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1. Reikwijdte 
 

In dit document worden de sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie 

geïnventariseerd en hoe deze initiatieven verband houden met de bedrijfsvoering. Tevens is 

besproken of Van Herk Groep B.V. gaat deelnemen aan het genoemde initiatief. Tevens zal 

aangeven worden of er sprake is van een passieve of actieve deelname. Als laatste wordt het 

vrijgemaakte budget voor het initiatief weergegeven. 

 

De initiatieven waaraan Van Herk Holding B.V. deelneemt, worden op de website van 

Bouwonderneming Stout B.V. (www.stout.nl) onder duurzaam, Herkon B.V. (www.Herkon.nl) 

onder duurzaam en verantwoord en en op de website van SKAO gepubliceerd. 

 

Dit document geeft daarmee invulling aan de eisen 1.D.1, 1.D.2, 2.D.2, 3.D.1 en 3.D.2 van de 

CO2-Prestatieladder versie 3.1, 22 juni 2020.  

2. Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

 

2.1 BlauwZaam 

BlauwZaam is meer dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. BlauwZaam is een 

initiatief ontwikkeld door ondernemers die zich bewust zijn van hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Gestart in de regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden bestond bij een 

aantal ondernemers de behoefte aan kennis en deling daarvan over MVO, daarmee de 

beeldvorming over MVO bij te stellen en daar daadwerkelijk iets mee doen: innoveren en 

verbeteren van de rentabiliteit. Blauwzaam heeft meerdere energieconvenanten met 

ondernemers afgesloten. De gezamenlijke doelstelling is om over een periode van drie jaar 

minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken. 

 

Website: www.blauwzaam.nl 

2.1.1 Deelname  

Van Herk Groep B.V. gaat deelnemen aan Blauwzaam. 

 

2.2 1.000.000 druppels 

 

Het project 1.000.000 druppels stelt zich tot doel om een miljoen mensen duurzamer te 

maken. Zo ontwikkelen ze samen een duurzame maatschappij! Dit doen ze door elke week een 

duurzame tip (De Druppel van de Week) te versturen. Dit zijn tips op zowel milieu- als sociaal 

gebied. Op deze manier komen de ontvangers van de Druppel van de Week telkens even in 

contact met duurzaamheid, met als doel om meer bewustzijn te creëren. De verwachting is 

niet dat iedereen alle tips naleeft, maar wel dat mensen bewuster keuzes maken. 

 

Organisaties die zich aanmelden als partner, zeggen toe om hun medewerkers te betrekken bij 

duurzaamheid. De gemakkelijkste manier is via de Druppel van de Week. Eén contactpersoon 

bij de organisatie ontvangt de Druppel van de Week en zorgt voor verspreiding binnen de 

organisatie. De manier waarop staat vrij; intranet, e-mail, tv-schermen.... Organisaties hoeven 

dus geen emailadressen van medewerkers over te dragen. Elke medewerker van de 

organisatie telt mee als één druppel.  

 

Op vrijwillige basis worden partners uitgenodigd meer te doen om het doel te bereiken. 

Bijvoorbeeld hun relaties uitnodigen om ook mee te doen, of in hun vakmedia aandacht te 

http://www.stout.nl/
http://www.herkon.nl/
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vragen voor het project. Ook worden partners uitgenodigd om mee te doen met acties die 

vanuit 1.000.000 druppels worden georganiseerd, zoals het Nationaal Integratie Diner.  

 

Website:www.eenmiljoendruppels.nl 

 

2.2.1 Deelname  

Van Herk Groep B.V. heeft zich voor dit initiatief op 28 maart 2017 aangemeld. Er is echter 

geen reactie gekomen. 

 

2.3 De Nederlandse klimaatcoalitie 

 

Om organisaties, bedrijven en overheden te ondersteunen met klimaatneutraal ondernemen 

hebben het ministerie van IenM, Klimaatverbond, MVO Nederland en Natuur en Milieu de 

handen ineengeslagen. Samen met de deelnemers bouwen ze aan een sterke coalitie om voor 

2050 klimaatneutraal ondernemen de norm te maken. Leden van de Nederlandse 

Klimaatcoalitie ondertekenen een Code of Conduct waarin zij aangeven voor 2050 

klimaatneutraal te opereren. Daarnaast berekenen zij hun CO₂ footprint voor de nulmeting: 

waar staat de Nederlandse Klimaatcoalitie in 2015? Het volgende meetpunt is 2020. De leden 

van de Nederlandse Klimaatcoalitie formuleren ook een klimaatambitie voor een kortere 

termijn. 

