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1.1 Inleiding
Dit document betreft informatie over de deelname aan CO2 sector- en
keteninitiatieven door Compris voor invalshoek D. Participatie van de CO2prestatieladder niveau 3.
In dit document staan:
1. De keuze van de directie voor deelname aan een initiatief;
2. Een omschrijving van het initiatief waaraan wordt deelgenomen;
3. Het budget van Compris voor deelname.

1.2 Directiekeuze voor deelname
De directie van Compris heeft besloten om deel te nemen aan een tweetal van
initiatieven. Er is een lidmaatschap afgesloten door Compris bij Duurzaamgebouwd.nl
en is er een samenwerkingsverband aangegaan met Railforum. Hier zal een webinair
worden gegeven aan ondernemingen binnen de vervoersbranche. Gezamenlijk zal er
daarnaast informatie worden gedeeld over verduurzamingsmogelijkheden.

1.3 Omschrijving deelname initiatief
Compris participeert actief in het initiatief door de diverse samenwerkingspartners te
betrekken. Tijdens de overleggen neemt Compris het voortouw en deelt actief
informatie over het beleid, doelstellingen en de reductiemaatregelen.

1.4 Budget
Binnen Compris is er een budget van 72 uur per jaar beschikbaar gesteld voor het
actief deelnemen aan sector- en keteninitiatieven. Op dit moment worden er nog geen
lidmaatschapskosten aan de deelname verbonden. Wanneer dit in de toekomst nodig
lijkt te zijn, zal hierover binnen de directie worden overlegd.
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