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Als wij als installateur kunnen aantonen dat we 100% emissie vrij kunnen werken heb je 
echt een goed verhaal en positief imago te pakken 
 
Deelname door Wim vd Pol (vd Pol), Joost Zuiddijk (Paree), Arno van Dinther (Hollander) en 
Wouter Hendrickx (Hoppenbrouwers). Afmeldingen: Edwin Schreurs (Endenburg), Marjolein 
Hoefsloot (Hollander), Richard van Lingen (Lomans) en Klaas Kersten (Modderkolk) 
Notulist: Ellis Schalkwijk 
 
Opening 
Kees opent de meeting en heet iedereen welkom. Arno en Wouter stellen zich voor.  
 
Ervaringen, leermomenten voortkomend uit afgelopen jaar 
Veel leden hebben in het afgelopen jaar verbeteringen realiseert. Vervanging van auto’s 
heeft hier een grote bijdrage in gehad bij bijvoorbeeld Hollander en Van den Pol. Wim licht 
toe dat hij door voorzichtig richting elektrische auto’s te duwen en door te downsizen 
significante reductie realiseert.  
Arno stelt voor om te meten op het wagenpark (ipv aantal FTE). Dat is ‘gevaarlijk’ omdat 
mensen ook met een privé-auto zakelijk rijden en mensen op de fiets naar de zaak laten 
komen. Dit geeft een vertekend beeld. 
 
Aangezien de leden tweemaal per jaar het wagenpark rapporteren aan DGC en het 
brandstofverbruik bekend is via de Milieubarometer, kan het kengetal wel meenomen 
worden in de competitie. Er wordt geen beker aan gehangen, maar het geeft wel verband 
tussen CO2-uitstoot en het brandstofverbruik weer. 
 
Arno vraagt zich af of de grootste uitstoot niet in de producten die we gebruiken zit? Het 
verbruik van materialen gaat erg ver op de CO2-prestatieladder. Dat is voor veel leden nog 
een brug te ver. We moeten stap voor stap gaan. Wim heeft onlangs met LCA (life cycle 
analysis) gesproken en concludeerde dat zij nog niets weten over de installatiewereld. 
Moeten wij dan de eerste zijn?  
Kees stelt voor in gesprekken met leveranciers het onderwerp mee te nemen. We leggen de 
vraag daar neer en inventariseren wat er al is. Kees overlegt binnen DGC met de andere 
inkopers. Actie Kees. Vragen aan leveranciers zijn bijvoorbeeld van welke producten hebben 
jullie een LCA en verkopen jullie refurbished producten en/of producten die van gerecycled 
materiaal gemaakt zijn? 
 
Actie allen: Iedereen noteert topics/ervaringen/tips/tricks en Kees verzamelt dit om te delen 
aan alle leden. Welke acties hebben geld opgeleverd, welke acties zorgen eenvoudig voor 
reductie, etc. 
Emissievrij werken lijkt in de bouwwereld een must te worden om projecten te kunnen 
scoren. 
Actie Kees: Bij de uitvraag aan de leden over 2021 ook acties voor reducties uitvragen. 
Daarmee een lijst met tips and tricks opstellen om te delen met alle leden. 
 
Wim deelt de tip om de houten pallets terug te leveren i.p.v. weg te gooien en ABB 
gerecyclede kabeldozen te gebruiken. Dit levert ook CO2-punten op (administratief te 
verwerken). Deze kabeldozen zijn 20% duurder, maar dat accepteert Vd Pol.  
Actie Kees: Welke materialen zijn recyclebaar? Graag inventariseren. 
 



  
Joost vindt het waardevol te horen hoe iedereen vanuit functie, achtergrond, opleiding en 
bedrijf verschillend kijken naar CO2. Paree meet al langere tijd, maar daarmee doe je niet 
concreet er iets mee. Kijkend naar het wagenpark: er is een groot prijsverschil tussen een 
regulier grijs kenteken en elektrisch en een wagenpark vervang je niet direct helemaal. Hoe 
maak je dan op kortere termijn verschil? 
Wouter tipt te kijken naar schonere brandstoffen. HVO-tanken is wel duurder, maar de 
uitstoot is drastisch lager. Wim adviseert te downsizen, van dieselbusje naar geel kenteken, 
liefst elektrisch (elektrische busjes doen het niet goed is de ervaring i.v.m. de te beperkte 
range). Alles in een keer over naar elektrisch gaat niet lukken, omdat mensen dat niet 
allemaal willen. Iedere auto is weer een overwinning. Wouter heeft intern uitgesproken geen 
brandstofauto’s meer te willen kopen, maar weet nog niet hoe Hoppenbrouwers dat gaat 
doen. Wim herinnert eenieder eraan om voor 2028 de dieselmotor euro6 eruit te hebben 
i.v.m. toegang tot grote steden. Vandaar dat Vd Pol druk is om een aantal busjes te minderen 
en te vervangen voor gele kentekens. 
 
