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VOORWOORD
De “Ambities en Prioriteiten” is de 3-jaren 
strategie van Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) 
en zijn een rode draad voor haar 
werkzaamheden. De Ambities en Prioriteiten 
voor de periode 2019 – 2021 zijn tot stand 
gekomen op basis van input van het Bestuur 
en het Centraal College van Deskundigen 
(CCvD) van SKAO, en workshops met 

Annemiek Lauwerijssen
Manager SKAO

opdrachtgevers en opdrachtnemers. 
Annemiek Lauwerijssen, manager SKAO: 
“De ambities en prioriteiten zijn belangrijk 
voor het SKAO-team, het geeft richting en 
brengt focus aan in onze werkzaamheden. 
Omdat we het belangrijk vinden een bijdrage 
te leveren aan wat er in de maatschappij 
speelt, zijn de ambities en prioriteiten 
samen met onze stakeholders bepaald. We 
hebben zin om de komende jaren aan de 
slag te gaan met deze thema’s, om ervoor 
te zorgen dat we met z’n allen nóg meer 
CO2 gaan reduceren en onze visie van een 
klimaatneutraal Nederland steeds dichterbij 
komt.” 
   
In dit document worden de vier nieuwe 
Ambities en Prioriteiten 2019 – 2021 
op hoofdlijnen benoemd, met enkele 
voorbeelden. De komende tijd focust SKAO 
zich op het uitwerken van de ambities en 
prioriteiten in vier plannen van aanpak, 
waarin concreet staat wat we wanneer gaan 
doen om deze ambities te verwezenlijken.

VOORWOORD  SKAO AMBITIES EN PRIORITEITEN         3



DE VIER AMBITIES 
EN PRIORITEITEN

IMPACT OP PROJECTEN 
ZICHTBAARDER MAKEN 
EN VERGROTEN

STIMULEREN VAN 
KLIMAATNEUTRALITEIT 
EN CIRCULARITEIT

DE CO2-PRESTATIELADDER 
ALS INSTRUMENT VOOR 
DE IMPLEMENTATIE VAN 
KLIMAATBELEID

AMBITIEUZE NORM MET 
EFFICIËNTE ADMINISTRATIE

AMBITIES  SKAO AMBITIES EN PRIORITEITEN         4



IMPACT OP PROJECTEN 
ZICHTBAARDER MAKEN 
EN VERGROTEN

IMPACT             

SKAO maakt de impact van de CO2-Prestatieladder 
op projecten zichtbaarder en vergroot deze door 
middel van kennisdeling, verbinding van partijen en 
communicatie. Daarnaast zorgt SKAO ervoor dat de 
aanpak van de CO2-Prestatieladder in combinatie met 
een dialoog en meetlatten op basis van MKI breed 
bekend is.

Organisaties die gunningvoordeel behalen bij aanbestedingen met de CO2-
Prestatieladder houden bij welke CO2-reducerende maatregelen zij nemen op 
het betreffende project. Zowel opdrachtgevers als gecertificeerde bedrijven 
willen CO2-reductie op projecten zichtbaarder maken en hier meer prioriteit 
aan geven. SKAO kan hier een rol in spelen door enerzijds de resultaten 
op projecten meer zichtbaar te maken en duidelijker te zijn in wat er van 
organisaties gevraagd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het introduceren 
van een digitaal projectdossier om resultaten op projecten gemakkelijk te 
delen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, doorontwikkeling van het 
Handboek en communicatie. Anderzijds gaat het ook over cultuur en gedrag 
in organisaties. Als opdrachtgever en opdrachtnemer weinig communiceren 
over CO2-reductie op projecten, blijven er kansen liggen. SKAO heeft hierom 
in het kader van de vorige ambitie om koplopers te belonen samen met 
haar stakeholders een aanpak voor projecten ontwikkeld. Deze bestaat 
onder andere uit een aanpak voor een dialoog, die in de praktijk getest is 
en tot positieve resultaten leidt. Een ander onderdeel van deze aanpak is 
de toepassing van de CO2-Prestatieladder in combinatie met MKI-waarden 
(Milieu Kosten Indicator, zoals gebruikt door bijvoorbeeld DuboCalc) en de 
ontwikkeling van meetlatten voor de CO2-intensieve materiaalketens diesel, 
asfalt en beton. SKAO zet zich in voor brede implementatie van deze aanpak.  
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https://www.skao.nl/ambities-en-prioriteiten


STIMULEREN VAN 
KLIMAATNEUTRALITEIT 
EN CIRCULARITEIT

STIMULATIE

SKAO levert een bijdrage aan het concretiseren van 
de begrippen klimaatneutraliteit en circulariteit 
voor organisaties die gebruik maken van de CO2-
Prestatieladder. Daarnaast positioneert SKAO de 
Ladder binnen het streven naar klimaatneutraliteit en 
de circulariteit.

