
5 | Participatie sector- en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. 
De organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de 

branche spelen. 

5.1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor Verwol is 

de website van de SKAO geraadpleegd (https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/agenda). Hier is 
een compleet overzicht van alle initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele 

geschikte initiatieven zijn besproken met de projectleider en met het management. Aangezien 
Verwol aan meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd. 

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan de 

initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere 
geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

5.2 Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven en 
overheden informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en 

ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt 
de norm van de SKAO om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen 
van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van de organisatie in de 

werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname. 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor 
de organisatie (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of 

actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de 
inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander 
initiatief. 

5.3 Initiatieven 2021 en 2022 

5.3.1 HofmanDujardin 

Verwol gaf een presentatie bij het architectenbureau HofmanDuJardin met ESG als centrale 

thema. Naar de presentatie volgt er een discussie over de mogelijkheden en kansen voor een 

volledig circulair inbouwpakket. De lezing werd gegeven door Thomas Groot, Frank Hageman 

en Jort Lieman van Verwol aan de interieurarchitecten van HofmanDuJardin op vrijdag 14 

oktober. 

5.3.2 Hybrid Focus Box 

Verwol heeft in 2022 een nieuw, volledig modulair opgebouwd, product geïntroduceerd. Doordat 
er wordt gewerkt met standaard maten, kleuren en afwerkingsopties kunnen de producten 

hergebruikt worden. De Hybrid Focus Box wordt dan ook in een leaseconstructie of in een koop 
met terugnamegarantie aangeboden. Een mooi voorbeeld is het project Jan Van Galenstraat in 

Amsterdam en Oranjevrijstraat in Amsterdam. Voor de gemeente zijn hier Focus Boxen 
geplaatst met een afspraak over retourname voor hergebruik. 

5.3.3 Vol energie ondernemen 

Op woensdag 6 juli heeft Verwol geparticipeerd in het event Vol Energie Ondernemen van Shell 
in DeFabrique in Maarssen. Deze dag is georganiseerd in het kader van de energietransitie en 

de bedoeling was dat Shell en haar suppliers elkaar inspireerden om de energietransitie te 



versnellen en verder te vergroenen. In de voorbereiding op dit evenement zijn er circa 15 
voorbereidende afspraken geweest. 

5.3.4 Haarlemmermeer 

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft Verwol de tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Hierbij 

is volgens het Returnity programma veel hergeberuikt. Er is op 20 april door de uitvoerder van 
Verwol een rondleiding gegeven aan het verkoopteam om te laten zien op welke manier er 
materialen zijn hergebruik. Het doel hierachter is om de verkopers input te geven om projecten 

te verduurzamen. 

5.3.5 Seminar Duurzaamheid 

Op 16 september 2021 organiseerde Verwol een seminar over duurzaam bouwen. Er worden 
architecten, aannemers, projectmanagementbureaus, installateurs en installatieadviseurs  

uitgenodigd en er waren circa 130 man. Het seminar is gegeven door Jort Lieman 

(Verwol) en Thijs Huijsmans (Heijmans). 

5.3.5 Provada 

PROVADA is bekend van de grootste vastgoedbeurs van Nederland en organiseert daarnaast 

diverse virtuele & fysieke events waarbij kennisdeling, inspiratie en netwerken centraal staan. 
De organisatie richt zich o.a. op duurzame thema’s, zoals klimaatneutraal, circulariteit en 

vergroening. Frank Hageman en Marjon Vermeulen hebben op de Provada (oktober 2021) een 
lezing circulaire innovatie in bouwend Nederland gevolgd. 

5.3.7 Seminar CO2 in de bouw 

In dit online seminar werden best practices van CO2 reductie in de bouw gedeeld. Jort 

Lieman heeft hier namens Verwol aan deelgenomen. 

5.3.8 Verduurzaming project Shell 

Verwol verbouwt het Shell kantoor in Rotterdam. Samen met de werkvoorbereiders van Verwol 

en de leveranciers heeft Jort Lieman de CO2 uitstoot op dit project berekend. Het doel was 
inzicht, toetsing, verbetermogelijkheden ontdekken en CO2 compensatie mogelijk maken. 

5.3.9 RoosRos 

14 april 2022 Hebben Jort Lieman, Marjon Vermeulen en Frank Hageman een presentatie bij 

RoosRos gegeven over duurzaam bouwen en het Returnity programma. 

5.4 Toekomstige initiatieven 

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Verwol. Jaarlijks wordt er deelgenomen aan 

verschillende, uiteenlopende initiatieven. De organisatie maakt per jaar een inventarisatie van 
de te verwachten initiatieven voor komend jaar. Daarnaast wordt er gedurende het jaar ad-hoc 

deelgenomen aan relevante bijeenkomsten en/of initiatieven die voorbij komen. In 2022 en 
2023 staan de volgende deelname op de planning: 



INITIATIEF TYPE BIJDRAGE 

Projectnaam 
(NDA getekend)

November - januari 2022/2023 (indien opdracht) 
Value engineering sustainability met architect, klant en 

team Verwol. Geschatte uren Verwol 160. (20 weken, 1 
dag in de week). Geschatte kosten is 160 x 

€75=€12.000,- 

Sustainability congres 3 november 

Entreekosten €295 
Uren: 8 
Kosten: 600 (8x€75) 

Seminars/workshops 

vanuit 
Verwol 

Het is de verwachting dat we in 2023 enkele seminars 

voor leveranciers en architecten houden met als thema: 
verduurzaming van de bouw. Dit is echter niet vooruit te 
plannen. 

. 

Tabel 8: Begroting 2022/2023 voor sector- en keteninitiatieven 

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling. 
Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 




