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1.0 Opening   
 De aanwezigen worden van harte welkom geheten. Met dank voor hun bijdragen gedurende de  

voorgaande jaren, wordt aangegeven dat Sanne van der Lubbe en Teunis Kraaijeveld de deelname aan  
het project hebben beëindigd en derhalve afwezig zijn. Zij hebben wel aangegeven dat zij graag op de  
hoogte gehouden worden van onze ontwikkelingen en desgevraagd aan een bijeenkomst deelnemen. 
De nieuwe deelnemers worden geïntroduceerd in het vertrouwen op een goede samenwerking.  

 
2.0 Betrokken partijen 
 
 Bedrijfsnaam    Gevestigd  Vertegenwoordigd door 
 

- Jos van der Graaf B.V.   Dordrecht  Marco Wanner 
- Complex E-techniek B.V  Waddinxveen  Ron Toussaint  
- Hooftman Geo Boortechniek B.V. Venray   Johan Hooftman   
- Gebr. van Lutterveld B.V.  Oosterhout (Gld.) Joop van Laar   

 
 Het project wordt aangestuurd en begeleid door Hoogendijk Consultancy. 
 

3.0 Werkmethode 
 In overeenstemming met de ISO werkmethode, wordt het streven naar CO2 reductie gebaseerd op de  

triple-P benadering. Deze benadering wordt gevormd door de normen ISO 9001 (Profit), ISO 45001  
(People) en ISO 14001 (Planet). Dit bevestigt tevens de duurzame samenhang tussen de ISO normen.  
Een samenhang die gebaseerd is op het zogenaamde Plug-in model met als kern de High Level  
Structure (HLS), hetgeen reeds jaar en dag de kern is van het Managementsysteem van de 
deelnemende bedrijven.  

 

4.0 Samenvatting behandelde input 
 Via een korte terugblik worden de eerder in het project behandelde onderwerpen besproken. Hiermee  

wordt beoogd de nieuwe deelnemers op de hoogte te brengen van de reeds bereikte resultaten. 
 

 Ecostars Rotterdam  Informatieve Nieuwsbrief via Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf 
 VMS Uitwisseling depots Informatieve Nieuwsflits via Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf 
 Invloed Werkvoorbereiding Resultaat onderzoek keuze materiaal en inzet materieel 
 Wieneberger Duurzaamheid Ontwikkelingen bij leveranciers bestratingsmateriaal 
 Duurzaamheid in de GWW Uniforme en systematische aanpak werkzaamheden 
 (Gelderse) gemeenten  Eigen ontwikkelingen richting duurzaamheid 

CO2 Emissie inventaris  vergelijking en ontwikkeling tussen deelnemers project 
 CO2 Emissie factoren   vergelijking en ontwikkeling tussen deelnemers project 
 CO2 Uitstoot   vergelijking en ontwikkeling tussen deelnemers project 
 Maatregellijst   Informatie en eigen voortgang CO2 ontwikkeling SKAO 
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5.0 Ervaringen website SKAO 
 Omdat je als CO2 gecertificeerde onderneming verplicht wordt om meerdere publicaties op de website 

van de SKAO te plaatsen, zou je verwachten dat die informatiebron ook gebruikt zou kunnen worden  
om zelf ideeën op te doen voor het uitvoeren van sector- en ketenanalyses. In de praktijk blijkt er helaas  
geen uniforme input van de gecertificeerde ondernemingen te zijn. De informatie van meerdere  
ondernemingen blijkt niet actueel en/of volledig te zijn. Het maakt daarbij ook niet uit of een  
onderneming beschikt over een certificaat op niveau 3, 4 of 5. Deze constatering zal bij de  
eerstvolgende Audit bij een van de deelnemers met de CI worden besproken. Immers, als  
gecertificeerde onderneming wordt je wel op actualiteit en volledigheid beoordeeld en aangesproken. 

 

6.0 Sector- en/of ketenanalyses 
Via een korte terugblik worden de eerder in het project uitgevoerde ketenanalyses met hun resultaten 
behandeld. Op basis daarvan moeten nieuwe onderwerpen en analyses worden afgesproken. 
 
- Dieselverbruik 
- Duurzaamheid algemeen 
- CO2 reductie in de bouw 
- Verwerken bestratingsmateriaal 
- plaatsen van putten optimaliseren 
 
Besproken onderwerpen 
 
Sector initiatief Zuidwest en Midden Nederland 
Betonklinker     Inzending CO2 prestatie 2019 Jos van der Graaf B.V. 
Sturen op CO2     Info Cumela 
Bezoek aan de Infratech    Ontwikkeling E-aangedreven graafmachine 
Informatie Bouwend Nederland   Algemeen 
Energietransitie Stichting warmtenetwerk Bewust energieverbruik 
 
Gekozen ketenanalyse voor 2020 
 
Verwerken afval 
 

 
 

 


