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1 | Inleiding en verantwoording 
Van Ginkel Groep (VGG) levert (direct en indirect) producten en diensten aan opdrachtgevers 

die bij aanbestedingen gunningvoordeel hanteren aan de hand van de CO2-Prestatieladder. Met 

deze CO2-Prestatieladder worden leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-

uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe meer een organisatie zich inspant om CO2 te 

reduceren, hoe meer kans op gunning bij een opdracht. 

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken: 

A. Inzicht 

Het opstellen van een onomstreden CO2-footprint conform de ISO 14064-1 norm en 

daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de organisatie. 

B. CO2-reductie 

De ambitie van de organisatie om de CO2-uitstoot te verminderen. 

C. Transparantie 

De wijze waarop in- en extern gecommuniceerd wordt over de CO2-footprint en 

reductiedoelstellingen. 

D. Deelname aan initiatieven  

(in sector of keten) om CO2 te reduceren. 

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Een erkende certificerende instantie beoordeelt 

de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn 

gezet op alle invalshoeken van de ladder. 

In dit rapport wordt het beleid voor CO2-reductie samengevat. Onder andere wordt er een 

beschrijving van de organisatie gegeven, worden berekende emissies weergegeven. Ook zullen 

de maatregelen, doelstellingen en voortgang behandeld worden, evenals de participatie aan 

sector- en keteninitiatieven. 
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2 | Beschrijving van de organisatie 
De organisatorische grenzen voor het toepassingsgebied van de CO2-Prestatieladder start bij 

de holding Van Ginkel Groep B.V. Dit concern heeft diverse dochterondernemingen, waaronder:  

• Van Ginkel Doorwerkvoorzieningen B.V. waarin tenten ter verhuur of verkoop worden 

aangeboden voor projecten om onder andere onafhankelijker te zijn van 

weersomstandigheden of de opdrachtgever te vrijwaren van emissie van m.n. stof naar 

de omgeving.  

• Straal- en Spuitbedrijf Gebr. Van Ginkel B.V dat zich bezighoudt met het bewerken 

(schoonspuiten, stralen, schuren, metalliseren en converseren) van alle soorten 

materiaal in onder- en/of hoofdaanneming. Dit betreffen straal- en spuitwerkzaamheden 

voor infrastructurele objecten (kunstwerken), particuliere objecten en voor offshore 

fundatiepalen voor windmolens op zee.  

• Special Protection B.V. met een focus op het aanbrengen van polyurea coatings. 

• Petersen Metaalbescherming B.V. dat gedurende rapportagejaar 2021 voor 75% is 

toegevoegd aan het concern van VGG. Deze organisatie kan gezien worden als een 

sectorgenot van Gebr. Van Ginkel en is vooral bezig met het schoonstralen, schooperen, 

kleurspuiten en aflakken van objecten. 

 

2.1 Statement organisatiegrootte 

De totale CO2-uitstoot van VGG in het jaar 2021 bedraagt 953,8 ton CO2. Hiervan komt 639,2 

ton voor rekening van projecten en 314,6 ton door gebruik van kantoren en bedrijfsruimten. 

VGG valt daarmee qua CO2-uitstoot in de categorie kleine organisatie.  

Tabel 1: Indeling groottecategorieën volgens Handboek CO2-Prestatieladder 3.1. 

 

 DIENSTEN12 WERKEN/ LEVERINGEN 

Kleine organisatie Totale CO2-uitstoot bedraagt 
maximaal (≤) 500 ton per 
jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 
500 ton per jaar, en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en 

productielocaties bedraagt maximaal (≤) 
2.000 ton per jaar. 

Middelgrote 
organisatie 

Totale CO2-uitstoot bedraagt 
maximaal (≤) 2.500 ton per 
jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 
2.500 ton per jaar, en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt maximaal (≤) 

10.000 ton per jaar. 

Grote organisatie Totale CO2-uitstoot bedraagt 
meer dan (>) 2.500 ton per 
jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten bedraagt meer dan (>) 
2.500 ton per jaar, en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt meer dan (>) 
10.000 ton per jaar. 



