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Inleiding 

 

Samen met partners, leveranciers, klanten en branchegenoten spant VConsyst zich in om:  

• Kennis en ervaring te delen over onze CO2-footprint en reductiemaatregelen (benchmarken, 
monitoring); 

• Technische ontwikkelingen in de markt te volgen;  

• Gezamenlijk producten en/of diensten te ontwikkelen.  
Om dit te realiseren gaan wij regelmatig naar relevante bijeenkomsten, nemen deel aan of initiëren 
initiatieven.  

Initiatieven 
 

 
1. Branchevereniging Straatmeubilair  
VConsyst neemt actief deel aan overleggen bij de Vereniging Straatmeubilair. Hierbij staan milieu- en 
energiebesparing, CO2 reductie en circulaire economie op de agenda. Aan “Duurzaam en Circulair 
straatmeubilair” wordt invulling gegeven door een dialoog te voeren tussen gemeentelijke inkopers en 
leveranciers van straatmeubilair, om meer zicht te krijgen op wat de ander nodig heeft om circulaire 
projecten te realiseren. De doelstelling is om duurzaam en circulair inkopen te bevorderen.  

 
Michel Middendorp heeft zitting in deze brancheorganisatie en is voorzitter van de 
Duurzaamheidscommissie. Bewijsstukken van deelname: agenda en notulen van bijeenkomsten. 
Voor alle productgroepen geldt dat er in samenwerking met PIANO een Handreiking is opgesteld. Deze 
informeert klanten over hoe circulariteit uitgevraagd moet worden bij aanbestedingen en aanvragen.  
 

• Sectie Afvalbakken  
Het samenstellen van deze sectie is het initiatief van de Vereniging van Straatmeubilair. Met de groep 
Duurzaamheid wordt een onderzoek gedaan over de LCA van de afvalbakken. De sectie heeft voor 
inkopers van afvalbakken een digitale matrix ontwikkeld. Deze matrix is te bereiken op 
www.afvalbakkenmatrix.nl. Bij de sectie Afvalbakken wordt ook aandacht gevraagd voor zwerfvuil en de 
plastic soep in de oceanen. 
 
Michel Middendorp heeft zitting in deze sectie. 
Bewijsstukken van deelname: verslag van bijeenkomsten. 
 

• Sectie Zitmeubilair  
Deze sectie is opgericht om vanuit de branche na te denken over het invoeren van een norm. Daarbij 
denken om bijvoorbeeld eisen toe te voegen op het gebied van milieuprestatie zoals FSC of het 
toevoegen van eisen aan het poedercoaten. En nadenken over circulariteit. Hoe kan het zitmeubilair een 
2e leven gegeven worden?  
 
Michel Middendorp heeft zitting in deze sectie. 
Bewijsstukken van deelname: verslag van bijeenkomsten. 
 

• Sectie FiPaVo  
In september 1994 werd de vereniging FIPAVO (FietsParkeerVoorzieningen) opgericht. Deze vereniging 

is ontstaan doordat het Ministerie van Verkeer- en Waterstaat behoefte had aan betere fietsparkeer 

voorzieningen. In overleg met de Fietsersbond en ProRail heeft dit geresulteerd in FietsParKeur, het  

http://www.afvalbakkenmatrix.nl/
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keurmerk dat door de hele markt geaccepteerd wordt en zelfs als voorbeeld dient voor 

fietsparkeervoorzieningen in het buitenland. 

De sectie FiPaVo bestaat uit fabrikanten en leveranciers van fietsparkeervoorzieningen die 

toonaangevend zijn op de Nederlandse markt. De sectie heeft tot doel de collectieve belangen van de 

leden op het gebied van fietsparkeervoorzieningen te behartigen. De sectie FiPaVo heeft de volgende 

doelstellingen:  

Belangenbehartiging op het terrein van fietsen, fietsparkeervoorzieningen, en andere met de fiets, het 
fietsparkeren en mobiliteit gerelateerde onderwerpen. Het bieden van een netwerkplatform voor de 
leden. Fungeren als informatie/kennisplatform voor de bij haar aangesloten leden en voor potentiële 
afnemers. De markt voor fietsparkeer-voorzieningen te vergroten door gerichte belangenbehartiging, 
zonder dat er sprake is van enig individueel commercieel belang. Het onderhouden van een benchmark. 
Het onderhouden van contacten met relevante instanties, ondersteuning geven aan het onderhoud en 
continuïteit van de norm voor FietsParKeur, invulling geven aan de bestuursfuncties binnen de stichting 
FietsParKeur en de afvaardiging verzorgen voor college van deskundigen van de stichting FietsParKeur. 
En als laatste wapenfeit zijn dit jaar nieuwe normstellende documenten opgesteld, waarbij ook 

etagerekken zijn opgenomen. 

