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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 

Gebr. Swinkels Grondwerken b.v..  

Daarnaast zijn er door Gebr. Swinkels Grondwerken 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 actieve deelname verstaan we de deelname aan een sectorinitiatief waaraan Gebr. Swinkels 

Grondwerken b.v. actief deelneemt door een eigen inbreng en inspraak in de ontwikkeling van het 

sectorinitiatief. 
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1. Sectorinitiatieven 

Binnen de bouw en infrasector worden diverse initiatieven opgestart. Gebr. Swinkels Grondwerken 

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: 

Sectorinitiatief Omschrijving 

Klimaatneutraal ondernemen Een initiatief van het Klimaatplein. 
http://www.klimaatplein.com/co2-neutraal-

ondernemen-als-strategie/ 

Duurzaam ondernemen Stichting Samen Duurzaam Ondernemen stimuleert, 
enthousiasmeert en ondersteunt bedrijven en 
organisaties om invulling te geven aan een klimaat 
neutrale onderneming. Deelname aan events per 
kwartaal om werk te maken van CO2-reductie en 
duurzaam ondernemen. 
https://www.samenduurzaamondernemen.nl/ 

Duurzame dinsdag De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. 
Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en 
initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het 
kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer 
in ontvangst met honderden duurzame ideeën en 
initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. 
https://www.duurzamedinsdag.nl/ 

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/ 

Verduurzamen brandstofverbruik In het kader van het duurzaamheidsprogramma ‘Bewust 
omgaan met Energie’. Tezamen met andere deelnemers 
treffen bedrijven in hun eigen bedrijfsvoering 
maatregelen om het energieverbruik te verminderen en 
hun medewerkers bewust maken. 
Kern van de groep is leren van elkaar. Stimular is 
voorzitter van de groep en levert inhoudelijke expertise. 
https://www.stimular.nl/nieuws/mourik-infra-co2-
reductie-programma-focus-verlagen-verduurzamen-
brandstofverbruik/ 

Cumela CUMELA Nederland heeft een sectorinitiatief opgestart 
“Sturen op CO2”. Daarin worden de deelnemers 
uitgebreid geïnformeerd over studiemateriaal inzake 
CO2, men wisselt gegevens uit en heeft toegang tot een 
speciaal telefonisch spreekuur over het thema. 

http://www.klimaatplein.com/co2-neutraal-ondernemen-als-strategie/
http://www.klimaatplein.com/co2-neutraal-ondernemen-als-strategie/
https://www.samenduurzaamondernemen.nl/
https://www.duurzamedinsdag.nl/
http://nlco2neutraal.nl/
https://www.stimular.nl/nieuws/mourik-infra-co2-reductie-programma-focus-verlagen-verduurzamen-brandstofverbruik/
https://www.stimular.nl/nieuws/mourik-infra-co2-reductie-programma-focus-verlagen-verduurzamen-brandstofverbruik/
https://www.stimular.nl/nieuws/mourik-infra-co2-reductie-programma-focus-verlagen-verduurzamen-brandstofverbruik/
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2. Passieve participatie 

 
Stichting SKAO  
Gebr. Swinkels Grondwerken b.v. neemt deel aan de CO2-prestatieladder en heeft zich in die 
hoedanigheid aangesloten bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 
De Stichting SKAO is de beheerder van de CO2-prestatieladder. 
 

3. Actieve participatie 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van Gebr. Swinkels Grondwerken 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. 

a. Sectorinitiatief “De duurzame leverancier” 
De Duurzame Leverancier is hét platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het 
initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het 
vinden van duurzame leveranciers. Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd 
hun visie op duurzaamheid te delen en samen de keten te versterken in klankbordbijeenkomsten en 
keteninitiatieven. Gebr. Swinkels Grondwerken b.v. neemt deel aan de klankbordbijeenkomsten met 
betrekking tot CO2. 

 
De eerste bijeenkomst is ingepland op 27 september 2022 over Ketenanalyse netwerkafsluiting. 
Onze bijdrage aan de Duurzame leverancier zal zijn onze deelname aan de klankbordbijeenkomsten 
en de discussiegroepen.  

b. Sectorinitiatief “Convenant Betonnen bestratingsmaterialen” 
Gebr. Swinkels Grondwerken b.v. verricht werkzaamheden ten behoeve van het Convenant 
Betonnen bestratingsmaterialen. Met Gemeente Helmond en Eindhoven is op 10-10-2016 het 
initiatief opgestart, genaamd ”Betonnen bestratingsmaterialen in de circulaire economie". Doel is het 
recyclen en hergebruiken van betonnen bestratingsmaterialen in nieuwe betonnen materialen 
waarmee een reductie van CO2- uitstoot te reduceren. 
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c. Sectorinitiatief van Bouwend Nederland  
Gebr. Swinkels Grondwerken b.v. is lid van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland organiseert 2 
maal per jaar een evenement in het kader van het CO2-platform. 
 

 
 
 

4. Beschikbaar budget 

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

Initiatief Budget 

SKAO € 360,00 

De duurzame leverancier € 750,00 

Convenant "Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire 
economie.K172" 

€ 0,00 

Lidmaatschap Bouwend Nederland € 2.100,00 

Tijdsbesteding interne medewerker(s) € 1.000,00 

Totaal € 4.210,00 

 
 

 


