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1 Inleiding 

Dit document heeft betrekking op invalshoek D (Participatie) zoals beschreven in het Handboek 

CO2-Prestatieladder (hierna: Handboek). 

 

Onderdeel van het managementsysteem van SVgroup is om actief op de hoogte te willen blijven van, 

en zo mogelijk actief bijdragen aan de ontwikkelingen binnen ons vakgebied op het gebied van 

milieumanagement en verbetering van milieuprestaties in het algemeen en CO2-reductie in het 

bijzonder. In dit document wordt beschreven op welke wijze SVgroup hieraan invulling geeft. 

 

2 SVgroup 

SVgroup heeft als doelstelling om bij de uitvoering van haar werkzaamheden  

een verantwoorde balans te bereiken ten aanzien van het Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO), en meer specifiek tussen de bekende 3 P’s People, Planet en Profit. 

 

SVgroup wil met de CO2-Prestatieladder actief invulling geven aan het beperken van de invloed van 

het bedrijf op de P van Planet. 

 

3 Sector- en keteninitiatieven 

De onderstaande initiatieven zijn mogelijk interessant voor SVgroup: 

 

Initiatief Status Doel 

Nederland 

CO2 

Neutraal 

Doorlopend SVgroup neemt deel aan stichting NederlandCO2Neutraal en 

komt daarmee in contact met andere bedrijven met 

soortgelijke bedrijfsprocessen met een hoog energie verbruik. 

Tijdens de bijeenkomsten van dit initiatief worden workshops 

georganiseerd over mobiliteit, gedrag, circulair inkopen en 

reductie energieverbruik. SVgroup neemt deel aan de 

workshops mobiliteit en reductie energieverbruik.   

 

Binnen deze workshops worden verschillende CO2 

reductiemaatregelen besproken en gekeken of het toepasbaar 

is voor SVgroup. Tevens gebruikt de SVgroup Nederland 

CO2Neutraal om te netwerken met andere bedrijven welke 

bezig zijn met duurzaam ondernemen. 

Grass to 

Grit 

 

Project opgestart 

en prototype 

wordt 

ontwikkeld. 

CO2 besparing realiseren door strooizout te vervangen door 

sap uit bermgras.    

Circulaire 

Strooier 

Circulaire 

strooier is 

opgeleverd aan 

de provincie 

Utrecht. 

CO2 besparing realiseren door strooier na eerste leverduur (10 

tot 12 jaar) te reviseren, met oogpunt van zoveel mogelijk 

hergebruik en inzet volgens laatste stand van techniek voor 

een extra 10 jaar. 
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4 Actieve deelname aan initiatieven 

4.1 Nederland CO2 Neutraal, Grass to Grit en Circulaire Strooier 

 SVgroup neemt deel aan het stichting NederlandCO2Neutraal als netwerkgroep en workshops over 

duurzaamheid. Daarnaast neem Schuitemaker Industrial projecten “ Grass to Grit’’ en ‘’Circulaire 

Strooier’’. Project Grass to Grit bevindt zich nu in de fase van prototype ontwikkeling. Project 

circulaire Strooier bevindt zich in de uitvoeringsfase.  

 

 
 

 

 

 

De directie van SVgroup 

Paraaf voor akkoord  

 

 

 

 

Dhr. G. de Graaf  

Algemeen Directeur 

24-03-2021 


