
 

Oktober 2022 

Participatie sector- en keteninitiatieven 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. Het 
bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen. 

1 Inventarisatie initiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor de Compass is 
de website van de SKAO geraadpleegd (https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een 
compleet overzicht van alle initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele geschikte 
initiatieven zijn besproken met de projectleider en met het management. Aangezien het bedrijf aan 
meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd. 

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het Management geëvalueerd of deelname aan de 
initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere geschikte 
initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

2 Active 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 op het 
gebied van 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 tegenover de auditor 
dienen als bewijs van actieve deelname.   

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker 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. 

2.1 Lopende initiatieven 

Lightcycle 
Compass is mede oprichter van Lightcycle, een initiatief waarbij “oude” lichtmasten worden 
ingenomen getest en refurbished om opnieuw in de openbare infrastructuur ingepast te kunnen 
worden. Wij doen dit gezamenlijk met Dura Vermeer en Hoeflake. 

In 2022 zijn de eerste masten verzameld en worden afnemers gezocht. Een van de doelstellingen 
waaraan gewerkt wordt is dat gemeenten en provincies bij renovatieprojecten in bestekken gaan 
eisen dat (deels) refurbished masten ingezet moeten worden. 

Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerkers 8 uur per maand €  7.200,00 

Totaal  €  7.200,00 
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Energietransitie 
Compass heeft eind 2021 besloten te onderzoeken wat in de toekomst haar rol in de energietransitie 
kan zijn. Hiervoor is een medewerker één jaar voor 3 dagen in de week vrijgemaakt dit onderzoek uit 
te voeren en de markt te verkennen. Eén van de speerpunten hierin is de rol die energiehubs hierin 
kan gaan spelen. 

Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerker 92 uur per maand €  55.200,00 

Totaal  €  55.200,00 

Stichting Nederland CO2 Neutraal 
Door Compass wordt deelgenomen aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal. Dit initiatief richt zich 
op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-reductiemogelijkheden en 
het vergroten van een duurzaam netwerk.  Onderstaand treft u een overzicht van het jaarlijks budget 
voor het initiatief Nederland CO2 Neutraal aan.  Om deze deelname te bewijzen worden de volgende 
documenten bewaard: 

• Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal 

 

Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerkers 4 uur per kwartaal €    800,00 

Contributie  Jaarlijks €    997,00 

Totaal  € 1.797,00 

 
SKAO  
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen beheert de CO2-Prestatieladder waarmee 
leveranciers worden beoordeeld op hun inspanningen om CO2 uitstoot te beperken.  
 
MVO Nederland  
Partners van de koplopersgroep stellen zich ten doel gezamenlijk de transitie naar een duurzame 
economie en samenleving in de hoogst mogelijke versnelling te realiseren.  
 

Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerkers 8 uur per kwartaal € 1.600,00 

Contributie  Jaarlijks € 3.025,00 

Totaal  € 4.625,00 

 
 