 

 

 

CO2-BELEID 2021 5 

2.2 Projecten met gunningvoordeel 

Een project met gunningvoordeel is een project van een organisatie waarbij de CO2-

Prestatieladder een rol heeft gespeeld in de aanbesteding. Hierbij is het niet relevant of het 

gunningvoordeel wel of niet doorslaggevend is geweest bij het verkrijgen van de opdracht, of 

op welke manier de CO2-Prestatieladder in de aanbesteding is gevraagd. Met deze definitie in 

het achterhoofd, had VGG geen projecten met gunningvoordeel lopen in 2021. 
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3 | Verantwoordelijkheid duurzaamheid 
De eerste stap is het inzichtelijk maken van de energieverbruikers van de organisatie. Op basis 

van dit inzicht kan er worden gekeken op welke aspecten er resultaat valt te behalen in de 

reductie van CO2-uitstoot. Dit inzicht is terug te vinden in de CO2-footprint. Periodiek (één keer 

in de 6 maanden) worden de energieverbruiken in kaart gebracht.   

Er is gekozen om de CO2-footprint van 2021 te gebruiken als referentiejaar. De CO2-emissie is 

uitgevoerd conform het gestelde in dit document. De betrouwbaarheid wordt gecontroleerd door 

een interne audit door een onafhankelijke.  

Op basis van de CO2-uitstoot in dit referentiejaar wordt bekeken welke maatregelen en 

doelstelling(en) geformuleerd kunnen worden om de CO2-uitstoot vanaf dit referentiejaar te 

reduceren. Jaarlijks wordt bekeken of het gekozen referentiejaar nog steeds geschikt is voor 

de gestelde doelstelling en/of dat deze aangepast dient te worden. 

De algehele reductiedoelstelling wordt geformuleerd tot 2026. Vanuit deze vastgestelde 

algehele reductiedoelstelling is een Plan van Aanpak opgesteld. In dit plan worden de 

maatregelen benoemd die worden genomen om de doelstelling te halen en welke afdelingen 

verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de maatregelen. Het overzicht van te nemen 

maatregelen en verantwoordelijke afdelingen staan vermeld in het Excel-bestand met CO2-

reducerende maatregelen. 

 

3.1 Energiebeleid en doelstellingen 

De algemene doelstelling van het energiemanagementsysteem is om te komen tot een continue 

verbetering van de energie-efficiëntie en vermindering van de CO2-uitstoot van de organisatie. 

Concreet is de doelstelling om 45% minder CO2 in scope 1 en 2 (incl. business travel) uit te 

stoten in 2026 t.o.v. 2021.  

 

3.1.1 Energiemanagement actieplan  

Onderstaande gegevens worden door de verantwoordelijke afdelingen aangeleverd aan de 

projectleider van de CO2-Prestatieladder. Deze zorgt voor het tijdig verwerken (halfjaarlijks) 

van de gegevens in de CO2-footprint. 

Emissiestroom 

 

Eenheid 

 

Bron 

 

Wanneer 

 

Gas 
- Vastgoed 

m3 Uitlezen meterstanden, 
facturen energieleverancier 

Q1 en Q3 

Brandstof wagenpark 
- Benzine 
- Diesel 
- Elektriciteit 

 

Liter 
kWh 

Rapportages, tankpassen, 
laadpassen 

Q1 en Q3 

Brandstof materieel 

- Diesel 
- Propaan 

 

Liter Rapportages, tankpassen Q1 en Q3 
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 Tabel 2: Overzicht van gegevensverzameling voor VGG 

  

Elektriciteit 
- Vastgoed 

 

kWh 
Uitlezen meterstanden, 
facturen energieleverancier 

 

Q1 en Q3 

Zakelijke kilometers 
- Gedeclareerd 

- Openbaar Vervoer 

 

Euro 

Km 

Declaraties Q1 en Q3 

Vliegreizen 
 Km Declaraties, facturen 

vluchten 

Q1 en Q3 
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4 | Berekende CO2-emissies 

In dit hoofdstuk worden de berekende Green House Gas emissies (afgekort GHG-emissies) 

toegelicht. Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis 

van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde ‘inventaris aan 

broeikasgassen’ van de organisatie die kan worden gekwantificeerd en gemanaged. Oftewel de 

CO2-uitstoot die vrijkomt bij de eigen activiteiten. In de volgende paragraaf wordt de CO2-

footprint van VGG weergegeven. 

