Inventarisatie en bijdrage aan
Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen
B.V.

1. INVALSHOEK D: PARTICIPATIE
Stichting SKAO vraagt middels de CO2-Prestatieladder om deelname aan een sector- of
keteninitiatief. Verkade Vlaardingen heeft een lijst samengesteld met mogelijk interessante
sectorinitiatieven, waaruit zij de initiatieven kiest waar zij graag actief aan deelneemt. Door actieve
deelname aan sectorinitiatieven, werken bedrijven samen om informatie uit te wisselen en nieuwe
ideeën te genereren om zo samen te werken aan het reduceren van de CO2- emissie. Daarom
vraagt de norm om een actieve deelname aan de initiatieven, door bijvoorbeeld het deelnemen
aan werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van overlegmomenten, en presentaties van het
bedrijf in de werkgroep kunnen dienen als bewijs van actieve deelname tegenover de auditor.

1.1 INVENTARISATIE SECTORINITIATIEVEN
Verkade Vlaardingen is bij twee brancheverenigingen aangesloten, Bouwend Nederland en de
VHG (hoveniersbranche).Contact met de VHG leert dat zij na intern overleg hebben besloten zich
niet te richten op de sectorinitiatieven zoals de CO2 prestatieladder dat vraagt. Wel zijn zij
gefocust op de MVO wijzer, welke op dit moment wordt geactualiseerd. Verkade Vlaardingen
volgt deze ontwikkelingen.

Verkade Vlaardingen heeft zich verdiept in de verschillende sector/branche en/of keteninitiatieven
(1.D.1.) op het gebied van CO2reductie. Zij heeft een deze in het directieoverleg besproken
(1.D.2)en beoordeeld. De lijst met besproken initiatieven wordt hieronder weergegeven. In deze
lijst staat de beoordeling van Verkade Vlaardingen.

Door via de PDCA cirkel het resultaat en de relevantie van het initiatief op het eigen bedrijf te
monitoren, kan besloten worden dat een bepaald initiatief niet relevant meer is voor het bedrijf of
de bijdrage van het bedrijf niet meer relevant is voor het initiatief. Mocht dit het geval zijn, dan
wordt door de directie uit de lijst met sectorinitiatieven (eventueel aangevuld met recente nieuwe
initiatieven) een ander initiatief gekozen waaraan kan worden geparticipeerd.

Tabel 1: sector-&keteninitiatieven 1.D.1
Nederland co2 neutraal :
vier keer per jaar organiseren zij inspirerende bijeenkomsten om hun passie voor co2-reductie te
delen met haar deelnemers. Met maar één doel: het leukste co2-reductie initiatief van Nederland
worden! Vol waarde, inspiratie, tips en nieuwe inzichten waar je direct mee aan de slag kan.
Tijdens elke bijeenkomst is er ruimte om kennis en praktijkervaring uit te wisselen. Daarnaast kun
je putten uit de ideeën en het netwerk van andere deelnemers.
Beoordeling: ziet er interessant uit. Meer informatie opvragen, uitzoeken of het voor Verkade
Vlaardingen is.

Http://nlco2neutraal.nl/

Lean and green:
is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door connekt.
Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door
maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparing opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting
reduceren.
Beoordeling: Verkade Vlaardingen zit wel op de weg, maar niet als corebusiness. Wel interessant
om in de gaten te houden. Maar niet om nu direct bij aan te sluiten.

Http://www.lean-green.nl

Vakgroep grondwerk Bouwend Nederland:
In januari 2016 is er binnen de vakgroep grondwerk van Bouwend Nederland een werkgroep
opgericht met deelnemers uit de sector. Het doel van deze werkgroep is om gezamenlijk kennis
te halen en brengen op het gebied van co2-reductie. Een aantal van de leden is co2prestatieladder certificaathouder en anderen nemen deel om inspiratie op te doen over het
reduceren van co2. Een voordeel van deze samenstelling is dat de deelnemende bedrijven
soortgelijke activiteiten uitvoeren en dus veel van elkaar kunnen leren en kunnen brainstormen
over nieuwe toepassingen en innovaties.
Beoordeling: Verkade Vlaardingen wil lid worden van deze werkgroep om zo actief bij te dragen

en te leren van de kennis en ervaring van de andere leden. Verkade heeft contact opgenomen en
er wordt gekeken of er een regionale kan worden ontwikkeld, met Verkade als eerste deelnemer.
Interessant, hier wordt geopteerd voor een actieve deelname (2.d.3.) Budget: 2500

Co2prestatieladder:
De co2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van co 2. Binnen de
bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in
energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De co 2prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.
Beoordeling: Verkade Vlaardingen wil zich graag op niveau 3 van de prestatieladder certificeren.