 

Website: www.klimaatcoalitie.nl 

 

2.3.1 Deelname  

Van Herk Groep B.V. gaat niet deelnemen aan dit initiatief 

 

 

2.4 Stichting Nederland CO₂ neutraal 

 

Vier keer per jaar organiseert deze stichting inspirerende bijeenkomsten om de passie voor 

CO2-reductie te delen met de deelnemers. Met maar één doel: het leukste CO2-reductie 

initiatief van Nederland worden! Vol waarde, inspiratie, tips en nieuwe inzichten waar een 

onderneming direct mee aan de slag kan. 

 

Tijdens elke bijeenkomst is er ruimte om kennis en praktijkervaring uit te wisselen. Daarnaast 

kunnen ondernemingen putten uit de ideeën en het netwerk van andere deelnemers.  

 

Website:www.nlco2neutraal.nl 

 

2.4.1 Deelname  

Van Herk Groep B.V. gaat niet aan dit initiatief deelnemen 

  

http://www.klimaatcoalitie.nl/


Pagina 5 van 5  

 

 

 

2.5 De duurzame leverancier 

 

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. 

Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en 

opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.. Dit doen zij op de volgende 

manieren: 

 

- Leveranciers kunnen zich profileren met hun duurzaamheidinspanningen in de database 

van de Duurzame Leverancier. Zij committeren zich aan het streven naar een CO2-reductie 

van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010). Daarnaast leggen zij hun historische CO2-footprint 

en doelstellingen vast in de database. Met een duurzaamheidscan kunnen zij zichzelf 

meten met andere bedrijven uit de sector. Op grond van het ingevulde profiel wordt een 

duurzaamheidsindex bepaald. 

- Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de database van de Duurzame Leveranciers. 

Hierin kunnen zij duurzame leveranciers selecteren. Zij zien de CO2-footprint, 

doelstellingen en een duurzaamheidindex van leveranciers. 

- Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd hun visie op duurzaamheid 

te delen en samen de keten te versterken in klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven.  

 

Website:duurzameleverancier.nl 

2.5.1 Deelname  

Van Herk Groep B.V. gaat niet aan dit initiatief deelnemen 

 

2.6 Eigen initiatief Stout HUISmerk woningen 

 

Standaard zijn de conceptmatige Stout HUISmerk woningen energiezuinig. Dit is te danken 

aan hoogwaardige isolatiematerialen met een hoge RC-waarde, hoog isolerend glas (HR++) en 

mechanische ventilatie. Standaard heeft de woning meerdere zonnepanelen. Onder andere 

door toepassing van aanvullende maatregelen zoals een douche-WTW en extra zonnepanelen 

kunnen we nog verder gaan in duurzaamheid. Zo wordt het mogelijk om de gebouwgebonden 

energiekosten – waaronder kosten voor ventilatie, verwarming, warm tapwater en verlichting – 

tot een minimum te beperken of zelfs tot nul te reduceren. 

 

Er is een nul-op-de-meter (NOM) woning ontwikkeld. Een nul-op-de-meter-woning heeft op 

jaarbasis per saldo een gemiddeld totaal energieverbruik van nul. Hierbij wordt gerekend met 

het totale energieverbruik (gebouwgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik) minus 

de opbrengst van lokale duurzame bronnen, uitgaande van standaard klimaatcondities zoals 

die gelden in Nederland en van een gemiddeld gebruik van de woning door de bewoners, zoals 

vastgelegd in Nederlandse normen. De nul-op-de-meter woning is toegepast in de projecten 

die door ons bedrijf worden ontwikkeld, bijvoorbeeld Waterfront te Brielle en gouden Greep te 

Gouda. 

 

Daarnaast is het Stout HUISmerk onderdeel van de pilot ‘Innovathuis’ in Stad aan ’t 

Haringvliet. Naast toepassing van allerlei duurzame en innovatieve oplossingen in deze woning 

is hier sprake van de eerste woning in de Benelux waarbij er seizoen overbruggend gebruik 

gemaakt wordt van groen waterstof als warmtebron. 

 

 

3. Budgetverantwoording initiatieven 
 

Voor deelname aan sector- en keteninitiatieven is een budget a € 2.500,- per jaar beschikbaar. 

 