 

4.1. Directe- en indirecte GHG-emissies 

De directe- en indirecte GHG-emissies van VGG bedroeg in 2021 953,8 ton CO2. Hiervan werd 

714,5 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1), 237,3 ton CO2 door indirecte 

GHG-emissies (scope 2) en 1,9 ton CO2 door business travel (scope 3). 

 

 Tabel 3: CO2-uitstoot 2021 (in tonnen CO2) 

 

  

2021 Heel jaar

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 AANTAL EENHEID
CONVERSIEFACTOR 

(g CO2 per eenheid)

UITSTOOT

(ton CO2)

Gasverbruik 18.843 m3 1.884 35,5                   

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel 4.829 liter 3.262 15,8                   

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - fossiele diesel 160.432 liter 3.473 557,2                 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - HVO 0 liter 314 -                    

Brandstofverbruik wagenpark - diesel 4.480 liter 3.262 14,6                   

Brandstofverbruik wagenpark - benzine 16.429 liter 2.784 45,7                   

Brandstofverbruik wagenpark - HVO 0 liter 314 -                    

Propaan 26.506 liter 1.725 45,7                   

Totaal scope 1 714,5                

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2 AANTAL EENHEID
CONVERSIEFACTOR 

(g CO2 per eenheid)

UITSTOOT

(ton CO2)

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 419.779 kWh 556 233,4                 

Elektriciteitsverbruik - groene stroom 0 kWh 0 -                    

Elektriciteitsverbruik - wagens 7.080 kWh 556 3,9                     

Totaal scope 2 237,3                

TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS TRAVEL AANTAL EENHEID
CONVERSIEFACTOR 

(g CO2 per eenheid)

UITSTOOT

(ton CO2)

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers 9.899 km 195 1,9                     

Zakelijk vervoer - openbaar vervoer 0 km 15 -                    

Vliegreizen <700 km 0 km 297 -                    

Vliegreizen 700-2500 km 0 km 200 -                    

Vliegreizen >2500 km 0 km 147 -                    

Totaal business travel 1,9                    

953,8                

TABEL M1. OVERZICHT CO2-EMISSIES, GEHELE ORGANISATIE

TOTALE EMISSIES SCOPE 1, 2 EN BUSINESS TRAVEL
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5 | CO2-reducerende maatregelen 

 

Tabel 4: Plan van Aanpak voor CO2-reductie van VGG 

  

CO2 Reductiemaatregelen

SCOPE 1 - Gasverbruik

Warmtepomp in plaats van HR Ketel Valburg

Warmtepomp in plaats van HR Ketel Harderwijk

SCOPE 1 - Brandstofverbruik

Inkoopbeleid schrijven (visie wagenpark) VGG/P

Stimuleren carpooling Valburg

Elektrische auto's bij vervanging

Bijhouden verbruik en kilometerstanden per auto/machine Valburg

Maandelijkse controle bandenspanning

Slanghaspel plaatsen buitenzijde gevel-wasplaats luchtdruk

Toepassen van biodiesel uit afgewerkte olien Valburg

Toepassen van biodiesel uit afgewerkte olien Harderwijk

Terugkoppeling rijgedrag medewerkers VGG

Plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's

Snelheidsbegrenzer op bestel- en/of vrachtwagens instellen

Bij Inkoop vrachtwagens -> EURO 5 of 6 motoren

Dieselverwarming Werkplaats vervangen met aardgas verwarming

Installeren 630kVA tbv elektrificatie van compressoren, inzet elektrische compressoren

SCOPE 2 - Elektraverbruik

Overstap naar 100 % groene stroom Valburg

Groene stoom na elektrificatie (180.000 kWh)

Overstap naar 100 % groene stroom Harderwijk

Plaatsen van zonnepanelen Valburg

Business Travel

Toepassen van video en-of teleconferencing 

Inzetten van een (elektrische) deelauto
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6 | Doelstellingen 
De organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar 

tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren. 

SCOPE 1 EN 2 DOELSTELLING VGG 

VGG wil in 2026 ten opzichte van 2021 45% minder CO2 uitstoten 

Bovengenoemde doelstellingen zijn absoluut. VGG heeft de intentie om naast deze absolute 

vergelijking van CO2-emissies ook de footprint te relateren aan drie kengetallen, namelijk  

omzet, FTE en aantal uren. 

