
Actieve deelname Nederland CO2 Neutraal  
 
 
Ten aanzien van eis 3.D.1 zegt de eis in het handboek van de CO2 Prestatieladder het 
volgende: 
“3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van 
CO₂-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in 
werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van 
informatie aan het initiatief.” 
 
Van Rijn Service B.V. neemt actief deel aan Nederland CO2 Neutraal op verschillende 
manieren:  
 
Deelname werkgroepen 
Van Rijn Service B.V. neemt deel aan een werkgroep via Nederland CO2 Neutraal. Nederland 
CO2 Neutraal is recent gestart met het vormen van werkgroepen, waarbij deelnemers kunnen 
meedoen in een werkgroep waarvan het onderwerp aansluit bij hun belangrijkste 
emissiestromen. Bewijs van deelname hieraan is op dit moment dus nog beperkt. Voor 
donderdag 27 november is een bijeenkomst voor de werkgroepen gepland en heeft Van Rijn 
Service een uitnodiging tot deelname ontvangen.  
 
Publiekelijk uitdragen initiatief 
Op de website wordt deelname aan Nederland CO2 Neutraal genoemd, de verslagen van de 
bijeenkomsten gepresenteerd en een link naar de website van Nederland CO2 Neutraal 
geplaatst (zie website en documenten 3.D.1). 
 
Informatie aanleveren aan het initiatief 
Nederland CO2 Neutraal inventariseert de CO2 footprints en doelstellingen van al haar 
deelnemers. Aan de hand van deze informatie kan onder andere bepaald worden of de 
maatregelen van het initiatief effectief genoeg zijn om de gestelde doelstelling te behalen. Van 
Rijn Service B.V. heeft haar footprint en doelstellingen hiervoor aangeleverd. 
 
Verwerking tips&ervaringen binnen het bedrijf 
Van de bijeenkomsten van Nederland CO2 Neutraal wordt een verslag opgemaakt met daarin 
een samenvatting van de dag; alle tips en ervaringen met CO2 reductie van wat de 
uitgenodigde sprekers hebben verteld, van de standhouders, etc, worden hierin vermeldt. 
Deze verslagen worden intern besproken om te zien welke tips waardevol zijn voor Van Rijn 
Service.  
 
Uitwisselen informatie via netwerken: 
Tijdens het evenement wordt er vanzelfsprekend gesproken met andere deelnemers van 
Nederland CO2 Neutraal. Terugkerend onderwerp in de gesprekken is CO2 reductie en hoe 
dit binnen de verschillende bedrijven benaderd wordt. Bij bedrijven in dezelfde branche is 
het uitwisselen van methoden om CO2 te reduceren extra relevant. 
 