Het nieuwe draaien:
Het nieuwe draaien is het slim toepassen van de ervaringen van het nieuwe rijden op
bouwmachines. De stijl van draaien en de werkaanpak blijken een grote invloed te hebben op het
brandstofverbruik. Winst valt te halen uit een slimme inzet van het benodigde vermogen, het
tijdig uitschakelen van de machines en een slimme werkaanpak en planning. Dit vraagt geen
grote investeringen in materieel, maar wel een goede training en voldoende aandacht voor de
prestaties binnen het bedrijf waardoor werknemers in staat worden gesteld machines zuiniger te
bedienen.
het nieuwe draaien is ook de naam van het initiatief van natuur & milieu en bmwt om
brandstofbesparing bij mobiele werktuigen te stimuleren.
Beoordeling: interessant, Verkade Vlaardingen vraagt informatie op en houdt deze optie open
http://www.hetnieuwedraaien.com - www.natuurenmilieu.nl

Het nieuwe rijden:
Een programma voor o.a. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs om zuiniger te gaan rijden.
Beoordeling: Verkade Vlaardingen vond dit een erg waardevol initiatief en heeft hieraan
deelgenomen al voordat zij werd verplicht op basis van de co2prestatieladder om aan

sectorinitiatieven mee te werken. Www.hetnieuwerijden.nl

Aanpak duurzaam gww:

De kern van de aanpak duurzaam gww is het meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een
vroege planfase en het streven naar een optimale balans tussen people, planet en profit. Het
meewegen van duurzaamheidsaspecten in alle fasen van een project draait om het formuleren,
vastleggen en uitvoeren van ambities en deze door te geven naar de volgende projectfase.
Beoordeling: misschien iets voor later. Www.aanpakduurzaamgww.nl
Duurzaam collectief:
Voor alle bedrijven die op een duurzame wijze werken is duurzaamcollectief geschikt. Deze
samenwerking biedt u de mogelijkheid om uw inspanningen en de inspanningen binnen de
keten/branche op het gebied van milieu en duurzaamheid zichtbaar te maken. Duurzaamcollectief zal
zorgen voor de publicatie van uw nieuws, beleidsstukken, branche afspraken, notulen vergaderingen
met concullega's, enzovoort.
Beoordeling: niet interessant voor Verkade Vlaardingen

1.2 CONCLUSIE INITIATIEVEN
Na het verzamelen en bespreken van de verschillende initiatieven is er een werkwijze afgesproken.
Verkade Vlaardingen neemt actief deel aan een initiatief volgens de eisen van de ladder.
Daarnaast houdt zij deze initiatieven en de resultaten daarvan voor haar eigen bedrijfsvoering in
de gaten. De directie kiest, als een initiatief niet oplevert wat ervan verwacht werd een ander
initiatief om aan deel te nemen. Zij neemt deze lijst dan als uitgangspunt, eventueel aangevuld
met andere initiatieven die op dat moment van belang zijn.

Verkade Vlaardingen heeft in het verleden, zonder op de hoogte te zijn van de vraag naar sector
initiatieven al meegedaan aan “ Het nieuwe rijden”. Een logisch vervolg hierop, zeker gezien de
bedrijfsvoering, is om actief deel te nemen aan het nieuwe draaien, daarom zoekt Verkade

Vlaardingen meer uit over dit initiatief. Wel moet dan voor de deelname van het personeel een
nulmeting worden opgesteld en uitgevoerd, zodat het effect van dit initiatief kan worden
gemonitord. Op dit moment ziet zij meer in het delen van kennis, ervaring en andere informatie.
De actieve deelname kan door bijdrage aan vakgroep grondwerk Bouwend Nederland worden
gerealiseerd.
Het totaal vrijgemaakte (3.D.2) hiervoor is: € 2500,--

