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3.D.1. Sector- en keteninitiatieven 

CO2 Prestatieladder niveau 4 
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Initiatieven CO2 Reductie 

1. Deelname aan sector- en keteninitiatieven CO2-reductie  
 

Duurzaam brandstofgebruik - Noord-Oost Nederland 
 

Will2Sustain (W2S) neemt als duurzaam adviesbureau een initiatief 
voor de bouw- en GWW-sector. Dit initiatief wordt sectorinitiatief 
voor Noord-Oost Nederland genoemd. Dit sectorinitiatie staat in het 
teken van duurzaam brandstofgebruik. Hiertoe organiseert W2S twee 
tot drie keer per jaar een bijeenkomst waarin bedrijven kennis en 
ideeën kunnen uitwisselen over het reduceren van brandstofgebruik. 

Voor de deelnemende bedrijven is het brandstofgebruik de grootste energiekostenpost en levert 
daarmee ook de grootste bijdragen aan de CO2-uitstoot. Het is, met andere woorden, het meest 
relevant om ons hier op te richten.  
 
Startdatum: 29-11-2013 
 
Actieve deelname: Het Sectorinitiatief 'Samen reduceren van brandstofverbruik' is ontstaan in 
november 2012, nadat een viertal op de CO2-Prestatieladder gecertificeerde bedrijven bij elkaar 
waren gekomen die een initiatief wilden starten op brandstofverbruik, hun grootste CO2 
emissiestroom. Dit leidde tot halfjaarlijkse bijeenkomsten waarin kennis werd gedeeld. Daarnaast 
was het ontwikkelingsproject gericht op de ontwikkeling van efficiëntere werkprocessen. Per 
bijeenkomst wordt er een spreker uitgenodigd om kennis te delen over specifieke maatregelen, 
bijvoorbeeld biobrandstoffen, elektrisch rijden, monitoren van rijgedrag, etc.  
 
De afgelopen drie jaar (2017-2020) is geëvalueerd in hoeverre het initiatief de gestelde doelen heeft 
behaald. Hieruit komt naar voren dat er diverse bedrijven zijn aangesloten die kennis met elkaar 
delen en openstaan voor samenwerking. Doormiddel van de ‘menukaarten’ wordt verwacht dat 
deelnemers meer gestimuleerd worden om input aan te dragen. Siers is nog steeds actief lid. 
Afdeling KAM is elk half jaar aanwezig bij de bijeenkomsten waarin kennis wordt gedeeld. Er is een 
PVA opgesteld voor de komende drie jaar.   
 
Emissies: Brandstofgebruik 
 
Digitaal samenwerking platform (DSP) 
 

Met het Digitaal Samenwerking Platform wordt een grote stap is 
gezet in het realiseren van de beoogde Digitale Rotonde. De 
‘papieren’ overdracht tussen netbeheerder en aannemer vervangen 
door een geautomatiseerde berichtenuitwisseling via het DSP.  
 
 

Het DSP is gezamenlijk ontwikkeld door Gebr. van der Steen, Siers, Enexis en Liander vanuit de visie 
op de Digitale Rotonde en de doelstellingen van het Wenkend Perspectief om voor de klant een zo 
efficiënt en transparant mogelijk aansluitproces te realiseren. 
 



3 
 

Het doel van het DSP is kostenefficiënter maken van het proces door invoeren van gegevens slechts 1 
keer te doen in het proces en één van de doelen is papierbesparing. Daarnaast zal het ook faalkosten 
en brandstof besparen. 
 
Startdatum:  medio 2015 
 
Actieve deelname: Siers neemt actief deel in het digitaal samenwerking platform. Het systeem is 
volop in gebruik door Raalte, nieuwe netbeheerders sluiten ook aan (VWT en Ziggo). Ook wordt er al 
deels gebruik van DSP gemaakt in Dordrecht. De verwachting is dat kostenbesparing, 
brandstofreductie en papier reductie in een later stadium meetbaar zullen worden.  
 
Emissies:  Reiskilometers (en papier) 
 
 
BouwKlup 
Siers installatie techniek is aangesloten bij de BouwKlup. De BouwKlup is een platform dat ooit in 
Rijssen is ontstaan uit een aantal bouwers. Inmiddels zijn ook andere branches aangehaakt met als 
doel kennis te delen en van elkaar te leren met als motto: ‘Werk maken van Werk’. De club kom zo’n 
vijf keer per jaar bij elkaar. 
 
Startdatum: medio 2018 
 
Actieve deelname:  Siers is actief lid van de BouwKlup. Vanuit de BouwKlup is Siers betrokken bij 
de ontwikkeling, leveren en plaatsen van bidirectionele  laadinfrastructuur. Welke wij in 
samenwerking met We Drive Solar hebben ontwikkeld. 
 
Emissies:  Brandstof  


