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1 Actieve deelname initiatief 
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname aan het initiatief van 

Schilderwerken De Boer Obdam B.V. Deze actieve deelname is conform eisen 
van de CO2-Prestatieladder 3.1. 

 
Doelstelling: Het bedrijf draagt bij aan (organiseren en uitvoeren, halen en 

brengen van informatie)  en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe 

kennis (presentaties kennisdeling leveranciers), in samenwerking met anderen 

(leveranciers), gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen (Fineo 

vacuümglas). 

1.1 Initiatief Fineo vacuüm beglazing 

De functionaliteit van glas maakt een ongekende ontwikkeling door. Naast 

lichtdoorlaat, thermische en geluidsisolatie worden ook aspecten als circulariteit, 

arbo-vriendelijkheid en de esthetica steeds belangrijker. 

Gedreven door deze uitdagingen heeft AGC Glass vacuümglas Fineo ontwikkeld. 

De toepassing van een nieuwe glastechnologie resulteert in een nieuwe generatie 

glas met een gelijkwaardige isolatiewaarde aan triple isolatieglas. Het glas heeft 

een dikte vanaf 6 mm. en een superlicht gewicht. Bovendien steunt de productie 

van Fineo-glas op circulaire principes. Kortom: ultiem dun design, met de 

kenmerken van HR glas. Dat kunnen we met recht evolutie noemen. 

Ideaal glas voor monumenten en renovatieprojecten 

Fineo glas heeft uitstekende thermische en geluidsisolerende eigenschappen 

hierdoor draagt het innovatieve glas sterk bij aan de verbetering van de 

energieprestatie en het verblijfscomfort. Fineo glas is ultradun. Zo hoeft bij 

renovatie de sponning van het kozijn niet te worden uitgefreesd en blijft de 

monumentale uitstraling optimaal behouden. Ook is het perfect te plaatsen in 

monumentale stalen kozijnen die vaak een beperkte sponning diepte hebben. 

1.2 Bijeenkomsten / publiekelijk uitdragen initiatief 

Datum Betreft Locatie 

06-11-2019 Innovatie dag Woonwaard Kantoor Plug BV 

12-12-2019 Bijeenkomst AGC: Fineo glas Kantoor Braken 5 

12-02-2020 Overeenkomst partnerschap AGC Kantoor Braken 5 

05-03-2020 Fineo partnerdag (uitgesteld; Covid) Muntgebouw Utrecht 

25-08-2020 Plaatsen online artikel LinkedIn 

10-09-2020 Fineo Partnerdag Muntgebouw Utrecht 

07-01-2021 Plaatsen online artikel LinkedIn 

17-11-2021 Evaluatie en voortgang Kantoor Braken 5 

24-03-2022 Fineo Partnerdag Breukelen 

11-05-2022 Website publicatie Kantoor Braken 5 

12-12-2022 Evaluatie en voortgang Kantoor Braken 5 
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1.3 Achtergrond en doel  

Opdrachtgever Woonwaard organiseert jaarlijks met haar opdrachtgevers een 

innovatie dag. Deze dag is tot stand gekomen naar aanleiding van ketengerichte 

samenwerking wat wij met vijf onderhoudsbedrijven uitvoeren. Tijdens de 

innovatie dag in 2019 kwam het toepassen van vacuüm beglazing naar voren. In 

samenspraak met glasleverancier AGC hebben we dit verder opgepakt. 

Het doel van het initiatief is om energiebesparende maatregelen toe te passen 
door middel van innovatieve ontwikkeling.  
 

1.4 Rol en activiteiten  

De rol van Schilderwerken De Boer in dit initiatief is het verzorgen van de 
uitvoering, het verkrijgen van informatie van de leverancier en het 
terugkoppelen van informatie aan de leverancier. Deze terugkoppeling wordt 

door de leverancier gebruikt om het product verder te ontwikkelen. 
 

Dit initiatief heeft als gevolg dat wij de CO2-uitstoot van nieuwe- en bestaande 
woningen en gebouwen kunnen reduceren, waardoor wij actief een bijdrage 
leveren om de CO2-uitstoot van Nederland te verlagen. 

 

1.5 Energie reductie projecten 2022 

 
 
U waarde enkel beglazing:   5,8 

U waarde Fineo vacuüm beglazing: 0,7 
 

Gasprijs 3,27 (gemiddelde prijs oktober ’22 inclusief belastingen) 
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1.6 Budget 

Als erkend installateur van Fineo beglazing dient er jaarlijks een fee betaald te 

worden. Deze bijdrage is onder andere bedoeld om de kosten van training, 

informatie en marketing te dekken. 

 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Contributie partnerschap 2020 1x € 3.000 € 3.000 
 

Contributie partnerschap 2021 1x € 3.000 € 3.000 
 

Fineo partnerdag 

 

3 pers. 22,5x € 52 € 1.170 

Contributie partnerschap 2022 1x € 3.000 € 3.000 

 

Fineo partnerdag 

 

2 pers. 15x € 52 € 780 

 

 

 

Bijlages: 

1. Partnerovereenkomst 

2. LinkedIn / website publicaties 

3. Presentatie partner dag 

4. Productinformatie 


