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1. Sector- en keteninitiatieven 
 

Binnen de sector vinden steeds meer initiatieven plaats op het gebied van het verminderen van 

energieverbruik en CO2-uitstoot.  

Aannemingsbedrijf G. van der Ven blijft op de hoogte van de initiatieven die spelen in de markt door: 

 Cobouw 

 Bezoek van beurs Infratech 

 Bezoek Vakbeurs Energie / Zero Emission 

 Website SKAO 

 

2. Keteninitiatief ZuidWest Nederland 
 

Aannemingsbedrijf G. van der Ven heeft actief deelgenomen aan het Keteninitiatief ZuidWest 

Nederland ‘Bewust en verantwoord energieverbruik’. 

 

Bewust en verantwoord energieverbruik 

Het initiatief richtte zich op het bereiken van concrete resultaten voor wat betreft: 

 Bewustwording meten onder medewerkers en de voortgang monitoren van bewustwording van 

de medewerkers op het gebied van brandstofverbruik 

 Brandstofverbruik meten en monitoren 

 Voorbeeldgedrag tonen (leiderschap) 

 Ervaringen delen over bovenstaande activiteiten 

Bijeenkomst Datum Locatie Verslag 

1 13-11-2014 Mourik Groot-Ammers Notulen 
2 02-04-2015 AA Lease Dordrecht Notulen 
3 27-08-2015 Ooievaarsdorp Groot-Ammers Notulen 
4 03-12-2015 Van der Ven Brakel Notulen 
5 14-04-2016 Van de Noord Dongen Notulen 
6 22-09-2016 GKB Realisatie te Zwijndrecht Notulen 
7 16-03-2017 Mourik Groot-Ammers Notulen 
8 28-09-2017 Baars Nieuwland Notulen 

 

Activiteiten 
 Bewustwording meten onder de medewerkers en voortgang monitoren van bewustwording van 

de medewerkers op het gebied van brandstofverbruik 

 Brandstofverbruik meten en monitoren 

 Voorbeeldgedrag tonen (leiderschap) 

 Ervaringen delen over bovenstaande activiteiten.   
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Reductiedoelstellingen 
 Bewustwording over brandstofverbruik verhogen onder de medewerkers t.a.v. het basisjaar 2015 

 Brandstofverbruik (en/of energieverbruik) reduceren t.a.v. het basisjaar 2014. 

Specifieke/kwantitatieve doelstellingen per bedrijf 

 Kennis en ervaringen delen door actief deel te nemen aan de bijeenkomsten  

 

 

Doelstelling Activiteiten Tijdsplanning Verantwoordelijke 

Bewustwording Enquête opstellen Februari 2015 W2S 

Enquête uitvoeren onder de medewerkers September 2015 Alle deelnemers 

Ingevulde enquête analyseren wanneer 80% 
van de medewerkers de enquête heeft 
ingevuld 

Oktober 2015 Alle deelnemers 

Maatregelen nemen om de bewustwording 
te vergroten 

2015-2016 Alle deelnemers 

Enquête herzien April 2016 Alle deelnemers 

Enquête opnieuw uitvoeren September 2016 Alle deelnemers 

Gegevens analyseren en voortgang meten Oktober 2016 Alle deelnemers 

Brandstofverbruik 
(en/of 
energieverbruik 
reduceren) 

CO2 footprint van brandstof rapporteren Augustus 2015 W2S 

 Gegevens verzamelen en delen over het 
brandstofverbruik en overige indicatoren 
over het jaar 2014 

September 2015 Alle deelnemers 

 Maatregelen nemen brandstofverbruik te 
reduceren (waaronder goed 
voorbeeldgedrag tonen) 

2015-2016 Alle deelnemers 

 Voortgang meten over het jaar 2015 Mei 2016 Alle deelnemers 

 Voortgang meten over het jaar 2016 Mei 2017  Alle deelnemers 

Kennis en 
ervaringen delen 

Maximaal drie bijeenkomsten per jaar 
organiseren 

Rond april, juli en 
november 

W2S 

 Deelnemen aan deze bijeenkomsten Rond april, juli en 
november 

Alle deelnemers 

 Ruimte beschikbaar stellen d.m.v. 
roulatieschema voor de bedrijven 

April, juli en 
november 

Alle deelnemers 

 Budget beschikbaar stellen voor de 
onkosten van het organiseren van de 
bijeenkomsten 

April, juli en 
november 

Alle deelnemers 
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3. CO2-reductieprogramma Bewust omgaan met Energie 
 

Het CO2-reductieprogramma richt zich op het brandstofverbruik van de deelnemers, gerelateerd aan 

vervoer en mobiele werktuigen. Daarnaast is het initiatief erop gericht om een product of 

dienstverlening dan wel een werkproces te verbeteren. Dit doen we door het brandstofverbruik te 

verlagen door de bewustwording te vergroten en continue aandacht te schenken aan energie 

besparing.  

 

Activiteiten 
 

Iedere bijeenkomst dient er één onderwerp als input, waaraan tevens een reductiedoelstelling 

gehangen wordt. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over de maatregel en op welke manier 

deze uitgevoerd gaat worden. 

 Bijeenkomst Datum Locatie Verslag 

1 12-04-2018 Den Hartog Groot-Ammers Notulen 
2 27-09-2018 De Kuiper Infrabouw Notulen 
3 04-04-2019 G. van der Ven BV Brakel Notulen 
4 26-09-2019 Kwakernaak Groot-Ammers Notulen 
5 12-03-2020 De Groot & Schagen Notulen 

 

Reductiedoelstellingen 
 

Onderstaand de doelstellingen per onderwerp:  

 Alternatieve brandstoffen 

 10% van de werktuigen en transportvoertuigen rijdt op alternatieve brandstoffen 

 Zuinig werken / nieuwe draaien / monitoring brandstofverbruik 

 Monitoring brandstofverbruik en 3-maandelijkse terugkoppeling naar de bestuurders 

Monitoring van het brandstofverbruik voor minstens 75% van het aantal mobiele werktuigen 

 Elektrisch rijden / draaien, laadvoorzieningen 

 10% van het wagenpark (personenauto’s en bedrijfswagens in eigendom of lease) rijdt op basis 

van elektriciteit 

Deelnemers van het programma monitoren zelf de voortgang en bepalen zelf het doeljaar waarin zij 

verwachten de doelstellingen te halen.   



 

 
Pagina 7 

Actieve initiatieven 
 
 

4. Coöperatie Vertrouwen 
 

Coöperatie Vertrouwen is een innovatief renovatie project van de tjalk 'Vertrouwen'. De coöperatie wil 

transport over water op een duurzame manier ontwikkelen. Wij gaan samenwerkingsverbanden aan en 

realiseren samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en een grote groep 

kundige vrijwilligers. De tjalk 'Vertrouwen' wordt ook ingezet voor educatieve doeleinden.  

 

Activiteiten 
Verduurzamen van transport over water.  

 

Reductiedoelstellingen 
Het ontwikkelen van transport over water op een duurzame manier.  

Door het toepassen van een fuel cell (waterstof) aandrijving de CO2-uitstoot naar 0.  

 

 

 

 

 


