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1 Aanpak Sector & keteninitiatieven 

1.1 Inleiding 

Dit document  betreft informatie over de deelname aan CO2  sector- en 

keteninitiatieven door Compris voor invalshoek D. Participatie van de CO2-

prestatieladder niveau 3. 

 

In dit document staan: 

 

1. De keuze van de directie voor deelname aan gekozen initiatieven; 

2. Een omschrijving over de instelling van Compris binnen de gekozen 

initiatieven; 

3. Het budget van Compris voor deelname. 

 

1.2 Directiekeuze voor deelname 

De directie  van Compris heeft besloten om deel te nemen aan meerdere initiatieven. 

Het gaat om de volgende initiatieven: 

• Via lidmaatschap Duurzaamgebouwd.nl:  

o Deelname aan platform. Uitwisseling van kennis en verbeteren van 

kennis door deelname aan webinars/seminars geborgd d.m.v. 

communicatie jaarkalender en integratie in Compris Academy; 

• Via deelname aan Duurzaam GWW 2030. Deelname door investering uren. 

Uitwisseling van kennis en verbeteren van kennis door deelname aan 

webinars/seminars.  

• Via deelname/lidmaatschap Railforum. Deelname door investering uren. 

Uitwisseling van kennis en verbeteren van kennis door deelname aan 

webinars/seminars. Organisatie van Circulair Asset Management event met 

Railforum en de Jonge Veranderaars. 

• Via deelname aan VEMW (Vereniging van Energie, Milieu en Water) via 

Schiphol. Deelname door investering uren. Uitwisseling van kennis en 

verbeteren van kennis door deelname aan webinars/seminars. 

• Bijeenkomsten georganiseerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland). 

 

Het integrale platform Duurzaamgebouwd.nl kent momenteel een 39 tal leden. 

Duurzaam Gebouwd is hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen 

de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid. Sinds de oprichting in 

2009 biedt het platform essentiële marktinformatie, kennis en inspiratie over de 
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ontwikkelingen in de (duurzame) wereld van morgen. Compris heeft zich aangesloten 

bij dit initiatief om informatie te delen met ondernemingen uit verschillende branches. 

 

DGWW 2030 helpt partijen in de GWW-sector om de complexe landelijke en regionale 

afspraken en akkoorden over duurzaamheid handen en voeten te geven. Denk hierbij 

aan het Klimaatakkoord, Stikstofdossier, Strategie naar een Klimaatneutrale en 

Circulaire Rijksinfrastructuur (KCI) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). 

In 2023 ligt de focus op: 

• het beter en vaker toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW 

• het ontwikkelen van één gestandaardiseerd monitoringsinstrument 

• een aantal nog in te vullen projecten, gericht op het wegnemen van obstakels 

die de duurzaamheidsdoelstellingen in de weg staan. 

 

Railforum kent momenteel 91 actieve leden. Hiertoe behoren alle belangrijke partijen 

binnen de ov- en railsector. Railforum is een onafhankelijk kennisnetwerk met als doel 

het uitwisselen van kennis en ervaringen. Tijdens de te geven Webinar zal Compris 

presenteren wat haar visie is op Circulair Asset Management. Gezamenlijk zal er 

daarnaast informatie worden gedeeld over verduurzamingsmogelijkheden.  

 

VEMW is er voor kleine, middelgrote en grote bedrijven en instellingen die warmte, 

elektriciteit, gas en/of water gebruiken. VEMW komt op voor de belangen van deze 

organisaties waar het gaat om het zakelijke gebruik van energie en water in Nederland 

en in de Europese Unie, en biedt hen ondersteuning, informatie en advies. Compris 

heeft aan de hand van het lidmaatschap van een grote klant, Royal Schiphol Group de 

mogelijkheid om: 

• kennis uit te wisselen; 

• deel te nemen aan seminars/webinars; 

• indirect invloed uit te oefenen door het geven van zienswijzen in het kader van 

consultaties op het gebied van wet -en regelgeving. 

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is het platform van het Ministerie van 

Economische Zaken dat “ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit 

helpt op het gebied van duurzaamheid, zakendoen over de grenzen, agrarisch 

ondernemen en innovatie.” Door deelname aan bijeenkomsten van RVO verkrijgt 

Compris uit eerste hand ontwikkelingen mee op het gebied van energie/CO2 wet -en 

regelgeving. 
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1.3 Omschrijving instelling binnen initiatieven 

Compris participeert actief in de verschillende initiatieven door diverse 

samenwerkingspartners te betrekken. Compris wil tijdens bijeenkomsten initiatief 

nemen in het delen van haar blik op Circulair Asset Management en de daarbij 

behorende doelstellingen. 

 

1.4 Budget 

Binnen Compris is er een budget van minimaal 72 uur per jaar beschikbaar gesteld 

voor het actief deelnemen aan sector- en keteninitiatieven. De  Master of Circular Asset 

Management & Sustainability adviseert het Directie Team van Compris over het al dan 

niet uitbreiden van het budget en wat het Compris oplevert, zodat deelname in lijn 

blijft met de te behalen lange-termijn doelstellingen van Compris. 

2 Terugblik 2022 
In 2022 hebben we vanuit Compris op basis van bovenstaande meerdere activiteiten 

uitgevoerd in het kader van sector- en keteninitiatieven. 

 

1. Energiemanagement Schiphol: We hebben Schiphol geholpen met het 

uitvoeren van energiemanagement, waarbij voor 2022 met name de focus lag 

op het behoud van het ISO50001 certificaat en de inhoudelijke onderbouwing 

van de brief als reactie op het verzoek van milieudefensie om de concrete 

onderbouwing van de doelstelling aan te tonen. 

2. Webinar Circulair Assetmanagement KIVI: Compris heeft een webinar 

gehouden over circulair assetmanagement om bedrijven te helpen hun asset 

management activiteiten beter in te richten en af te stemmen op (meer) 

circulariteit in/van assets. 

3. Workshop Circulair Assetmanagement Railforum: Compris heeft een workshop 

georganiseerd omtrent Circulair Assetmanagement bij het Railforum waarin het 

komen tot acties die bijdragen aan circulariteit en duurzaamheid van de 

organisatie voorop stond. 

4. Update SAMP + circulariteit Waterschap Limburg: Compris heeft een update 

van het Strategische Asset Management Plan uitgevoerd en daarmee tevens 

gezorgd voor de inpassing van beleid ten aanzien van circulariteit wat het 

Waterschap hierin recentelijk voert. 

5. Medewerker communicatie: Compris heeft in de nieuwsbrief ook aandacht 

besteed aan medewerkers en wat zij in hun privé situatie kunnen doen om hun 

energierekening (en daarmee CO2 uitstoot) te verlagen. 
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3 Doorkijk 2023 
Voor 2023 zullen de we verder kijken naar initiatieven die ons kunnen helpen om: 

1. monitoring van elektrisch vervoer te verbeteren, 

2. de eigen CO2 emissies te reduceren, 

3. de formulering van de doelstelling, strategie en bijbehorende KPI's te 

formuleren en hoe je dat vertaald naar jaardoelstelling op een zodanige manier 

dat het niet ten kosten gaat van bedrijfsprestaties en eventuele groei. 
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