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Inleiding  
 
Vanuit de CO2 Prestatieladder, eis 3.D.1, wordt er van organisatie verwacht dat er een actieve deelname is aan een 
sectorinitiatief.  
 
Doel 
 
De doelstelling van het sectorinitiatief is leren van elkaar, ontwikkelen van nieuwe kennis en waar mogelijk 
potentieel effectieve reductiemaatregelen toepassen in de eigen organisatie.  
 
Inhoud van het sectorinitiatief 
 
Hoondert Beheer neemt deel aan het sectorinitiatief van Cumela, genaamd ‘Sturen op CO2’. Tijdens deze 
bijeenkomsten wisselt een groep van ondernemingen informatie en ideeën uit over de mogelijkheden om CO2 
uitstoot te verminderen. De diversiteit van organisaties maakt het soms wel lastig om alle ideëen toe te kunnen 
passen binnen de eigen organisatie, maar het geeft vaak wel een aanzet tot nadenken in de ontwikkeling van 
mogelijkheden. Naast het delen van informatie wordt er binnen het sectorinitiatief vanuit de regio’s gewerkt en in 
werkgroepen onderwerpen uitgewerkt die toepasbaar kunnen zijn in de bedrijfssituatie. 
 
Thema’s 
Jaarlijks wordt er door Cumela een ander thema behandeld waar de bijeenkomsten en (groeps)opdrachten op 
afgestemd worden. In 2017 heeft het sectorinitiatief zich gericht op het thema ‘Inzicht en techniek’. Welke 
brandstofregistratiesystemen worden er door de leden gebruikt en wat zijn de ervaringen, zijn de meetgegevens 
betrouwbaar etc.  
Het thema voor 2018 is ‘Actieve participatie en samenwerking’. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder 
andere inschrijving op een fictief bestek, projecten op gunningsvoordeel,  zelf opgewekte energie en teruglevering, 
dynamische directiebeoordeling, maatregellijst. 
In 2019 is gestart met het thema ’Succesvol inschrijven voor u als gecertificeerd bedrijf Prestatieladder CO2’. In de 
bijeenkomsten is o.a. gediscussieerd over het lezen van en invulling geven aan de bestekken in een offerte en de 
wijze waarop projecten met gunningsvoordeel gerapporteerd moeten worden. Tevens is er gesproken over het 
klimaatakkoord en wat praktische tips voor het berekenen van de hoeveelheid CO2 uitstoot voor specifieke 
brandstoffen en andere eisen vanuit het handboek. Ook is er een actieve workshop geweest waarbij groepjes 
deelnemers samen gewerkt hebben aan een aantal vraagstellingen over CO2-besparingen in de dagelijkse praktijk. 
Voor 2020 verliepen de bijeenkomsten anders door de corona pandemie. De eerste bijeenkomst is hierdoor in 
eerste instantie uitgesteld, maar vervolgens een aantal maanden later digitaal gehouden met behulp van 
Microsoft teams.  
In januari 2021 is een online congres geweest. Dit congres had verschillende parallelsessies met de volgende 
onderwerpen: elektrisch rijden met groene waterstof als basisbrandstof, gemeente Utrecht kiest voor schone lucht 
en kansen van emissiemeting in de praktijk.  
In april 2021 is de eerste workshop van het sectorinitiatief geweest. Ook deze bijeenkomst is via Teams 
georganiseerd. De onderwerpen die tijdens deze workshop zijn behandeld, zijn: ervaringen uit de praktijk tijdens 
audits CO2-prestatieladder, de nieuwe norm aan de hand van 6 kennisvragen, ervaringen met de nieuwe norm en 
vragen uit de regio.  
 
Benchmark 
Tijdens de bijeenkomsten van het sectorinitiatief in 2017 is met de deelnemers van gedachten gewisseld om de 
CO2-kengetallen van de cumelasector te verzamelen en te komen tot een CO2 benchmark. Vanaf 2018 worden 
deze getallen verzameld (jaren 2016, 2017 en 2018) en verwerkt tot een benchmark. In december 2019 is een 
benchmark gepubliceerd, echter kunnen wij daar tot op heden onvoldoende vergelijkbare informatie uithalen 
doordat veel bedrijven in het sectorinitiatief een beperktere werkscope hebben. Dit is ook bevestigd door Cumela 
in een van bijeenkomsten. Er wordt wederom opgeroepen dat iedereen zijn getallen compleet aanlevert, zodat we 
er met zijn allen ons voordeel mee kunnen doen. Het is jammer dat deze benchmark nog niet bruikbaar is, het zou 
een mooi beeld geven hoe je er ten opzichte van de sector voor staat. 
In 2021 is ook gevraagd om een benchmark in te vullen, zodat we deze ook dit keer weer kunnen vergelijken met 
de branche. De resultaten hiervan hebben we nog niet ontvangen. 
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Budget 
 
Vanuit Hoondert Beheer wordt budget vrijgemaakt voor de bijdrage die gedaan moet worden aan Cumela voor 
deelname aan het sectorinitiatief. Enerzijds is dit een direct financiële bijdrage en anderzijds betreft dit een 
indirecte bijdrage in manuren beschikbaar voor deelname en voorbereiding van de bijeenkomsten. 
 
 
 
 
 


