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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 

de T&G Groep.  

Daarnaast zijn er door de T&G Groep 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 de T&G Groep 

actief deelneemt door een eigen inbreng en inspraak in de ontwikkeling van het sectorinitiatief. 
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1. Sectorinitiatieven 

Binnen de groensector worden diverse initiatieven opgestart. De T&G Groep 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: 

Sectorinitiatieven Omschrijving 

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

Deelname duurzame leverancier Dit platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid 
helpt bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering d.m.v. tips 
en adviezen. Vooral bij het opstarten van het inventariseren / 
reduceren van de CO2 uitstoot een goede bron van informatie. 
https://www.duurzameleverancier.nl/  

Brandstofreductie Will2Sustain heeft een sectorinitiatief opgestart voor bedrijven 
wiens CO2-uitstoot net name te maken heeft met het 
brandstofverbruik.  
http://mvonederland.nl/sectorinitiatieven-brandstofreductie 

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/ 

Hergebruik van IT hardware Hergebruik van IT hardware vermindert CO2 uitstoot aanzienlijk. 
DURABILIT BV, Europees marktleider in gebruikte netwerk 
hardware, heeft een wereldwijd unieke methodiek ontwikkelt 
om organisaties duidelijk inzicht te geven in hoeveel minder CO2 
er uitgestoten wordt als men tweedehands in plaats van nieuwe 
hardware gebruikt.  
http://mvonederland.nl/nieuws/durabilit-greener-network-
calculator-hergebruik-vermindert-co2-uitstoot 

Warmteopwekking Warmteopwekking met een biomeiler. Een methode om de 
warmte die bij compostering van houtsnippers vrijkomt door 
middel van een warmtewisselaar over te dragen aan water 
https://www.biomeiler.nl/ 

Cumela “Sturen op CO2” Een sectorinitiatief van Brancheorganisatie Cumela Nederland. 
http://www.cumela.nl/cursus/brandstof-co2/sturen-op-co2-
sectorinitiatief 

http://www.klimaatplein.com/co2-neutraal-ondernemen-als-strategie/
http://www.klimaatplein.com/co2-neutraal-ondernemen-als-strategie/
https://www.duurzameleverancier.nl/
http://mvonederland.nl/sectorinitiatieven-brandstofreductie
http://nlco2neutraal.nl/
http://mvonederland.nl/nieuws/durabilit-greener-network-calculator-hergebruik-vermindert-co2-uitstoot
http://mvonederland.nl/nieuws/durabilit-greener-network-calculator-hergebruik-vermindert-co2-uitstoot
https://www.biomeiler.nl/
http://www.cumela.nl/cursus/brandstof-co2/sturen-op-co2-sectorinitiatief
http://www.cumela.nl/cursus/brandstof-co2/sturen-op-co2-sectorinitiatief
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2. Passieve participatie 

 
Branche vereniging VHG 
De T&G Groep is lid van de branchevereniging VHG. 
Initiatieven en activiteiten binnen Branchevereniging VHG en haar vakgroepen zijn o.a.:  

 Promotie waaronder publiciteitsoffensief samen met partners in de keten onder de titel ‘Groen 
loont’; 

 Professionalisering van het inkoopproces bij opdrachtgevers en aannemers; 

 Project “Boeien en Binden”:  
a. Regionale bijeenkomsten en studieclubs voor groenvoorzieners in verschillende regio’s;  
b. Versterken samenwerking SW- en private bedrijven op het gebied van arbeidsmarktbeleid;  

 Collectieve belangenbehartiging op het gebied van de aanbestedingswet, duurzaam inkopen, 
milieuwetgeving (waaronder duurzaam onkruidbeheer), ruimtelijke ordening en natuurbeheer 
en biomassa; 

 MVO-wijzer: een praktische digitale wijzer die in kaart brengt waar een bedrijf staat op MVO-
gebied en die concrete adviezen aanreikt. 

 
Stichting SKAO  
De T&G Groep doet mee aan de CO2-prestatieladder en in die hoedanigheid heeft zich aangesloten 
bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De Stichting SKAO is de 
beheerder van de CO2-prestatieladder. 
 

De Nederlandse Klimaatcoalitie 
De T&G Groep is lid van de Nederlandse Klimaatcoalitie. 
Als deelnemer van de Nederlandse Klimaatcoalitie kan de T&G Groep  rekenen op de kennis en steun 
van de initiatiefnemers. Dit gebeurt o.a. in de vorm van casussen, evenementen en een bibliotheek. 
Op dit platform wordt de T&G Groep de mogelijkheid geboden om anderen te inspireren, van elkaar 
te leren, netwerk op te bouwen en het geleerde in praktijk te brengen. Hiermee draagt de T&G 
Groep er aan bij dat klimaatneutraal ondernemen voor 2050 de norm kan worden. 

 

MVO Nederland 

De T&G groep is lid van MVO Nederland. 

De T&G Groep streeft  naar een duurzame relatie met de  opdrachtgevers waarbij er aandacht is  

voor de leefomgeving en de wereld van morgen. De visie van de klant wordt vertaald in een 

concrete, duurzame en betaalbare aanpak. De T&G Groep investeert in maatschappelijk betrokken 

samenwerkingen. 

Hiermee draagt De T&G Groep verantwoordelijkheid voor maatschappelijke problemen zoals 

luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing.



3.D Participatie   

  Pagina 5 

3. Actieve participatie 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van de T&G Groep aan initiatieven met als doel een 
reductie van de CO2-uitstoot. De selectie voor deelname aan een sectorinitiatieven is besloten tijdens 
de managementteamvergadering. 

1. De Duurzame Leverancier 

De Duurzame Leverancier is het 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.  De T&G Groep neemt deel  aan deze evenementen, zoals de Klankbordbijeen-
komst CO2.  

2. Beschikbaar budget 

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

Initiatief Budget 

Branchevereniging VHG €   9.000,= 

Stichting SKAO €      165,= 

Sectorinitiatief Stichting Roof Update “De Groene Tornado” €   1.500,= 

BREEAM-projecten €   ,= 

MVO Nederland €     395,= 

Duurzame leverancier €     50,= 

Totaal € 11.110,= 

 
 
 
 


