
 

Het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ is in het najaar van 2014 gestart. Cumelabedrijven die 

gecertificeerd zijn of bezig zijn met het certificeren voor de CO2-prestatieladder kunnen 

deelnemen aan dit meerjarige initiatief. Door deelname aan dit initiatief voldoet het bedrijf aan 

één van de eisen van de norm: invalshoek D (participatie) van de CO2-prestatieladder niveau 3. 

Het initiatief is geschikt voor bedrijven t/m niveau 5. Inmiddels zijn ruim 90 bedrijven lid van het 

initiatief. De meeste leden van het initiatief zijn gecertificeerd voor niveau 3, ca. 10% hebben 

niveau 5.  

Jaarlijks organiseert CUMELA Nederland in het kader van ‘Sturen op CO2’ een aantal 

bijeenkomsten per jaar; een plenaire bijeenkomst voor alle deelnemers en regionale workshops 

in de regio. Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis aangereikt en wisselen de deelnemers 

uitgebreid informatie met elkaar uit over relevante onderwerpen. Deelnemers ontvangen 

studiemateriaal inzake CO2--reductie ontvangen en hebben gratis toegang tot een telefonisch 

spreekuur over het thema. Tevens worden de onderwerpen zodanig gekozen dat de 

invalshoeken A, B en C van de norm aan bod komen.  

Door deelname aan het sectorinitiatief zijn de leden beter in staat hun CO2-emissie reduceren 

en hun certificaat op een eenvoudige manier verlengen. De onderwerpen die per bijeenkomst 

aan bod komen zijn enerzijds gericht op het sturen van ondernemers op CO2. Denk hierbij aan 

technische toepassingen en bespreken van praktische uitdagingen waar bedrijven mee te 

maken hebben. Daarnaast worden in de regionale bijeenkomsten ook groepsopdrachten 

besproken; aangesloten bedrijven moeten namelijk initiatief nemen (en houden) wat betreft 

sturen op CO2. Tevens wordt tijdens de bijeenkomsten aandacht besteed aan de 

Prestatieladder en nieuws en ontwikkelingen rond de norm.  

Aanmelding en kosten 

Kosten van deelname aan het initiatief per jaar per deelnemend cumelabedrijf voor leden van 

CUMELA Nederland zijn € 490,-- (inclusief materiaal en afsluitend diner per bijeenkomst). Niet-

leden betalen € 652,-.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, graag uw 

reactie.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lajos Bax 
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