Michel Middendorp zet zich actief in voor de sectie FiPaVo, in de vorm van deelname aan deze sectie.  
Binnen FietsParKeur bestaat een COLLEGE VAN DESKUNDIGEN. Het College van Deskundigen van 

FietsParKeur adviseert (als enige instantie) het Bestuur over toekenning van licenties en het beheer van 

het Normstellende Document.  Het College bestaat naast vertegenwoordigers van gebruikers 

(Fietsersbond) en fabrikanten (Vereniging Straatmeubilair, sectie FIPAVO) ook uit andere 

(onafhankelijke) bij het fietsparkeerbeleid betrokken organisaties (Adviseurs en Gemeenten).  

Bewijsstukken van deelname: agenda en notulen. 
 

2. Nunspeet verduurzaamt  
In november 2015 is de koplopersgroep (project van De Diamant van Midden-Nederland) voor Nunspeet 
bij elkaar geweest. Na een aantal bijeenkomsten is het convenant opgesteld voor: “Samen voor 
verduurzaming - Nunspeet verduurzaamt!” Op 25 januari 2018 is de stichting Nunspeet Verduurzaamt 
een feit.  
Het doel van de stichting is om als kennisplatform te functioneren waarin organisaties kennis en 
ervaringen rondom duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met elkaar 
delen. Ook wil de stichting de gemeente Nunspeet ondersteunen in verdere verduurzaming. Door samen 
te werken met bedrijvenkringen, ondernemingsverenigingen, lokale duurzame initiatieven en de 
gemeente Nunspeet streeft de stichting naar een collectieve aanpak voor verduurzaming.  
Nunspeet Verduurzaamt is een stichting met een bestuur. Het bestuur werkt met vier werkgroepen die 
elk gekoppeld zijn aan een strategische doelstelling. De strategische doelen zijn: 
1) Nunspeet Verduurzaamt draagt bij aan het reduceren van fossiel energieverbruik in Nunspeet door 

o.a. samenwerking tussen organisatie, bewustwording en stimuleren van gedragsverandering, 
waarbij aangesloten wordt bij de doelen van de gemeente Nunspeet: 
*  2025 50% CO2 reductie t.o.v. 1990 gemeente (gemeentelijke organisatie 100% reductie); 
*  2050 klimaatneutraal voor wat energieproductie betreft.  
     100% CO2 reductie t.o.v. 1990 gemeente. 

2) Nunspeet Verduurzaamt bevordert de bewustwording van de circulaire economie in Nunspeet. 
3) Nunspeet Verduurzaamt levert een bijdrage aan de bewustwording en het in stand houden van de 

natuur in Nunspeet. 
4) Nunspeet Verduurzaamt draagt bij aan de bewustwording van de maatschappelijke ontwikkeling in 

Nunspeet op het gebied van duurzame inzetbaarheid van mensen en het bevorderen van regionale 
inkoop. 
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Elk lid van de stichting is ook actief in een werkgroep. Alle leden komen twee keer per jaar samen om 
elkaar te inspireren, ervaringen vanuit de werkgroepen te delen, bijgepraat te worden door het bestuur en 
kennis op te doen op ter zake doende onderwerpen via gastsprekers. Sinds 2021 wordt eens per 
kwartaal online vergaderd. In onderzoek is een samenwerking met NoordWest Veluwe Verduurzaamt, 
met als doel versterking en continuïteit. 
Voor verdere informatie: www.nunspeetverduurzaamt.nl. 

  
Martin van Brederode (oud vestigingsmanager) is ambassadeur van de stichting. Hij neemt actief deel in 
de werkgroepen Bewustwording circulaire economie en van Bewustwording en het in stand houden van 
de natuur in Nunspeet. 
Nella Kamstra heeft zitting in het bestuur van de stichting. Vanuit deze functie is zij kartrekker van de 
werkgroep Bewustwording Circulaire Economie. 
Bewijsstukken: agenda en notulen. 
 
3. ECOO-Units / samenwerking met PreZero (voormalig Suez) 
In samenwerking met Suez, huidig PreZero, is een inzamelmiddel ontwikkeld voor afvalscheiding in 
kantooromgevingen. Via Suez worden de E-COO units vermarkt aan kantoren en ingezameld om een 
betere werkomgeving te realiseren en personeel in beweging te brengen. 
Voor de E-COO units zijn er 2 initiatieven om de CO2 uitstoot door productie en verkoop van de units te 
reduceren. 
Samen met Prezero hebben wij afgesproken om te onderzoeken wat de kostenconsequenties zijn als 
wij het Sendzimir staal voor de E-COO-units met een hoog % gerecycled staal inkopen (met certificaat) 
Prezero is aan het onderzoeken of zij de deksel van de E-COO-unit kunnen laten uitvoeren in gerecycled 
kunststof geproduceerd uit hun eigen joint-venture en door Prezero zelf ingezameld. 
VConsyst Metaalwerken is aan het onderzoeken om een houten deksel met FSC keurmerk aan het 
assortiment toe te voegen. 
De laatste 2 initiatieven moeten de huidige stalen deksel vervangen. 
 
Oane de Vries is contactpersoon met PreZero 
Bewijsstukken: mails, ontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd door verantwoordelijk manager, Harry Doedens, COO 
 
Datum: 23-9-2022 
 
Handtekening: 
 

http://www.nunspeetverduurzaamt.nl/

