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1 Inleiding 

 
Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met 

de sector en zelfs in de keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen worden getroffen. 

Nexus Infra levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan sector- en 

keteninitiatieven. 

 
 

2 Onderzoek naar sector en keteninitiatieven 

 
2.1 Onderzoek naar bestaande initiatieven 

 
Op de website van SKAO staan initiatieven genoemd. Om inzicht te krijgen in bestaande 

initiatieven hebben wij websites van verschillende gecertificeerde bedrijven bezocht om na te 

gaan welke initiatieven er mogelijk zijn. 

 
We hebben de mogelijk interessante initiatieven gevonden 

• Werkgroep CO2 en KAM bewust ondernemen 

• Branche organisatie MKB Infra 

• Initiatief Groen-, grond, & Infra 

• Initiatief Sturen op CO2 

 
2.2 Initiatieven besproken in het management 

 
In 2019 is afscheid genomen van de huidige initiatieven, omdat deze niet aansluiten bij de wensen 

van Nexus Infra. Daarom zijn in 2019 verschillende initiatieven geïnventariseerd op de relevantie 

voor de organisatie. Er is besloten om verder te verdiepen in de Werkgroep CO2 en KAM bewust 

ondernemen, om vervolgens een besluit te nemen hier bij aan te sluiten of niet. Het aandachtspunt 

is in iedere geval om te kijken naar de mogelijkheden om te besparen op het brandstofverbruik. 

 

2.3 Jaarlijkse evaluatie initiatieven 

 
Jaarlijks zal gekeken worden welke initiatieven er zijn een welke het beste aansluiten bij Nexus 

Infra om actief aan deel te nemen. Hierin wordt ook het benodigde budget besproken, en indien 

nodig vastgelegd. 

 


