
Verslag CO2 Initiatief Samen Slim besparen 4 november 2022 KAM adviseur Holland 

Bijeenkomst informatie 
Locatie: Van der Valk Hotel te Haarlem 
Duur: 12.00 uur – 16:30 uur 
Deelnemers: 

• Schot infra, de heer R. Schouten;

• Schot verticaal Transport, mevrouw F. Baltus;

• Maas Holding B.V., mevrouw K. Otten;

• Van ’t Hek Groep, de heer J. Velzeboer;

• Lek Sloopwerken/Hoeflake, mevrouw B. van Oers;

• Haarsma Groep, mevrouw S. de Boer;

• A. Faber, mevrouw  Y. Terpstra;

• Klomp Technisch Buro B.V., mevrouw S. Bruns en de heer R. Klaver;

• Groenaannemingsbedrijf Punt B.V., mevrouw B. de Held;

• Hoots hekwerken, de heer J. Hoots;

• MSO Groep, de heer D. Grootendorst;

• VOPO Pompen, de heer H. Wit;

• Zeldenrijk Groenvoorziening, de heer T. Janssen;

• Flora Nova, mevrouw B. van Oers;

• Bureau Schmidt, mevrouw L. Verhoeff;

• Vest Infra / Flexcorail, de heer P. Zaane;

• Blokland B.V., de heer I. Schmidt;

• KAM adviseur Holland, mevrouw Y. Qountich en mevrouw M. Glorie;

• KAM adviseur Zoetermeer, de heer H. Schipaanboord.

Afgemeld: 

• Ecoloss Project B.V., de heer L. Verhoog;

• JLD Contracting, de heer J. Karsten;

• Fronik Infra, mevrouw J. Fronik;

• Verkley, mevrouw S. Hake;

• Groenfra BV, de heer S. Turkenburg;

• Mrent, de heer G. Moerhouten;

• Gebr. Schouls B.V., de heer C. van Santen;

Opening bijeenkomst door Michelle Glorie (KAM adviseur) 
Het programma van de bijeenkomst is geopend door Michelle Glorie waarbij het programma van de middag 
wordt besproken, conform agenda. 

Gastspreker Leon van Ast, Circulair West. 
Na de opening van de bijeenkomst heeft Leon van Ast ons meegenomen in de wereld van de circulaire 
economie en de initiatieven van Circulair West.: 
- Wat is de circulaire economie en waarom is deze noodzakelijk?
- Wie zijn Circulair West?
- Wat doet Circulair West?

Circulair West geeft aan de sheets met ons niet te willen delen om de reden dat de sheets dan een eigen 
leven gaan leiden en de boodschap in de toekomst minder impactvol kunnen zijn. Voor informatie over 
het initiatief verwijzen we naar www.circulairwest.nl en kun je direct met onze gastspreker contact 
opnemen.   

http://www.circulairwest.nl/


 
 

 
Tweede deel door KAM adviseur:  
Na de presentatie van Circulair West bespreekt KAM adviseur de volgende onderwerpen: 

• Wijzigingen wet- en regelgeving; 
o CO2 uitstoot werkgebonden personenmobiliteit is ook uitgesteld naar 1 juli 2023! 

• Afwijkingen gezien in de afgelopen periode binnen de CO2 Prestatieladder. 
 
Na deze informatie worden er groepen gevormd om de volgende vragen te bespreken met elkaar en 
ervaringen uit te wisselen: 

• Wat valt je op aan de meegenomen doelstellingen en maatregelen? 

• Waar heb je specifiek op gelet? 

• Hoe past dit binnen de huidige klimaatdoelstellingen? 
 
De conclusies van de gesprekken worden besproken en gedeeld binnen de groep: 

• Lastig om doelstellingen op te stellen, er zijn technische of financiele obstakels om deze hoeveelheid 
te reduceren.  

• Er wordt regelmatig geïnvesteerd, alle vernieuwingen zijn zuiniger.  

• Bij opdrachtgevers leeft minder uitstoten steeds meer.  

• Waarbij de ene deelnemer aangeeft het lastig te vinden vooraf een goede doelstelling te stellen, geeft 
de andere deelnemer aangeeft zeker te zijn het doel te behalen. Dit hangt ook sterk van de branche af 
welke mogelijkheden er zijn. 

• Michelle geeft aan dat het belangrijk is te weten wat je al gerealiseerd hebt, want deze percentages 
zijn vaak hoger dan ingeschat, we zijn geneigd alleen vooruit te kijken.  

• Tip: bereken wat je maatregelen opleveren en bepaal op basis hiervan je doelstelling. 

• Er is een organisatie welke veel geïnvesteerd heeft in inzichtelijk maken van uitstoot en hier ook 
maatregelen op heeft ingezet en deze continu monitoort. Zonder investeringen qua elektrificeren 
hebben ze al ruim 30% CO2 gereduceerd. Wat een mooi voorbeeld om ook naar andere opties te 
kijken.  

• Betrek ook medewerkers bij het proces, informeer, activeer en motiveer ze op de verwachte 
veranderingen.  

• Kijk naar een aantal stappen richting 2030, accepteer dat nu (nog) niet de grootste en gemakkelijkste 
punten aangepakt kunnen worden, maar zoek naar mogelijkheden.  

• Verder inzicht is een goed punt om mee te starten, alleen liters diesel zeggen waarschijnlijk niet meer 
genoeg. 

 
Geopperd wordt om anonieme gegevens van materieel te delen. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk het 
inzicht vergroten en reducties van maatregelen berekenen. Gegevens die jullie anoniem willen delen kunnen 
naar michelle@kam-adviseur.nl worden verzonden. 
 
Als laatste wordt het voorstel gedaan een ander tijdstip te kiezen voor de volgende bijeenkomsten. De 
meerderheid is hier voorstander van. 
 
Volgende bijeenkomsten: 
Vrijdag 24 maart 2023    10.00 uur – 15.00 uur (incl. 1 uur lunch) 
Vrijdag 3 november 2023   10.00 uur – 15.00 uur (incl. 1 uur lunch)  
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