
 

 

Sector- en keteninitiatief V.d. Bijl & Heierman  
conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 

“Het reduceren van het brandstofverbruik in de keten” 

  
Aangezien het terugdringen van CO2-uitstoot verder gaat dan onze eigen bedrijfsvoering, nemen wij deel 

aan sector- en keteninitiatieven. Door samenwerking en kennisuitwisseling hebben initiatieven op het 

gebied van CO2-reductie in de sector een nog bredere invloed dan alleen die in de eigen organisatie. Sinds 

eind 2014 neemt V.d. Bijl & Heierman (als onderaannemer) deel aan een CO2-ketenbijeenkomst van 

Mourik Groot-Ammers. In deze bijeenkomsten worden CO2-footprints en de plannen op het gebied van 

CO2-reductie van de deelnemende bedrijven besproken en worden kennis en ervaringen uitgewisseld. 

Het initiatief 
Mourik Groot-Ammers is gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder trede 5 en organiseert minstens 

tweemaal per jaar een ketenbijeenkomst.  

Voor dit initiatief zijn bedrijven uitgenodigd die regelmatig aan Mourik leveren op basis van vaste 

overeenkomsten en die ook onderdeel uitmaken van de 80% van de inkoopomzet. Daaronder valt ook 

V.d. Bijl & Heierman. De plaats van de bijeenkomst wordt gerouleerd onder de deelnemers. V.d. Bijl & 

Heierman is sinds eind 2014 aangesloten bij het initiatief en omarmt het thema, temeer omdat 

brandstofgebruik het grootste bestanddeel vormt van de CO2-emissies van het bedrijf. 

Het doel van de ketenbijeenkomsten is om alle deelnemers jaarlijks hun CO2-footprint op te laten stellen 

en actief te gaan reduceren op het gebied van CO2. Om tot een praktische benadering te komen waar 

beide partijen van profiteren, heeft Mourik Groot-Ammers een overlegplatform opgestart om actief met 

hun leveranciers aan de slag te gaan met CO2-reductie en deze te stimuleren om duurzaam te 

ondernemen met als thema: “Het reduceren van het brandstofverbruik in de keten”. Een win-

winsituatie!  

 

 

Doelstellingen 
Kwalitatief 

Mourik Groot-Ammers heeft met haar deelnemers een aantal andere doelen voor ogen, die naadloos 

aansluiten bij de doelstellingen van V.d. Bijl & Heierman: 

 Bewustwording bij onderaannemers (zoals V.d. Bijl & Heierman) 

 Inzicht in CO2-uitstoot van onderaannemers op werken van Mourik Groot-Ammers en in eigen 

CO2-emissies. 

 Actieve participatie en gezamenlijke investering in de keten in duurzame ontwikkelingen voor 

een schoner milieu. 

 Uitbreiding assortiment met meer duurzame producten/diensten. 



Door kennisuitwisseling en deelname aan het keteninitiatief beoogt V.d. Bijl & Heierman de eigen CO2-

uitstoot te kennen, het bewustzijn te verhogen en reële reductiedoelstellingen op te stellen en te 

realiseren in de komende jaren. 

 

Kwantitatief 

De reductiedoelstelling van 2% per jaar bij alle deelnemers is geformuleerd in 2014. Met ingang van 12 

oktober 2017 is er een (kwantitatieve) doelstelling aan het bestaande initiatief toegevoegd: “In 2020 is 

minimaal 80% van de machinisten en chauffeurs getraind voor de cursus ‘Het Nieuwe Draaien’ en/of ‘Het 

nieuwe Rijden’.” Vanwege het bewezen gunstig effect op de CO2-uitstootreductie hoopt V.d. Bijl & 

Heierman hiermee de beoogde reductie te bereiken. 

 

Haal-en-brengplicht 
Bedrijven in de sector die min of meer dezelfde doelen voor ogen hebben, hoeven niet allemaal opnieuw 

het wiel uit te vinden, maar de deelnemers, waaronder V.d. Bijl & Heierman hebben in de 

ketenbijeenkomst een ‘haal-en-brengplicht’, die bestaat uit de volgende onderdelen: 

 De CO2-footprints  

 Uitwisseling van kennis en opgedane ervaring over inzichtelijk maken van CO2-emissies 

 Uitwisseling kennis en ervaring over reductiemaatregelen en (genomen of geplande) duurzame 

investeringen/producten. 

 Uitwisseling van tips of oplossingen voor rapportages, registraties, e.d. 

 (Sinds eind 2017:) actieve deelname aan door Mourik Groot-Ammers georganiseerde cursussen 

gericht op CO2-reductie. 

 
Behalve de aanlevering van de jaarlijkse footprints en de projectgerelateerde informatie over CO2-

uitstoot bij projecten van Mourik Groot-Ammers ventileert V.d. Bijl & Heierman haar visie en ervaringen 

met duurzaam ondernemen. 

 

Nieuwe initiatieven 
V.d. Bijl & Heierman blijft openstaan voor aanvullende initiatieven in de sector. Te denken valt aan 

kennisbijeenkomsten/workshops bij de Stichting Stimular. 
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