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen voor 2026 als volgt: 

SUBDOELSTELLINGEN 

Scope 1 
33% CO2-reductie, voornamelijk door 

elektrificatie en toepassing van HVO-diesel. 

Scope 2 
89% CO2-reductie, voornamelijk door overgang 

naar groene stroom. 

Business travel 15%, voornamelijk door teleconferencing. 

Elektriciteitsverbruik Elektrificatie en plaatsen zonnecellen. 

Alternatieve brandstoffen Inzet HVO diesel. 
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7 | Voortgang 
In onderstaand overzicht is de voortgang van de CO2-uitstoot van VGG opgenomen. Op dit 

moment zijn de berekende CO2-emissies voor het eerste halfjaar van 2021 gebaseerd op 

jaarcijfers. Zodoende worden hier eerst de jaarcijfers van VGG als gehele concern gepubliceerd, 

waarna de jaarcijfers van Gebr. Van Ginkel en Petersen Metaalbescherming (75%) overzichtelijk 

gemaakt worden.  

 

Tabel 5: Voortgang van de CO2-uitstoot in 2021 voor Van Ginkel Groep. 

In bovenstaand overzicht worden de emissiestromen van VGG onderverdeeld in drie 

subcategorieën, namelijk scope 1 en 2, alsmede business travel oftwel zakelijk verkeer. 

Opmerkelijk is het onderscheid tussen diesel en fossiele diesel. VGG heeft in 2022 onderzocht 

welke type diesel worden bijgemengd met biobrandstof. Zodoende wordt diesel gekenmerkt is 

de footprint als een brandstof met een lagere emissiefactor dan fossiele diesel zonder 

biobrandstof. Dit laatste wordt veelal in bulk getankt en op eigen locaties. Ook heeft de 

organisatie rapportagejaar 2021 onderzocht in hoeverre HVO toegepast kan worden als CO2-

reductiemaatregel. In het eerste halfjaar van 2022 heeft VGG besloten om HVO-20 als startpunt 

om het fossiele brandstofverbruik te reduceren. Om deze reden wordt in bovenstaand overzicht 

HVO al specifiek benoemd. Een tweede grote stap kan gedaan worden door het elektraverbruik 

in Valburg 100% groen in te kopen. Daarnaar wordt bekeken of in Harderwijk (Petersen) ook 

over gegaan kan worden naar groen stroom. Op beide locaties wordt het plaatsen van 

zonnepanelen voorzien. 

2021

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 Heel jaar

Gasverbruik 35,5              

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel 15,8              

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - fossiele diesel 557,2            

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - HVO -                

Brandstofverbruik wagenpark - diesel 14,6              

Brandstofverbruik wagenpark - benzine 45,7              

Brandstofverbruik wagenpark - HVO -                

Propaan 45,7              

TOTAAL SCOPE 1 714,5           

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 233,4            

Elektriciteitsverbruik - groene stroom -                

Elektriciteitsverbruik - wagens 3,9                

TOTAAL SCOPE 2 237,3           

TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS TRAVEL

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers 1,9                

Zakelijk vervoer - openbaar vervoer -                

Vliegreizen <700 km -                

Vliegreizen 700-2500 km -                

Vliegreizen >2500 km -                

TOTAAL BUSINESS TRAVEL 1,9                

TOTALE EMISSIES 953,8           
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Tabel 6: Voortgang van de CO2-uitstoot in 2021 voor Gebr. Van Ginkel. 

Aangezien de footprint een duidelijk onderscheid maakt tussen de emissiestromen van Gebr. 

Van Ginkel en Petersen Metaalbeschermingen, heeft de organisatie ook de intentie om de 

voortgang per emissiestroom weer te geven voor beide entiteiten. Zodoende kan VGG beter 

evalueren in hoeverre de reductiemaatregelen effectief uitgevoerd worden en/of er bijgestuurd 

moet worden. De grootste emissiestroom van Gebr. Van Ginkel betreft het dieselverbruik van 

het materieel (fossiele diesel). 

