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Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 

3.0  

   

   

Dit document beschrijft de actieve deelname van  Ko Hartog Elektrotechniek BV aan ini tiatieven op het gebied van  

CO2- reductie.  

 

Deze actieve deelname is conform eisen van de CO2-Prestatieladder 

3 .0   



Actieve deelname initiatief  2/4 
   

Initiatief 1: Deelname SKAO (CO2 prestatieladder)  
 
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze opdracht-
gevers. Steeds vaker zal er gevraagd worden naar de CO2 uitstoot van onze  organisatie. Dit wordt gedaan 
doormiddel van de CO2-prestatieladder. Met deze CO2 prestatieladder worden bedrijven uitgedaagd en 
gestimuleerd om de eigen CO2 uitstoot te kennen en te verminderen. Zodoende wil Ko Hartog 
Elektrotechniek BV zich certificeren op niveau 5 van de Co2 prestatieladder.  

 
 

 
 
Doel van het initiatief 
De hoofddoelstelling is dus om de eigen CO2 uitstoot te kennen en zodoende te reduceren.  
 

Reden / aanleiding van actieve deelname  
De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief dat Ko Hartog Elektrotechniek BV 
niet in de toekomst uitgesloten wilt worden bij aanbestedingen. Tevens leidt deelname aan dit initiatief er toe 
dat wij onze eigen CO2 uitstoot kennen en dit willen reduceren. Dit met als resultaat een duurzamere 
organisatie.  
 
Rol van  Ko Hartog Elektrotechniek BV  

De rol van Ko Hartog Elektrotechniek BV  hierin is dat wij ons willen certificeren op niveau 5 van de CO2 
prestatieladder en hiermee aantonen duurzaam te ondernemen.  
 
Activiteiten die bij deze rol horen  
De eisen die behoren bij het certificatieproces van niveau 5 op de CO2 prestatieladder met een goed gevolg 
doorlopen.  
 

Wat heeft Ko Hartog Elektrotechniek BV aan deelname? 
Met deelname aan dit initiatief kan Ko Hartog Elektrotechniek BV in de toekomst zijn voordeel behalen op 
het gebied van EMVI scores bij aanbestedingen. Daarnaast heeft dit initiatief als gevolg dat wij onze CO2 
uitstoot kennen en deze willen reduceren om v ervolgens een duurzamere onderneming te worden. 
 
Wat is de huidige stand van zaken? 
Ko Hartog hoopt begin 2015 gecertificeerd te zijn voor de CO2 -bewustcertificaat niveau 5. 
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Initiatief 2: Deelname aan Nederland CO2 Neutraal en werkgroep 

brandstofbesparing 
 

Achtergrond van het initiatief  
Vier keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar de andere deelnemers van het initiatief 
worden ontmoet en waar de deelnemers van elkaar kunnen leren door middel van praktijkvoorbeelden . Met 
bekende en inspirerende sprekers en presentaties over innovatieve producten hoopt hopen de oprichters 

haar publiek te motiveren. De Stichting Nederland CO2 Neutraal  besteed aandacht aan de volgende drie 
onderdelen:   1 . Ze geven deelnemers de mogelijkheid om elkaar  te voeden met informatie waar ze 
vervolgens mee aan de slag gaan. In eerste instantie bestaat deze informatie uit de CO2 footprint, de 
reductiedoelstellingen en het reductieplan van de deelnemers.  2. Ze st uren de deelnemers actief informatie 
toe. Voorbeelden hiervan zijn de verslagen van de bijeenkomsten en (samenvattingen van) de presentaties 
van sprekers. Hierin staan voor de deelnemers bruikbare tips waar zij mee aan de slag gaan.  3. Als laatste 

stimuleren zij bedrijven om de opgedane kennis binnen hun bedrijf te delen en te bespreken met het 
management/de directie. Door dit aantoonbaar te doen tonen bedrijven aan dat ze iets met de opgedane 
kennis doen.   
 

 
 
Doel van het initiatief  
Nederland CO2 Neutraal staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om 
duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken.  
 
Reden / aanleiding van actieve deelname  
Ter educatie en continue ontwikkeling van onze kennis aangaande CO2 -reductie hoopt Ko Hartog met dit 

initiatief haar beleid op het gebied van CO2-reductie te kunnen optimaliseren. Mede door de 
praktijkvoorbeelden bij andere deelnemers kunnen kennis en well icht ook materie met elkaar worden 
gedeeld. Voor de overige deelnemers aan het initiatief kan Ko Hartog haar kennis en materie openstellen  
en delen. Ko Hartog zal het initiatief delen met haar stakeholders, conform het communicatieplan, om er 
voor te zorgen dat er meer deelnemers zich aansluiten bij het initiatief waardoor het leerelement van het 
initiatief vergroot zal worden. 
 

