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1. Inleiding 
 
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. Veko Lightsystems levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te 
nemen aan dergelijk sector- en keteninitiatieven.  
 
Veko Lightsystems investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en 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 het rapport beschreven. 
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2. Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven 
 

2.1  Onderzoek naar bestaande initiatieven 

 
Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van de op niveau 4 en 5 
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: 

- Bouwend Nederland, CO2-seminars, VGR-platform CO2 

- Duurzame leverancier, platform voor bedrijven die investeren in duurzaamheid 

- Cumela, “Sturen op CO2” 

- Verder zijn op de site van SKAO (http://www.skao.nl/initiatieven_programmas) 

meerdere bestaande initiatieven bekeken. 

2.2 Initiatieven besproken in het management 

 
We hebben eind 2014 besloten deel te nemen aan CO2 Neutraal aan een werkgroep. 
 
 - Wagenpark 3 (Nederland CO2 Neutraal) 

2.3 Keuze voor actieve deelname 

 
Momenteel bekijken we of er een werkgroep is die nog beter bij ons energieverbruik aansluit, 
namelijk het elektriciteitsverbruik. We blijven doorgaan met de huidige werkgroep.  

http://www.skao.nl/initiatieven_programmas
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3. Toelichting op het initiatief 
 
 

3.1 Naam en inhoud van het initiatief 

 
We nemen actief deel aan de werkgroep “Wagenpark 3” van Nederland CO2 Neutraal. 
 

3.2 Initiatiefnemer 

 
Nederland CO2 Neutraal 

3.3 Doelstelling van het initiatief  

 
Reductie van het energieverbruik van het wagenpark. 
 

3.4 Actieve deelname aan het initiatief 

 
Het delen van informatie en ervaringen van ons bedrijf op het gebied van CO2-reductie. 

 

3.4.1 Activiteiten 

- Aantoonbare deelname in werkgroepen 

o Wagenpark 3 

 
- Publiekelijk uitdragen van het initiatief: 

o www.veko.nl 

 

- Brengen en halen van informatie 

Door middel van e-mail, notulen van werkgroepen en presentatie van de deelnemers 

wordt er informatie gedeeld. 

 
 
3.4.2 Budget 
 
Voorlopig is een budget bepaald op € 2500, per jaar- voor de geplande activiteiten. 
Gedurende de voortgang van het initiatief kan dit worden bijgesteld. 
 
 
 

  

http://www.veko.nl/
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4. Voortgang van het initiatief 
 
Inmiddels hebben wij nu twee jaar actief deelgenomen aan het initiatief. 
 

4.1 Gerealiseerde doelstellingen 

 
1. Vervanging van 4 bussen in 2016 door zuinigere bussen 

2. Een doelstelling geformuleerd dat alleen leaseauto’s met energielabel B of beter in 

het wagenpark mag worden opgenomen. 

Buiten het initiatief zijn we erg trots op onze zonnecellen op het dak van het hoofdkantoor. 

4.2 Continuering initiatief 

 
In 2017 gaan we door het initiatief. 


