
  
1  K e t e n i n i t i a t i e f  
 
Wij spannen ons in om samen met branchegenoten en toeleveranciers: 
• Kennis en ervaring te delen over onze CO2-footprint en reductiemaatregelen (benchmarken, monitoring); 
• Technische ontwikkelingen in de markt te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van zuinige machines en 

voertuigen; 
• Eventueel gezamenlijk iets ontwikkelen of in te kopen. 
 
Om dit te realiseren gaan wij regelmatig naar relevante bijeenkomsten en nemen wij deel aan lopende initiatieven. 
In de jaarlijkse begroting van JdB groep wordt budget gereserveerd om dergelijk initiatieven te ondersteunen. Dit is in de 
post representatiekosten opgenomen, voor 2020 is hiervoor een bedrag opgenomen van: € 5.000. Dit is ook opgenomen in 
de directiebeoordeling en begroting voor het komende jaar.  
 
1 . 1  B i j g e w o o n d e  b i j e e n k o m s t e n  
 
CO2 Adviseurs  
In 2017 heeft I. Honkoop het Co2 Prestatieladder webinar van de organisatie CO2 Adviseurs gevolgd. I. Honkoop heeft 
begin 2017 de functie binnen het bedrijfsbureau van dhr. R. den Nederlanden overgenomen. Middels deze webinar heeft 
zij kennis gemaakt met de Co2 Prestatieladder en hierover kennis opgedaan.  
 
De duurzame leverancier / Movares 
Wilco den Breejen heeft bijeenkomst Veiligheid op 6 februari 2018 bijgewoond. Deze klankbordbijeenkomst wordt 
georganiseerd door de Duurzame leverancier en Movares en zal naast veiligheid ook CO2 zaken behandelen.  
 
C-Creators 
In 2018 zijn Tim Rogier en Gerdo Lagerweij bij de masterclass van C-creators geweest met betrekking op circulariteit. Hier is 
verder vervolg aan gegeven door oriënterende gesprekken tussen de JdB Groep en C-creators. Dit heeft geresulteerd in een 
samenwerking welke in april 2019 zal starten 
 
Op 29 november 2019 hebben Roeland den Breejen en Tim Rogier de finale bezocht van de uitreiking inzake circulariteit 
met CO2 aandacht betreffende woningbouwcoöperaties: 
 

 
 
Tim Rogier heeft in 2019 meegedaan aan het bouwprogramma MRA mbt o.a. CO2. 

 
 
 
Op 23 oktober 2020 heeft Tim Rogier in dit kader een bijeenkomst Circulaire inrichting van de openbare ruime (c-creators) 
bijgewoond. 

 



  
 
Infratech 
In 2018 hebben Tim Rogier en Wilco den Breejen de bijeenkomst en lezing bijgewoond van Wouter Truffino met betrekking 
tot duurzame startsups. 
 
Bouwcirculair 
Tim Rogier heeft in 2018 een seminair bijgewoond van Bouwcirculair 
 
Algemeen 
Door de ondersteuning van Bosmilieuadvies vindt tevens kennisuitwisseling plaats alsmede onderhoud e.d. van de 
milieubarometer. J. Bos, heeft op 14 juni 2017 deelgenomen aan de cursus CO2 prestatieladder voor adviseurs van Stimular 
/ SKAO waarin alle onderdelen van de Co2 prestatieladder certificering zijn behandeld. Daarnaast is deelgenomen aan de 
cursus ISO 14001 / CO2 Prestatieladder van KIWA.  
 
 
1 . 2  L o p e n d e  i n i t i a t i e v e n  
 
Bijeenkomst 70 jaar den Breejen 
Op 16 september 2016 is er een bijeenkomst gehouden voor het 70-jarig bestaan van den Breejen. Alle klanten van de JdB 
groep waren uit genodigd voor de bijeenkomst en er waren veel klanten aanwezig. Voor de bijeenkomst was Margot 
Ribberink uitgenodigd, die een toespraak heeft gehouden over de klimaatveranderingen om het klimaat en CO2 bewustzijn 
te vergroten.  
 
Presentatie JdB aan NICW  
De Nederlandse inkooporganisatie waarmee JdB groep samenwerkt is in 2017 bijeengekomen op het hoofdkantoor te 
hoofddorp. Wilco den Breejen heeft daarbij tekst en uitleg gegeven over de wijze van inkoop en het milieubeleid etc. van de 
JdB groep, mede met het oog op de nieuwe indeling werkwijze van JdB groep.  
 
Bijeenkomst leveranciers JdB groep (ZZP’ers) 
Er heeft in 2016 een bijeenkomst plaatsgevonden op locatie van JdB groep om met de leveranciers door te spreken over de 
gewijzigde zzp wetgeving. In dit overleg is de CO2 prestatieladder behandeld en is besproken hoe de leveranciers hier een 
bijdrage aan kunnen leveren. Door dit initiatief heeft JdB groep de CO2 reductie breder getrokken dan alleen het eigen 
personeel en is dit ook extern gecommuniceerd.  
 
Brandstofreductie zakelijk verkeer 
Wij bespreken regelmatig met de dealers c.q. leveranciers welke mogelijkheden er zijn om het brandstofverbruik van onze 
vrachtwagens, auto’s en (bestel)bussen omlaag te brengen. Dit is belangrijk voor ons, hierdoor wordt er bepaald welk type 
vrachtwagen, auto, bus er ingezet wordt voor welk soort werk. Er wordt geen verslag van gemaakt. 
 
Werkgroep Innovatie en Duurzaamheid, MKB-Infra 
Doel: Kennis opdoen van minder brandstof verbruik zakelijk verkeer en/of mobiele werktuigen. Onze rol hierin is 
meedenken en initiatieven inbrengen. Dit moet nog verder opgestart worden. 
 
SKAO 
JdB groep is lid van de SKAO geworden, voortvloeiend uit de CO2 certificering. Via de SKAO worden regelmatig innovatie 
bijeenkomsten georganiseerd. Met enige regelmaat worden deze door JdB groep bijgewoond. 
 
C-Creators 
In 2021 zal de samenwerking tussen C-Creators en JdB groep verder vorm gegeven worden. Als gevolg van Corona hebben 
dergelijke zaken op een lager pitje gestaan. C Creators richt zich op de energie transitie in de bouwwereld en werkt daarom 
samen met een groeiende groep bouwers en overheden. Zodoende kan effectief en efficiënt met kennisuitwisseling en -
opbouw gewerkt worden aan de nieuwe toekomst in bouwen. 
 
  



  
Duurzame leverancier 
JdB groep is lid van de Duurzame leverancier: 

 
 
Algemeen 
JdB groep is tevens lid van Transport en Logistiek Nederland en EVO en zal daar informeren over bijeenkomsten etc. inzake 
CO2. 
 
Plan van aanpak/communicatie 
In diverse projecten zoomt JdB in op de aspecten van CO2. Het behalen van gunningsvoordeel is nog niet aan de orde 
geweest maar JdB laat hiermee zien hoe er duurzaam gewerkt wordt. Een voorbeeld is opgenomen in de bijlage. 
 