Joost vertelt dat het milieucertificaat hielp bij aanbestedingen. Echter, het certificaat is 
ingetrokken door gebrek aan vraag. Paree is nu bezig met nieuwe certificering en vraagt zich 
af of dit platform vermeld kan worden als initiatief voor het delen van informatie en 
ervaringen met gelijkgestemden. Vd Pol gebruikt het ook. Actie Kees: Opnemen in lijst met 
tips and tricks.: De ED-rapportage hoeft niet meer als je prestatieladder gecertificeerd bent. 
 
Wie zijn aangesloten 
Kees toont het aantal deelnemers aan de competitie. Dit is stabiel nu ook Hoppenbrouwers 
weer actief deelneemt. Hoppenbrouwers is aan het inventariseren en opbouwen. Wouter is 
nog wat zoekende naar bijvoorbeeld het automatisch inladen in de Milieubarometer. Kees 
informeert hem over wat wel/niet ingevuld moet worden voor de DGC-competitie en over 
de keuzes die gemaakt zijn voor de competitie. Actie Kees. 
Ellis nodigt Wouter via Teams uit zodat hij toegang heeft tot de documenten die in het 
verleden zijn gedeeld. Actie Ellis. (red. Wouter heeft toegang) 
Wouter en Joost contacten elkaar i.v.m. de Milieubarometer, wat kan meer/beter worden 
gestroomlijnd binnen Hoppenbrouwers.  
 
Opgave van CO2 over 2021 
De deelnemers zullen weer de gegevens aanleveren via Milieubarometer en validatie zal 
gedaan worden door bureau Heibeek. Aanleveren voor eind maart en dan worden de 
winnaars bekend gemaakt in de eerstvolgende ledenvergadering voor twee personen per 
lid. Actie Kees: Planning met Heibeek bespreken, in te vullen velden in Mileubarometer 
aangeven en uitvraag uitzetten. Vd Pol en Paree kunnen al snel Heibeek ontvangen. 
 
Welke vervolgstappen kunnen wij vanuit de groep nog doen 
Zoals eerder besproken wordt met de uitvraag ook gevraagd naar wat leden hebben gedaan 
voor reductie en welke resultaten dat gaf. Actie Kees. 
Ook zal in maart de uitgestelde kennissessie E-mobility gepland worden om te laten zijn wat 
de stand van zaken is met elektrisch rijden. Kees licht de opzet en paralelsessie toe. 
Actie Kees: CO2-uitstoot per auto ook delen met de leden als we de info toch hebben. Wim 
geeft een voorbeeld: een elektrische Opel Corsa is in aanschaf 10k duurder dan een benzine-
variant, maar de TCO is gelijk. 
 
Rondvraag 
Wim: we moeten echt heel hard werken om stappen te zetten. Niet alleen CO2 is klopt hard 
op de deur, maar ook bijvoorbeeld veiligheid.  
 
Arno: zijn er leden die gebruik maken met Kenter? Hollander is bij Kenter aangesloten en zij 
meten het elektraverbruik. Het sluit echter niet goed aan bij de CO2-meting. Er zijn geen 



  
andere ervaringen onder de deelnemers. Wouter is ook geïnteresseerd in een applicatie. 
Kees vraagt links en rechts na voor Arno en Wouter. Actie Kees. 
 
Actielijst 

Nr Wat Wie Deadline 
007 Wagenpark vergelijken met verbruikte brandstof ivm 

gemiddeld verbruik 
Kees 31-03-2022 

015 Sheets lv april/juni maken Kees 31-03-2022 
016 Bekers 2021 terughalen en plaatjes regelen Ellis 18-06-2022 
017 Kennissessie E-mobility opnieuw organiseren Kees 28-02-2022 
018 Totaal cijfers meerdere jaren naar de werkgroepleden  Kees 31-03-2022 
020 Inventarisatie bij leveranciers mbt LCA, refurbish en 

recycling 
Kees 31-03-2022 

021 Tips and tricks verzamelen voor delen met de leden Allen, 
Kees 

31-03-2022 

022 Uitvraag doen bij de leden over 2021 en tevens vragen naar 
acties voor reductie 
Planning maken met Heibeek 

Kees 28-02-2022 

 