De rol van Ko Hartog Elektrotechniek BV  
Ko Hartog Elektrotechniek zal minimaal twee van de v ier bijeenkomsten per jaar actief  deelnemen aan de 
bijeenkomsten van Nederland CO2 Neutraal. Daarnaast zal er  actief worden deelgenomen worden aan de 
Werkgroep Brandstofbesparing. 
 
Activiteiten die bij deze rol horen  

Ko Hartog Elektrotechniek zal naast het bijwonen van de bijeenkomsten o ok actief deelnemen aan een de 

werkgroep binnen Nederland CO2 Neutraal over brandstofreductie. De activ iteiten betreffen het houden van 

bedrijfspresentaties van de aanwezige deelnemers in relatie tot hun aandeel in de CO2 -reductie.  

Wat heeft Ko Hartog Elektrotechniek BV aan deelname? 
De tips en ervaringen die tijdens de bijeenkomsten besproken zijn, worden intern overlegd om te zien of deze 

meegenomen kunnen worden in de bedrijfsvoering van Ko Hartog.  

Wat is de huidige stand van zaken? 

Ko Hartog is in 2014 lid geworden van Nederland CO2 Neutraal en heeft in 2014 twee bijeenkomsten 
bijgewoond en in 2015 drie bijeenkomsten en in 2016 3 bijeenkomsten en in 2017 2 bijeenkomsten.  
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Initiatief 3: Deelname aan Heiloo Energie 
 

Achtergrond van het initiatief  
Door Ko Hartog wordt deelgenomen aan het initiatief Heiloo Energie. Heiloo Energie doet dit door burgers, 
bedrijven en instellingen te informeren waarbij ze samenwerken met al deze partijen voor 

kennisontwikkeling en om samen de doelstellingen beter en sneller te realiseren.  Heiloo Energie is geen 
actiegroep, maar ze werken actief en concreet aan duurzaamheid met enthousiasme als kernkwaliteit. Dit 
willen ze bereiken door:  
 

 Enthousiasme, een positieve instelling en de wil om resultaten te bereiken is alles wat telt.  

 Niet te kiezen voor  theoretische doelstellingen, maar voor concrete resultaten 
 

Ko Hartog heeft op 27 -11-2015 voor het eerst kennis gemaakt met Harm Hofman, de woordvoerder namens 
de werkgroep welke bedrijven zoekt die mee willen werken aan dit initiatief.  Bij deze eerste kennismaking is 
gesproken over de CO2 prestatieladder van Ko Hartog (uniek in Heiloo!) , zonnepanelen, duurzame 
verwerking van afval en de mogelijke samenwerking op het gebied van energiebesparing. Sindsdien zijn er 

regelmatig sessies met Harm Hofman en andere partners die meedoen met dit init iatief. 
 

 
 
Doel van het initiatief  
Doel van Heiloo Energie is om met en voor de leden en inwoners van Heiloo energiebesparing te stimuleren, 
duurzame energie te produceren en duurzame ontwikkeling in het algemeen realiseren . 
 
Reden / aanleiding van actieve deelname  

Vanuit de deelname aan bovenstaand initiatief zijn de volgende nuttige tips, inzichten en 
reductiemaatregelen naar voren gekomen: 
- CO2-Footprint opstellen van het gehele bedrijventerrein “De Oude Werf”.  
- Meewerken aan het plaatsen zonnepanelen bedoeld voor energieopwekking voor zowel bewoners als 
bedrijven in Heiloo welke niet perse voor het eigen energieverbruik toegepast hoeft te worden. 
 
De rol van Ko Hartog Elektrotechniek BV  

Ko Hartog Elektrotechniek zal deelnemen aan de vergaderingen en haar kennis op het gebied van CO2-
reductie delen met de overige deelnemers aan het initiatief. 
 
Activiteiten die bij deze rol horen  
Ko Hartog Elektrotechniek zal naast het bijwonen van de bijeenkomsten o ok actief deelnemen aan andere 

initiatieven die vanuit Heiloo Energie worden opgestart in relatie tot hun aandeel in de CO2-reductie.  

Wat heeft Ko Hartog Elektrotechniek BV aan deelname? 

De tips en ervaringen die tijdens de bijeenkomsten besproken zijn, worden intern overlegd om te zien of deze 

meegenomen kunnen worden in de bedrijfsvoering van Ko Hartog.  

Wat is de huidige stand van zaken? 
Ko Hartog is sinds 2015 deelnemer geworden en  in 2016 heeft Ko Hartog enkele vergaderingen bijgewoond. 
In 2017  zijn enkele initiatieven tot uitvoering gebracht (zonnepanelen met crowdfunding en duurzame 
huizenroute).  


