoonbaar op de hoogte van sector- en/of 

keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate 

verband houden met de projectenportefeuille.  

15  

1.D.2. Sector- en keteninitiatieven, en hoe deze verband houden met de 

bedrijfsvoering en de projectenportefeuille, zijn besproken in 

managementoverleg.  

10  

Doelstelling: Het bedrijf weet welke ontwikkelinitiatieven er zijn die potentieel maatregelen kunnen opleveren 

die relevant zijn voor het bedrijf. Het management heeft uitspraken gedaan over eventuele deelname aan 

deze initiatieven.  

2D  Alle  

Het bedrijf neemt 

passief deel aan 

initiatieven rond de 

reductie van CO2 in de 

sector of daarbuiten.  

2.D.1. Het bedrijf neemt passief deel aan minimaal één (sector of keten) 

initiatief dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille, 

door inschrijving en/of betaling van contributie of sponsoring  

20  

2.D.2. Het bedrijf neemt (beperkt) actief deel in een sector- of keteninitiatief 

dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille.  
5  

Doelstelling: Het bedrijf weet welke informatie van nut kan zijn voor zijn projecten (gekoppeld aan 2.B en 

2.C) en neemt deel aan een initiatief dat beantwoordt aan de eigen kennisbehoefte.  

3D  Alle  

Het bedrijf neemt actief 

deel aan initiatieven 

rond de reductie van 

CO2 in de sector of 

daarbuiten.  

3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het 

gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van 

aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het 

initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.  

20  

3.D.2. Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt.  5  

Doelstelling: Het bedrijf draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in 

samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen.  
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2 | Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 
 
Datum  02-05-2018 
Notulist José IJzelenberg 
Onderwerp  Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 
 
Onderstaand treft u een overzicht van alle initiatieven waar Daallin B.V. aan deelneemt die, 

direct of indirect, iets met CO2 reductie te maken hebben of een relatie hebben met 

onderwerpen als duurzaamheid, MVO,  duurzaam aanbesteden, etc.  
 

Deelname initiatieven CO2 reductie 

SKAO 

Stichting Klimaatvriendelijk 

Aanbesteden & Ondernemen beheert 

de CO2-Prestatieladder waarmee 

leveranciers worden beoordeeld op 

hun inspanningen om CO2 uitstoot te 

beperken. 

 

Daallin B.V. neemt actief deel aan de CO2-Prestatieladder 

door het behalen van niveau 3. 

De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan 

de CO2 prestatieladder is dat Daallin B.V. in de toekomst niet 

uitgesloten wil worden bij aanbestedingen. Tevens leidt 

deelname aan dit initiatief er toe dat Daallin B.V. haar eigen 

CO2 uitstoot  weet. En dit wil reduceren. 

MKB-Infra Bezoeken diverse bijeenkomsten. 

SPG-Infra  Ambassadeur Go Infra campagne Leerlingen groep 8 

interesse wekken voor het vak techniek 

 2 Leerlingen zijn voor het praktijkgedeelte werkzaam 

bij Daallin. Vier dagen werken één dag school. Per 1 

september 2017 is 1 leerling Zzpér bij Daallin 

geworden. 

Per 26 maart 2018 1 leerling voor vast aangenomen 

bij Daallin. 

 in 2018 opzoek naar nieuwe leerling 

Papier apart inzamelen t.b.v. Koningin Wilhelminaschool  Zoetermeer. 

per 1 jan 2018 wordt oud papier gratis opgehaald 

Scheiden afval  Houten balken die over zijn op de werken worden op 

het terrein verzaagt tot kespen voor onder het riool. 

 IJzer apart naar de recycling. 

 Groenafval (versnippert), wordt vermengt met grond 

om grond luchtig te maken. 

 Puin wordt apart weggebracht t.b.v. hergebruik. 

 Gebruikte bkk worden niet meer weggegooid, maar 

worden door verkocht t.b.v. tijdelijk dichtblokken 

rioolsleuven tijdelijke bestrating e.d. 

 Diverse banken, speeltoestellen worden opgeknapt en 

hergebruikt. Een aantal speeltoestellen zijn naar 

Roemenië gegaan. 

 Oude antieke palen worden geverfd i.p.v. nieuwe 

leveren. Verkopen. 

Basisscholen bezoeken Op aanvraag aan basisschoolleerlingen vertellen over de 

sector. Bezoek mei gepland Rehobothschool 
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Ken de verkeersregels Door advertentie uitgave mogelijk gemaakt voor scholen 

Zoetermeer 2017 

Machinaal straten-afrijden Fysieke belasting van medewerkers verlichten. 

Sponsor IPSE  rolstoelbus  

 
Met een aantal bedrijven wordt deze rolstoelbus onderhouden. 

Zo kunnen de bewoners gratis met de bus ergens naartoe. 

FSC hout  Zo veel mogelijk wordt dit toegepast. 

 Certificaat behaald (26 mei 2014) 

Nederland CO2 Neutraal  Bijeenkomsten bezoeken 2017 

 Netwerken 

 Reduceren van energieverbruik 

 Financiële bijdrage leveren aan het initiatief 

CO2 en KAM Bewust Ondernemen  Nieuw initiatief 2018 

 Bedrijfs-Bijeenkomsten bezoeken 

 Netwerken 

 Reduceren van energieverbruik 

 Financiële bijdrage leveren van het initiatief 

 CO2 verantwoordelijke Daallin is penningmeester 

Ondernemersvereniging Pijnacker-

Nootdorp (OVPN) 
 Netwerken 

 Als agenda punt aangegeven >Duurzaam inkopen. 

 Daallin B.V. heeft op zich genomen om te 

onderzoeken of het mogelijk is collectief 

zonnepanelen of groene stroom  in te kopen. Wegens 

teveel weerstand van andere bedrijven is Daallin 

gestopt met dit initiatief. Inmiddels liggen op het 

kantoor zonnepanelen. In 2018 is hier opnieuw een 

commissie voor ingesteld om te inventariseren.  

Sponsering Rotonde Zoetermeer  Onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

Voetbalvereniging DSO Zoetermeer  Sponsor kleding 

 

Sliedrecht Sport ( Volleybal)  Sponsor kleding 
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3 | Actieve deelname sector- en keteninitiatieven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Nederland CO2 Neutraal 
Onderstaand treft u een overzicht van het initiatief Nederland CO2 Neutraal, waar Daalin B.V. 
aan deelneemt. Om deze deelname te bewijzen staan in de bijlage de volgende 
documenten: 
 

- Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal 
- Verslagen werkgroep bedrijfsmiddelen 
- Verslagen bijeenkomsten Nederland CO2 Neutraal 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 20 uur € 100,- €   2.000,- 

Jaarlijkse bijdrage 1 maal € 997,- €      997,- 

Totaal   €   2.997,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CO2 én KAM bewust ondernemen 
Onderstaand treft u een overzicht van het initiatief Nederland CO2 Neutraal, waar          
Daallin B.V. aan deelneemt. Om deze deelname te bewijzen staan in de bijlage de volgende 
documenten: 

 
- Intentieverklaring CO2 én KAM bewust ondernemen 
- Verslagen werkgroep bedrijfsmiddelen 
- Verslagen bijeenkomsten CO2 én KAM bewust ondernemen 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 20 uur € 100,- €   2.000,- 

Jaarlijkse bijdrage 1 maal € 100,- €      100,- 

Totaal   €   2.100,- 
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