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INLEIDING
Hakkers Groep neemt van oudsher deel aan initiatieven die de markt verder brengen. Met het toenemende belang
van duurzaamheid en CO2-reductie, wordt er specifiek deelgenomen aan initiatieven die hier een bijdrage aan
leveren. Hoofddoel is het delen van kennis en verkennen van kansen om samen te werken. In dit document zijn de
deelnames aan initiatieven met terugkerend karakter vastgelegd.

1

EMISSIELOOS NETWERK INFRA (ENI)

1.1
OMSCHRIJVING INITIATIEF
ENI werkt, sinds de start in 2020, in een unieke samenwerking van koplopers (bouwers, aannemers,
energiebedrijven en leveranciers) aan de ontwikkeling van emissieloos bouwmateriaal. Tevens zijn we
gesprekspartner van opdrachtgevers, die willen weten op welke wijze zij in aanbestedingen emissies kunnen
reduceren door het inzetten van emissieloos bouwmateriaal.
1.2
INITIATIEFNEMERS
Initiatiefnemers bestaan uit GMB, Heijmans en de Vries & van de Wiel. De lijst met deelnemers (niet volledig) is
beschikbaar op de website van het ENI.
1.3
(REDUCTIE)DOELSTELLINGEN
Het initiatief heeft onder meer tot doel:


Het versnellen van de ontwikkeling van zero emissie bouwmaterieel voor een acceptabele TCO op basis van
uniforme standaarden van 2030 naar 2026.
 Vraag- en kennisbundeling organiseren en faciliteren.
 Creëren van een nieuw ecosysteem door de keten heen om de transitie naar emissieloos werken mogelijk te
maken.
1.4
BUDGET
Voor dit initiatief geldt een jaarlijkse bijdrage van €10.000 euro.

2

DENKTANK DUURZAAMHEID: VERENIGING VAN WATERBOUWERS

2.1
OMSCHRIJVING INITIATIEF
De Denktank Duurzaamheid ondersteunt de kerngroep Duurzaamheid in de duurzaamheidontwikkelingen bij, voor de
waterbouw relevante, opdrachtgevers en wetgever. In de Kerngroep Duurzaamheid zitten vertegenwoordigers uit
alle andere kerngroepen (Markt, Mens en Materieel) en een liaison vanuit het bestuur. Die vormen de verbindende
schakels tussen de verschillende kerngroepen en zorgen ervoor dat duurzaamheid structureel gestalte krijgt binnen
de vereniging. Belangrijke onderwerpen waar de Kerngroep Duurzaamheid zich mee bezig houdt zijn onder andere
duurzaam aanbesteden, het transitiepad naar duurzaamheidsdoelstellingen 2030 en de Green Deals.
2.2
(REDUCTIE)DOELSTELLINGEN
De denktank heeft onder meer tot doel:





het volgen van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de waterbouw
Adviseren van de kerngroep Duurzaamheid in diverse vraagstukken op het gebied van duurzaamheid in de
waterbouw, onder andere het behalen van reductiedoelstellingen.
Initiëren van onderzoek om te komen tot meer inzicht in verduurzamingsmogelijkheden in de waterbouw.
Ondersteuning van en deelname aan Green Deal Duurzaam GWW.

2.3
INITIATIEFNEMERS
De deelnemers zijn gepubliceerd op de website van de Vereniging van Waterbouwers
2.4
BUDGET
Voor dit initiatief worden de kosten opgenomen in de jaarlijkse bijdrage aan de Vereniging van Waterbouwers.
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3

DUURZAAMHEIDSKRING WERKENDAM

3.1
OMSCHRIJVING INITIATIEF
De leden van Duurzaamheidskring Werkendam streven naar duurzaam ondernemerschap. Dit betekend dat wij ons
actief inspannen om de effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu, de leefomgeving en de maatschappij zoveel
mogelijk te beperken. We willen een voorbeeldfunctie voor bedrijven in de regio vervullen. Tijdens onze
bijeenkomsten staat het delen van onze CO2-footprint, de genomen maatregelen en ervaringen over duurzaam
ondernemen centraal. We gebruiken tools zoals de Milieubarometer en de CO 2-Prestatieladder om onze vorderingen
te monitoren en te communiceren. Na de bijeenkomsten gaan we aan de slag met innovatieve maatregelen en
betrekken daarbij onze medewerkers in de keten.
3.2
INITIATIEFNEMERS
Het initiatief wordt gefaciliteerd door Stichting Stimular. De volledige lijst van onder ondertekenaars die deelnemen
staat vermeld in de intentieverklaring op de website van Hakkers.
3.3
(REDUCTIE)DOELSTELLINGEN
Elk individueel lid heeft zijn eigen speerpunten en doelen op het gebied van duurzaamheid. Belangrijke
gemeenschappelijke deler binnen het platform is de focus op CO2-reductie. We streven collectief naar 5% verlaging
van onze CO2-footprint binnen drie jaar en 10% binnen vijf jaar. We kieze hierbij individueel voor kengetallen die het
beste passen bij onze onderneming, bijvoorbeeld afgezet tegen onze bedrijfsgrootte in termen van FTE of omzet.
Ook willen we anticiperen op de lange termijn doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Binnen 3 jaar heeft elk lid
afzonderlijk inzichtelijk gemaakt welke stappen er nodig zijn om te komen tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering.
3.4
BUDGET
De jaarlijkse deelnemersbijdrage is vastgesteld op €100,- per bedrijf.
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