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1. Deelname aan initiatieven 

In het Energie Audit verslag is een overzicht gegeven van de huidige initiatieven binnen de sector op 
het gebied van energie- en CO2-reductie. Op basis van de informatiebehoefte die voor aankomende 
periode is vastgesteld dat door de directie is gekozen om deel te (blijven) nemen in de volgende 
initiatieven. 

1.1. Initiatieven 
In onderstaande tabel worden de verantwoordelijken voor deelname in initiatieven beschreven. 
 

Sc
op

e 
3 

1.1.1 Initiatieven 

a Opleiden medewerkers m.b.t. zuinig rijden 

b Deelname aan Duurzameleverancier.nl 

c Deelname aan Bouwcirculair 

d Deelname branchevereniging OBN 

 

1.2. Afgeronde deelnames 
In 2021 zijn er nog geen deelnames afgerond, Graaumans is net begonnen met de CO2-
prestatieladdder  

 
1.3 Lopende deelnames 
 
1.3.1 Keten-initiatief 1 
Conform de carbon-footprint wordt een groot deel van de CO2-uitstoot van Graaumans veroorzaakt 
door haar machinepark, bestaande uit kranen, vrachtwagens en machines met de diverse 
hulpmiddelen. Het terugdringen van het brandstofgebruik van dit machinepark leidt dus automatisch 
tot het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zuinig werken met machines en rijden begint bij 
bewustwording van de chauffeurs/machinisten. Daarom heeft Graaumans middels de 
brancheorganisatie een specifieke training georganiseerd voor haar chauffeurs/machinisten om 
brandstofbesparing een wezenlijk onderdeel te maken van de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de 
training wordt aandacht besteed aan de volgende aandachtspunten: 

• Soorten brandstoffen, brandstofkwaliteit en brandstoffiltratie. 
• Efficiënt gebruik en bedienen van hydraulische systemen 
• Bewust gebruik van werktuigen en hulpmiddelen 
• Gebruik van de voertuig/machine in relatie tot vermogen/koppel/toerental 
• Instellen en aflezen van het brandstofgebruik middels de boordcomputer 
• Kiezen van de juiste bandenspanning, maat, type en profiel van de banden en belasting van 

de banden 
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• Efficiënt rijden van A naar B 
• Filters en koelers regelmatig schoonmaken 

 
Resultaat 

• Een aantal chauffeurs en machinisten hebben de training gevolgd, anderen zijn ingepland 
voor een training. 

 
1.3.2 Keten-initiatief 2 
Onder 3.D.1 van het handboek CO2 prestatieladder wordt gesproken over deelname aan sector- of 
keteninitiatieven met betrekking tot het verminderen van CO2- uitstoot.  
De Duurzame Leverancier is een samenwerkingsinitiatief van ingenieurs- en adviesbureaus dat een 
platform biedt voor informatie uitwisseling op diverse CO2 gerelateerde onderwerpen. Tevens 
worden bijeenkomsten georganiseerd waar via presentaties, discussies en netwerkactiviteiten 
uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk wordt gemaakt. 
Op de website www.duurzameleverancier.nl vind je informatie over het reduceren van CO2 uitstoot, 
en worden handvatten aangeboden voor het opstellen en vergelijken van bedrijfs- en carbon project- 
footprints en ketenanalyses. Dit biedt de mogelijkheden om te kunnen vergelijken en afstemmen 
met andere bedrijven. 
Visie 
Duurzameleverancier.nl wil op maatschappelijk verantwoorde wijze het effect van haar handelen op 
maatschappij en milieu beheersen en daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. 
Participanten 
 o.a.: Movares, Strukton, Antea Group, Sweco 
Budget 
Voor dit initiatief is een budget vrijgemaakt van € 2500,- 
 
Resultaat 
Met dit initiatief is verder niets gebeurd, Covid en druk van buitenaf hebben ervoor gezorgd dat dit 
op een laag pitje staat. 
 
1.3.3 Keten-initiatief 3 
 
Bouwcirculair 
 
BouwCirculair in het kort 

BouwCirculair streeft naar duurzame materialen in bouwprojecten, door het reduceren van CO2 en 
het gebruik van circulaire grondstoffen. Transparant wordt gewerkt aan de speerpunten die de leden 
gezamenlijk agenderen. De beweging is gericht op doen. 

Het netwerk verbindt alle schakels in de keten en organiseert bijeenkomsten, verzorgt cursussen, 
initieert projecten en ontwikkelt praktische toepasbare instrumenten. Daarnaast zet BouwCirculair 
zich in voor het realiseren van innovaties, door partijen in de keten met elkaar te verbinden, 
proeftuinen op te zetten en door scholen en studenten bij projecten te betrekken. 

