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3.D.1. Initiatieven 2019-2020 

 Inleiding 

Sinds 2012 zijn we gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. De ladder wordt beheerd door 

de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) en is bedoeld om bedrijven te 

stimuleren om inzicht te krijgen in de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers en de uitstoot waar 

mogelijk te reduceren. De ladder wordt door steeds meer opdrachtgevers gebruikt bij aanbestedingen. 

Afhankelijk van de hoogte op de ladder geven opdrachtgevers een voordeel bij de aanbesteding 

(Opdrachtwaarde afgelopen jaren: 5 miljard) of wordt de ladder als uitsluitingscriteria gebruikt.  

Dit document gaat verder in op de CO2 initiatieven aan welke we deelnemen. 

 Toelichting CO2 initiatieven 

Voor het opstellen van het overzicht met initiatieven is voornamelijk gekeken naar de initiatieven waar 

collega bedrijven en opdrachtgevers aan meedoen. In veel gevallen zijn dit initiatieven die ook voor ons 

interessant kunnen zijn.  

Uit de initiatieven waar de collega bedrijven aan mee doen blijkt duidelijk dat zij dezelfde uitdaging 

hebben voor wat betreft het reduceren van de CO2 Footprint. Nagenoeg alle initiatieven hebben 

betrekking op het reduceren van de CO2 veroorzaakt door het logistieke deel van de organisatie. 

Daarnaast participeren verschillende collega bedrijven in het zelfde initiatief.  

 

Vanuit Allinq zijn we actief betrokken bij verschillende initiatieven. Hieronder volgt een overzicht met een 

korte toelichting. We hebben mede aan de basis gestaan van het initiatief “Duurzaamheid 

bedrijventerreinen Harderwijk”.  

 

Keteninitiatief: Sustainability Booster KPN 

Allinq heeft met 5 collega’s deelgenomen aan de Sustainability Booster van KPN. Daarnaast is 

afgesproken om samen met KPN te participeren (tijd en geld) in de Proof of Concept van het beste idee: 

De buurtbatterij.  

 

Nederland CO2 Neutraal 

Allinq is lid geworden van de stichting Nederland CO2 Neutraal en neemt actief deel aan bijeenkomsten 

en workshops. Door actieve deelname aan de bijeenkomsten en workshops wordt onze kennis vergroot 

over CO2-reductie en parallel hieraan delen wij onze kennis met andere leden. Tevens wordt mede 

invulling gegeven aan eis 3.D.1 en 5.C.1 van de SKAO.  

 

Omgevingsinitiatief: “Duurzaamheid bedrijventerreinen Harderwijk” 

Allinq heeft een actieve rol in een werkgroep, opgericht in 2015, die als doel heeft om de 

bedrijventerreinen in Harderwijk te verduurzamen onder de noemer “Duurzaamheid bedrijventerreinen 

Harderwijk”. In het plan van aanpak zijn verschillende maatregelen opgenomen waarmee de bedrijven op 

de terreinen hun CO2-uitstoot kunnen reduceren. Daarnaast zijn we in gesprek met gemeente Harderwijk 

over de wijze waarop we een bijdrage kunnen leveren aan de milieudoelstellingen van de gemeente.  