 

2021

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 Heel jaar

Gasverbruik 11,7                                            

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel -                                             

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - fossiele diesel 528,8                                          

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - HVO -                                             

Brandstofverbruik wagenpark - diesel 13,7                                            

Brandstofverbruik wagenpark - benzine 44,0                                            

Brandstofverbruik wagenpark - HVO -                                             

Propaan 35,4                                            

TOTAAL SCOPE 1 633,6                                         

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 33,1                                            

Elektriciteitsverbruik - groene stroom -                                             

Elektriciteitsverbruik - wagens 3,9                                              

TOTAAL SCOPE 2 37,0                                           

TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS TRAVEL

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers 1,1                                              

Zakelijk vervoer - openbaar vervoer -                                             

Vliegreizen <700 km -                                             

Vliegreizen 700-2500 km -                                             

Vliegreizen >2500 km -                                             

TOTAAL BUSINESS TRAVEL 1,1                                             

TOTALE EMISSIES 671,7                                         
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Tabel 7: Voortgang van de CO2-uitstoot in 2021 voor Petersen Metaalbescherming (voor 75%). 

 

Als laatste heeft VGG de emissiestromen van Petersen Metaalbescherming geïnventariseerd en 

vervolgens berekend. Hierbij moet een kanttekening gemaakt worden, namelijk dat de 

gepresenteerde cijfers 75% van de totale footprint van Petersen betreffen. De verklaring wordt 

in Hoofdstuk 2 van dit CO2-Beleid gegeven, namelijk dat VGG 75% van de aandelen van 

Petersen heeft verworven in 2021.   

 

 

 

 

 

 

  

2021

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 Heel jaar

Gasverbruik 23,8                                            

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel 15,8                                            

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - fossiele diesel 28,4                                            

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - HVO -                                             

Brandstofverbruik wagenpark - diesel 0,9                                              

Brandstofverbruik wagenpark - benzine 1,7                                              

Brandstofverbruik wagenpark - HVO -                                             

Propaan 10,4                                            

TOTAAL SCOPE 1 80,9                                           

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 200,3                                          

Elektriciteitsverbruik - groene stroom -                                             

Elektriciteitsverbruik - wagens -                                             

TOTAAL SCOPE 2 200,3                                         

TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS TRAVEL

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers 0,9                                              

Zakelijk vervoer - openbaar vervoer -                                             

Vliegreizen <700 km -                                             

Vliegreizen 700-2500 km -                                             

Vliegreizen >2500 km -                                             

TOTAAL BUSINESS TRAVEL 0,9                                             

TOTALE EMISSIES 282,1                                         
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8 | Participatie sector- en keteninitiatieven 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. 

De organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de 

branche spelen. 

 

8.1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn VGG is de 

website van de SKAO geraadpleegd (https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een 

compleet overzicht van alle initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele geschikte 

initiatieven zijn besproken met de projectleider en met het management.  

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan de 

initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere 

geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn. 

  

8.2 Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven en 

overheden informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en 

ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt 

de norm van de SKAO om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen 

van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van de organisatie in de 

werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname. 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor 

de organisatie (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of 

actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de 

inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander 

initiatief. 

 

8.3 Lopende initiatieven 

Stichting Nederland CO2 Neutraal 

Door de organisatie wordt deelgenomen aan het initiatief van NCN. Dit initiatief richt zich op 

het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-reductiemogelijkheden 

en het vergroten van een duurzaam netwerk. Om deze deelname te bewijzen worden de 

volgende documenten bewaard: 

• Verslagen werkgroepen 

• Verslagen bijeenkomsten  
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KAM contactgroep via KWA Bedrijfsadviseurs 

Door de organisatie wordt deelgenomen aan het initiatief van KWA bedrijfsCN. Dit initiatief richt 

zich op tevens op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-

reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Om deze deelname te 

bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

• Verslagen werkgroepen 

• Verslagen bijeenkomsten  

 

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de type bijdrage, het jaarlijkse bedrag en 

bewijslast m.b.t. de lopende initiatieven:  

INITIATIEF TYPE BIJDRAGE JAARLIJKS 

BEDRAG 

BEWIJSLAST 

Nederland CO2 Neutraal Contributie – jaarlijkse bijdrage 
 
Kennis – eenmalige bijdrage 

 

€ 997,- Factuur 
 
Verslagen 

KAM Contactgroep Contributie 
Netwerk 
Voorlichting en uitwisseling 
Lezingen 
 

€ 450,- Factuur 
Verslagen 
PowerPoints 

TOTALE KOSTEN € 1.447,-  

Tabel 8: Begroting voor sector- en keteninitiatieven 

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling. 

Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 

 

 