Ketensamenwerking 

Alle belanghebbenden in de bouw zijn direct of indirect vertegenwoordigd in BouwCirculair. De keten 
is opgebouwd uit een matrix waarbij met vertegenwoordigers van de grondstofproducenten, 
leveranciers en de bouwpartners (constructeurs, slopers, architecten, bouwers, opdrachtgevers). Dit 
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alles kruist door organisaties als keur- en kennisinstellingen, brancheorganisaties en overheden. 
Verder zijn er nog organisaties betrokken die inzetten op duurzaamheid (gemeenten, provincies 
e.d.). 

De betrokken organisaties geven mede invulling aan de agenda en de te ontwikkelen instrumenten. 
Voor een deel wordt dat gedaan binnen de operationele ketens voor een ander deel wordt dat 
gedaan als vanuit de gehele keten. 

Maatschappijgericht 

Voor ons is maatschappelijke betrokkenheid de drijfveer. De betrokken organisaties geven mede 
invulling aan de agenda en de te ontwikkelen instrumenten. Deels wordt dat gedaan binnen de 
regionale ketens en deels vanuit de gehele keten. 

Samen werken we aan: 

1. Realiseren van een CE van 50% (2025) 
2. Inzetten op een uniforme & circulaire uitvraag 
3. Waarderen van innovaties in aanbestedingen 
4. Sluiten van de grondstofketen 
5. Reduceren van CO2 op basis van MKI-waarde 
6. Bevorderen dat de hele keten meedoet 
7. Communiceren van kennis en ervaring 
8. Controleren van resultaten 
9. Monitoren van effecten 
10. Samenwerken met onderwijs 

Spelregels BouwCirculair  

1. Alle leden zijn gelijkwaardig; 
2. Kennis inbrengen en actief meedoen; 
3. Transparante communicatie in een open dialoog; 
4. Bijdragen en werken aan concrete doelstellingen; 
5. Gericht op het hoe, en niet het waarom; 
6. Regionale en economische betrokkenheid; 
7. Elke partij in de keten kan aansluiten; 
8. Leidend zijn de principes van verantwoord bestuur; 
9. Onderling vertrouwen in een veilige omgeving; 

Effectief samenwerken in een goede sfeer 
 
Resultaat 
Met dit initiatief is verder niets gebeurd, Covid en druk van buitenaf hebben ervoor gezorgd dat dit 
op een laag pitje staat. 
 
1.3.4 Keten-initiatief 4 
 
Lidmaatschap branchevereniging 
 
Graaumans is lid van de branchevereniging OBN. 
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OBN-lid-bedrijven opereren in een markt waarin zij te maken krijgen met vraagstukken op gebied van 
duurzaamheid, digitalisering, energietransitie en arbeidsmarktproblematiek. Deze vraagstukken 
kunnen vaak niet als individueel bedrijf worden opgelost.  

Doelstelling is om bedrijven te ondersteunen bij het leren werken met elektrisch materieel. 
Praktische vraagstukken die hiermee samenhangen zijn de volgende.  

• -  Het samenwerken met opdrachtgevers en het mogelijk maken om met elektrisch materieel 
te gaan werken. Waar nodig leren om te gaan met het opladen van elektrisch materieel, 
minder kunnen verplaatsen van materieel, mogelijke wijziging van vermogen of capaciteit 
van het materieel enzovoort.  

• -  Het gezamenlijk gebruik maken van materieel door verschillende aannemers.  
• -  Het uitvoeren van mechanisch bestraten in relatie tot elektrisch materieel.  
• -  Het leren werken met elektrisch materieel, zowel technisch, vakkundig als op gebied van 

veiligheid en het hiermee samenhangend opleiden van medewerkers.  
• -  Het samenwerken met leveranciers van elektrisch materieel, het delen van ervaringen en 

opgedane kennis.  

Doelstelling is om de innovaties op gebied van duurzaam materieel adequaat en succesvol te 
implementeren en een zodanige leercultuur te creëren waardoor de inzet en het gebruik van 
elektrisch materieel succesvol verloopt en bijdraagt aan het emissie-loos kunnen werken. 
OBN werkt voor bovenstaande met Building Changes, die emissieloos werken op de agenda 
heeft gezet. 

2.0 Resultaat initiatieven 
Initiatieven 1,2 en 3 zijn door externe omstandigheden zoals Covid op een lager niveau geplaatst en 
zijn er dus geen resultaten te melden. 
Aan initiatief 4 wordt minstens twee keer per jaar deelgenomen. Resultaat is dat Graaumans 
participeert in de OBN en met collega-bedrijven onderwerpen als elektrificeren van de machines, 
gezamenlijke doelen m.b.t. CO2, betere planningen i.v.m. CO2-uitstoot en leveranciers van 
betonproducten die minder cement gebruiken voor hun producten. 
Verder komt het belang van de CO2-prestatieladder ter sprake.  
 
 
 
 


