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Cnossen Infra Bouwend Nederland
Lidmaatschap bij Bouwend Nederland

Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 01-01-2010

Deelname

Budget voor lidmaatschap Bouwend Nederland is vastgesteld op 5.000 euro

Onderwerp

Door lidmaatschap bij Bouwend Nederland genieten we van vele ledenvoordelen en worden met enige regelmaat een
verscheidenheid aan onderwerpen onder de aandacht gebracht. Naast personeels-, salaris- en infra gerelateerde zaken, wordt
duurzaamheid meer en meer een onderwerp die aan bod komt.

Resultaten

25-10-2022
Bijeenkomst marktconsoltatie in Assen over Duurzaamheid

Cnossen Infra Brandstofreductie Noordoost-Nederland
Het gezamenlijke doel van dit initiatief is het verzamelen en delen van informatie gericht op het reduceren van CO2-emissies
voortkomend uit brandstofverbruik bij de deelnemende bedrijven. Hiermee worden deelnemers gestimuleerd om maatregelen te
nemen die bijdragen aan deze doelstelling.

Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 25-10-2022

Cnossen Infra De Duurzame adviseurs
Door het volgen van de heer N. Moerkerk, en het aanmelden voor de nieuwsbrieven, krijgen we met regelmaat uitnodigingen voor
Webinars op het gebied van CO2-reductie. 

Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 01-01-2021

Deelname

Het volgen is gratis, hier is dan ook geen budget aan gekoppeld

Onderwerp

Diverse onderwerpen komen in de aangeboden Webinars aan bod. Van duurzame oplossingen tot mobiliteit. 

Resultaten

27-10-2022
Webinar gevolgd "hoe behaal ik als organisatie de CO2-prestatieladder op niveau 3".  

Cnossen Infra De Duurzame Leveranciers
De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen ondernemen. Wij ondersteunen
bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid.

Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 01-10-2022

Deelname

De bijdrage voor het lidmaatschap is 100 euro per jaar. Dit budget is hiervoor vrijgemaakt.

Onderwerp
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Door het lidmaatschap bij De Duurzame Leverancier gaan we minimaal 1 tot 2 keer per jaar deelnemen aan relevante en interessante
(online) bijeenkomsten op het gebied van CO2-reductie.

Resultaten

01-10-2022
Lidmaatschap aangegaan bij Duurzame Leverancier

Methodieken Startdatum Einddatum

Cnossen Infra Milieubarometer
Ben je op zoek naar een manier om de CO - en milieu-impact in kaart te brengen? Dat kan met de Milieubarometer, een zeer
gebruiksvriendelijk online monitoringsinstrument. Met de Milieubarometer beantwoord je vragen rondom milieu en duurzaamheid
zelf

Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 01-10-2022

Deelname

Budget voor dit initiatief is vastgesteld op 200 euro per jaar

Onderwerp

Met de milieubarometer gaan we gebruik maken van de rapportagemogelijkheden omtrent CO2. De tool zal worden gebruikt om het
management op de hoogte te brengen van de CO2-uitstoot en zal worden gebruikt in diverse andere rapportages. Ook kan de tool
worden gebruikt als ondersteuning bij bijvoorbeeld Toolboxmeetings.

Resultaten

01-10-2022
Vanaf heden zijn we lid van de "Milieubarometer" van Stimular. 

Cnossen Infra MVO Nederland
Lidmaatschap MVO Nederland

Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 01-01-2021

Deelname

Budget voor dit initiatief is vastgesteld om 600-700 euro per jaar

Onderwerp

Door deelname aan MVO Nederland kan Cnossen Infra jaarlijks deelnemen aan tal van events, webinars en overige online meetings.
Hierdoor wordt het netwerk vergroot en wordt de kennis m.b.t. MVO en CO2 reductie op peil gehouden. Deelname aan MVO
Nederland behelst diverse onderwerpen. Van CO2-reductie tot Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en van Duurzaamheid tot
Circulair Ondernemen

Resultaten

30-11-2022
Deelname aan "De Partner Meet-Up". 

Cnossen Infra Zelfvoorzienende schaftketen
Samen met de Provincie Fryslan en Staatsbosbeheer is in 2020 begonnen met dit initiatief. Samen met partner Verno Verhuur is
gekeken naar de mogelijkheden om een directiekeet te plaatsen met zonnepanelen. Op deze manier is een directiekeet niet meer
afhankelijk van voorzieningen op de plaats van een project, maar kan het zelf de benodigde energie opwekken. Dit initiatief is
verder doorgezet naar de kleinere schaftketen. Samen met Brouwer Nijkerk is gekeken naar het ontwikkelen van schaftwagens met
zonnepanelen en een accupakket om de opgewekte energie op te slaan.
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Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 01-01-2020

Deelname

Budget voor dit initiatief is gesteld op 50.000 euro

Onderwerp

Samen met partner Brouwer Nijkerk (en later Wattsun) schaftwagens ontwikkelen om zelfvoorzienend te zijn op de bouwplaats.

Resultaten

20-08-2020
In het geval van positieve ervaringen is het streven om de kantoorunits meer en meer van zonne-energie te voorzien. Dit zal na
afloop van het project worden meegenomen in de evaluatie. 

13-10-2020
Het project in Oudega is afgerond en de directiekeet wordt teruggebracht naar de zaak. Op basis van het gebruik van de
zonnepanelen, is er een orienterend gesprek geweest tussen de heer Van der Wiel en de vertegenwoordiger van Verno Sneek. De
heer Van der Wiel heeft aangegeven dat er bij het systeem nog ruimte is voor verbetering en heeft aangeboden om op korte termijn
gezamenlijk te evalueren en eventuele aanpassingen te bespreken. Verno heeft hier positief op gereageerd.

11-10-2021
In navolging van de directiekeet met zonnepanelen, is Harm van der Wiel gaan kijken naar de mogelijkheden om ook de kleine
schaftketen te voorzien van Zonnepanelen. Hierin is in eerste instantie een partner gezocht in Brouwer Schaftwagens te Nijkerk.
Gezamenlijk onderzoeken zij de mogelijkheden om schaftketen uit te rusten met zonnepanelen.

10-01-2022
Na diverse overleggen zijn er twee nieuwe schaftwagens aangeschaft bij Brouwer te Nijkerk. Deze schaftwagens zijn voorzien van
zonnepanelen en opslagaccu. Dit betekent dat de schaftwagens grotendeels zelfvoorzienend kunnen draaien op de bouwplaats. Ook
heeft Harm van der Wiel gesprekken gevoerd met de firma Wattsun te Arnhem. Wattsun levert accupakketten waarmee elektrisch
gereedschap kan worden gedraaid/opgeladen op de bouwplaats. Ook kan deze in combinatie met zonnepanelen geplaatst worden in
schaftwagens. Gezamenlijk gaan Harm van der Wiel en de firma Wattsun kijken naar het inbouwen van een dergelijk systeem in de
bestaande schaftwagens.

15-04-2022
De bestelde schaftwagens van Brouwer Nijkerk zijn geleverd. Deze zullen na bestickering in gebruik worden genomen.

12-10-2022
Harm van der Wiel is in gesprek met zowel Brouwer Nijkerk als de firma Wattsun om op korte termijn 2 nieuwe schaftwagens te
kopen. Dit zullen normale schaftwagens worden zonder zonnepanelen, welke dan door de firma Wattsun worden omgebouwd. De
verwachting is dat de schaftwagens voor het einde van 2022 zullen worden geleverd. Daarna zullen de inbouwacties worden
ingepland.
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