
 
 
 
 
 

Initiatief 

Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met de sector 

en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen getroffen worden. Bouwmaatschappij 

Midden-Nederland B.V.  levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan dergelijk sector- en 

keteninitiatieven en investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar mogelijk maken wij 

gebruik van kennis die elders is ontwikkeld.  

 

Dit document beschrijft de lopende initiatieven waaraan wij deelnemen. Dat kan een door een ander bedrijf 

opgestart innovatieproject voor CO2-reductie zijn, maar wij kunnen ook overwegen om een eigen initiatief te 

starten. Ook worden initiatieven ontplooid door brancheverenigingen of kennisinstituten.  

Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de mogelijke initiatieven die relevant kunnen zijn voor ons 

bedrijf. Deze initiatieven dienen in ieder geval in belangrijke mate verband te houden met onze 

projectenportefeuille. Vervolgens is een keuze gemaakt. Het gekozen initiatief, inclusief een korte 

omschrijving, de initiatiefnemers en de reductiedoelstellingen evenals de voortgang zijn in dit rapport 

beschreven.  

1.1.  Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven  

Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van de op niveau 3 gecertificeerde bedrijven 

bezocht, door naar hun CO2-Prestatieladder pagina te gaan en daar voor een sectorinitiatief te kiezen. Ook op 

de website van SKAO staan veel initiatieven verzameld. Daarnaast hebben wij gekeken naar de 

branchevereniging om na te gaan wat er in onze branche gebeurt aan initiatieven, mogelijk in samenwerking 

met opdrachtgevers.  

 

Enkele relevante bestaande initiatieven zijn bekeken op:  

• www.skao.nl 

• www.duurzaammkb.nl 

• www.duurzameleverancier.nl  

• sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ 

 

Er zijn weinig tot geen sector en/of keteninitiatieven die in belangrijke mate verband houden met de 

projectenportefeuille. Daarom is er gekozen voor een eigen initiatief. Wij zijn namelijk initiatiefnemer en 

kartrekker van http://eczhz.nl/http://www.eczhz.nl/ en recent van het project Duale routekaart voor 

duurzaamheid en kwaliteit in bouw en infra. 

1.2. Initiatieven besproken in het management  

Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementteam besproken. Na selectie is 

bovenstaand initiatief over gebleven. Duale routekaart voor duurzaamheid en kwaliteit in bouw en infra. 
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1.3. Keuze voor actieve deelname  

De keuze is op genoemd initiatief gevallen omdat dit aansluit bij het verduurzamen van de omgeving.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Toelichting op het initiatief  

Bouwbedrijf BMN De Klerk uit Hardinxveld-Giessendam is samen met Fronik Infra uit Mijdrecht als één van 
de 63 partijen uit meer dan tweeduizend inzendingen aangewezen als winnaar van het MKB!dee 2021. Met 
hun modelprojectplan “Duale routekaart voor duurzaamheid en kwaliteit in bouw en infra” willen zij een bijdrage 
leveren aan duurzame, circulaire en digitale ontwikkelingen binnen hun vakgebieden. Beide bedrijven zijn door 
kennisbureau Building Changes bij elkaar gebracht. 
Met de toewijzing krijgen BMN De Klerk en Fronik een bedrag van €124.200,- te besteden. De samenwerking 
is een effectieve manier om gebruik te maken van elkaars sterke punten. Door bij het projectplan Bouw- en 
inframensen Zuid-Holland-Zuid te betrekken, stimuleren beide bedrijven de ontwikkeling van competenties op 
het gebied van duurzaam en kwaliteitsgericht werken in huidige en toekomstige projecten. 
 
Dualiteit 
De dualiteit komt in het projectplan in verschillende vormen naar voren. De leerthema’s duurzaamheid en 
kwaliteitsborging worden gecombineerd. Door digitale ondersteuning wordt het leereffect op beide thema’s 
versterkt. Ook wordt de combinatie gezocht van leren en ontwikkelen in bouw- én infraprojecten. Het sector-
overstijgende leren kan inspirerend werken. De ontwikkeling van vaardigheden wordt op originele wijze 
opgepakt, waarbij voortdurend de nadruk op duurzaamheid, kwaliteitsborging en digitalisering wordt gelegd. 
 
Stimuleren 
Met MKB!dee stimuleren Mona Keijzer en Wouter Koolmees, staatssecretarissen van Economische Zaken en 
Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid investeringen die MKB-ondernemers doen in de scholing en 
ontwikkeling van zichzelf en huidige of toekomstige werknemers. MKB!dee is geen opleidingsbudget, maar 
een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij MKB’ers. Het is een oplossing voor ondernemingen die 
bijvoorbeeld weinig tijd of capaciteit voor scholing hebben. 
 
Bouwmensen 
Bouwmensen is het opleidingsbedrijf van de bouw- en infra-opleidingsbedrijven. De vereniging verzorgt en 
toetst de praktijkopleiding van mbo student-werknemers. Dit doen ze op meer dan dertig locaties door heel 
Nederland. Zij werken nauw samen met regionale opleidingscentra (ROC’s) door heel het land. Dit projectplan 
beoogt behalve het functionele opleiden van medewerkers meer nadruk te leggen op flexibiliteit, creativiteit en 
ondernemen. Met medewerking van Erik van Noordenne van Bouw- en inframensen Zuid-Holland Zuid wordt 
hierdoor ingezet op de continuïteit van de ondernemingen. 
 
 
  



 
 
 
 
 
Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking door staatsecretaris Keijzer en minister Koolmees heeft op 17 mei 2021 op digitale wijze 
plaatsgehad. In de informele en feestelijke bijeenkomst werden live vanuit een studio op symbolische wijze de 
subsidies uitgereikt. 
 

1.5. Voortgang initiatief  

Er zijn diverse vergaderingen geweest waarin voortgang/ actiepunten zijn vastgelegd. 

 
 
Nieuwsbericht: 
MKB!dee voor BMN De Klerk en Fronik Infra - BMN De Klerk 

 

 

 

https://www.bmndeklerk.nl/nieuws/mkb-dee-voor-bmn-de-klerk-en-fronik-infra/

