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Keteninitiatieven
Sectorinitiatief Noordoost Nederland "Samen reduceren van het
brandstofverbruik"
Startdatum: oktober 2013
Einddatum:- onbekend
Deelname: actieve deelname. Betrekking op emissies: brandstofverbruik.

Will2Sustain (W2S) faciliteert twee tot drie keer per jaar een bijeenkomst voor
bedrijven uit de aannemerij en GWW-sector om kennis en ideeën over
brandstofreductie te delen en zo van elkaar te leren. De deelnemers zijn hierin
leidend en zijn actief in het mede organiseren van de bijeenkomsten. Zo is er
een roulatieschema om de bijeenkomsten bij de deelnemende partijen te
organiseren. Het initiatief concentreert zich bewust op het brandstofverbruik
omdat dit voor de deelnemers de grootste energiekostenpost en
energieverbruiker is en daarmee ook de grootste bijdrage levert aan de CO2uitstoot door deze bedrijven.
Via de bijeenkomsten worden de deelnemers aangezet om actief aan de slag te
gaan met het reduceren van het brandstofverbruik en om daarmee kosten en
CO2-uitstoot te besparen! Per bijeenkomst is er ruimte om ervaringen en kennis
te delen en worden de aanwezigen zelf aan het werk gezet met praktische
vragen rond het verminderen van het brandstofverbruik.
De eerste bijeenkomst is in november 2013 gehouden bij Kreeft. Elke
bijeenkomst begint met een welkom en een introductieronde. Vervolgens zal er
een dialoog tot stand komen tussen de deelnemende bedrijven over hun
ervaringen met maatregelen om het brandstofverbruik te verminderen.
Per bijeenkomst kan er ook een spreker worden uitgenodigd om specialistische
kennis te delen over specifieke maatregelen, bijvoorbeeld biobrandstoffen,
elektrisch rijden, Het Nieuwe Rijden en het monitoren van metingen,
bijvoorbeeld via een app.
Het initiatief wordt zo opgezet dat er voldaan wordt aan de normeis voor een
actief keteninitiatief uit de CO2 Prestatieladder (niveau 3). Relevanter is dat de
deelnemers kennis delen met andere bedrijven uit de aannemerij / GWW sector
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Beschrijving van de voorgenomen activiteiten

De voorgenomen activiteiten zijn gebaseerd op de uitkomsten van de eerste
sessies, zoals: Het Nieuwe Rijden, Het Nieuwe Draaien en het monitoren van
gegevens. De hoofdactiviteiten van het initiatief zijn:







Gegevens verzamelen van bestuurders van bussen en/of auto's, vanuit de
bestaande en in gebruik zijnde tools, zoals black boxen, track en trace,
tankpassen, gegevens van lease maatschappijen etc.
Aanvullende gegevens verzamelen, indien bovenstaande tools niet gebruikt
worden.
Gegevens analyseren en verdere acties tijdens een gezamenlijke bijeenkomst
bespreken.
De bovenstaande acties kunnen ook uitgevoerd worden door middel van
experts die tijdens de sessies een presentatie en uitleg geven over het
toepassen technieken die brandstofverbruik reduceren zoals organisaties als
VVCR, SOMA bedrijfsopleidingen en ANWB E-driver. Daarnaast kunnen er
andere organisaties worden uitgenodigd die al ervaring hebben met een
bepaalde methodiek.
Ervaringen delen over het samenwerken met de bovenstaande
partijen/experts en de tools die zij bieden.

Het eerste punt heeft Kreeft in gang gezet en het bedrijf wil dit in combinatie
met een praktijk cursus Het Nieuwe Rijden onder de aandacht brengen bij de
medewerker. Daarnaast wil Kreeft met regelmaat het normverbruik
communiceren om zo een brandstofreductie per kilometer te realiseren. De
ervaringen worden tijdens een al geplande bijeenkomst op 5 april 2017 gedeeld.
De aan dit initiatief deelnemende partijen zijn:
Nr. Bedrijven
1 Siers Groep Oldenzaal
2 Kreeft betonreparaties & injectietechnieken
3 REKO grondverzet en wegenbouwbedrijf Raalte
4 Van Gelder Groep
5 Schagen Groep
6 Ter Riele
7 Schuuring
8 Prins Bouw
9 Aannemingsbedrijf Visscher
10 A.Hak Industrie Noord-Oost
11 Multiline Markeringen
12 Aannemingsbedrijf Platenkamp
13 Alsema
14 Scheffer Groep
15 Axent Groen
16 Aanneming wegenbouw G. Hemmen
17 Boeve Afbouw B.V.
18 Jan Bakker
19 Will2Sustain (initiatiefnemer en facilitator)
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VBR - Vereniging van gecertificeerde betonreparatiebedrijven
Startdatum: Einddatum: Deelname: passieve deelname
Betrekking op emissies: CO2-reductie
De MVO-werkgroep van de Vereniging van gecertificeerde betonreparatiebedrijven (VBR). CO2-reductie is een belangrijk onderwerp van de MVOwerkgroep. Het doel van het initiatief is het samen verbeteren van de prestaties
op MVO-gebied, waaronder CO2-reductie. De VBR is er van overtuigd dat er nog
veel van elkaar geleerd kan worden en dat hiermee de MVO-prestaties in de
branche verbeterd kunnen worden.

Parkmanagement Hoogeveen
Startdatum: maart 2013
Einddatum:Deelname:passieve deelname
Betrekking op emissies: elektra en gas
Parkmanagement Hoogeveen is een stichting die samenwerkingsverbanden zoekt
van en voor de ondernemers van de bedrijventerreinen in Hoogeveen. Zij zijn
gestart in 2010 om namens alle ondernemers de krachten te bundelen en samen
te werken aan goed functionerende bedrijven terreinen in Hoogeveen. De
stichting heeft een werkgroep 'Collectieve Diensten' en regelt voor een aantal
deelnemers van Parkmanagement Hoogeveen een collectieve energieinkoop. Dit
levert de deelnemende bedrijven, waaronder Kreeft, een gemiddelde
kostenbesparing op van circa 15% t.o.v. een individueel contract.
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