De afgelopen jaren heeft SKAO het lange termijn doel van klimaatneutraliteit 
centraal gesteld in haar werk. Sindsdien is ook circulariteit een steeds 
belangrijker onderwerp geworden. SKAO wil een actieve rol spelen in het 
concretiseren van klimaatneutraliteit in relevante materiaalketens en het 
versnellen van innovaties en CO2-reducerende maatregelen die een bijdrage 
leveren aan klimaatneutraliteit. Ook positioneert SKAO de CO2-Prestatieladder 
binnen het onderwerp circulariteit. Hierbij kan gedacht worden aan een 
verduidelijking waar wel en waar geen relatie tussen CO2-reductie en 
circulariteit bestaat. SKAO streeft naar een vervolg op het onderzoek ‘Op weg 
naar een klimaatneutrale infra’, waarin zowel klimaatneutraliteit als circulariteit 
aan bod komen
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https://www.skao.nl/news/Rapport_'Op_weg_naar_een_klimaatneutrale_infrasector_in_Nederland'_gepubliceerd-6628
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DE CO2-PRESTATIELADDER 
ALS INSTRUMENT VOOR 
DE IMPLEMENTATIE VAN 
KLIMAATBELEID

IMPLEMENTATIE

SKAO zet zich in voor bekendheid van de Ladder als 
CO2-managementsysteem voor structurele en ambitieuze 
CO2-reductie. SKAO intensiveert de aandacht voor het 
certificeren van overheidsorganisaties en voor de rol 
die de CO2-Prestatieladder kan spelen bij de uitvoering 
van het Klimaatakkoord en bij de handhaving van 
milieuwetgeving. 

De CO2-Prestatieladder is het meest gebruikte inkoopinstrument van 
Nederland. Steeds meer organisaties die niet direct met aanbestedingen 
te maken hebben, gebruiken de CO2-Prestatieladder als CO2-
managementsysteem om klimaatdoelstellingen te realiseren. Dit geldt in het 
bijzonder voor een groeiend aantal gecertificeerde aanbestedende diensten 
zoals lokale en centrale overheden. SKAO focust op het uitbouwen van 
deze herkenning en erkenning binnen de context van het Klimaatakkoord, 
bijvoorbeeld door de rol van Ladder bij de ambities rondom CO2-beprijzing. 
Daarnaast draagt SKAO zorg voor dat de Ladder een alternatieve invulling 
voor de Europese Energy Efficiency Richtlijn (EED) blijft en bekijkt ze of de 
Ladder een grotere rol kan spelen bij handhaving van bijvoorbeeld de Wet 
Milieubeheer.
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https://www.skao.nl/EED-energie-audit


AMBITIEUZE NORM MET 
EFFICIËNTE ADMINISTRATIE  

EFFICIËNTIE

SKAO ontwikkelt de CO2-Prestatieladder door met oog 
voor de wensen van gebruikers en met het oog op wat 
er nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen.

SKAO ontwikkelt de komende tijd het Handboek door naar versie 3.1. Zij 
houdt daarmee rekening met de wensen van gebruikers en zet in op meer 
impact op projectniveau en efficiënte administratie. SKAO onderzoekt de 
mogelijkheid om op termijn een nieuw ambitieniveau (niet noodzakelijk een 
niveau 6) toe te voegen aan de Ladder met het oog op wat noodzakelijk is voor 
het behalen van de klimaatdoelstellingen en onderzoekt daarbij opkomende 
initiatieven zoals “science based targets”.  

Mocht u suggesties hebben, dan kunt u dit laten weten aan SKAO.
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https://www.skao.nl/contact
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