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1.0 Initiatief “Nederland CO2 neutraal” 
 
 

Initiatief Initiatiefnemer Datum Locatie 

Nederland CO2 Neutraal CO2seminar.nl 11 april 2014 Driebergen 

Nederland CO2 Neutraal CO2seminar.nl 27 november 2014 Driebergen 

Nederland CO2 Neutraal CO2seminar.nl 5 juni 2015 Driebergen 

Nederland CO2 Neutraal CO2seminar.nl 18 september 2015 Driebergen 

Werkgroep Bedrijfsmiddelen CO2seminar.nl 18 september 2015 Driebergen 

Werkgroep Bedrijfsmiddelen CO2seminar.nl 1 december 2015 Driebergen 

Nederland CO2 Neutraal CO2seminar.nl 1 december 2015 Driebergen 

Nederland CO2 Neutraal CO2seminar.nl 17 maart 2016 Driebergen 

Nederland CO2 Neutraal CO2seminar.nl 2 juni 2016 Driebergen 

Nederland CO2 Neutraal CO2seminar.nl 15 september 2016 Driebergen 

Nederland CO2 Neutraal CO2seminar.nl 1 december 2016 Driebergen 

Nederland CO2 Neutraal CO2seminar.nl 8 juni 2017 Driebergen 

Nederland CO2 Neutraal CO2seminar.nl 21 september 2017 Driebergen 

Nederland CO2 Neutraal CO2seminar.nl 14 december 2017 Driebergen 
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2.0 Verslagen “Nederland CO2 neutraal” 
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Verslag 1ste bijeenkomst Nederland CO2 Neutraal (11 april 2014) 
 
De lijst met aanwezigen is te vinden onderaan het verslag. 

 
Welkom 
Thijs heet alle deelnemers welkom op de eerste bijeenkomst van Nederland CO2 Neutraal. Hij geeft een korte 
toelichting op het programma en we maken kennis door een kort vragenrondje. 

 
Trias energetica & CO2 Neutraal 
Na de opening heeft Thijs Lindhout het doel van het initiatief toegelicht: zo veel mogelijk bedrijven uitdagen om aan 
CO2 reductie te doen volgens de Trias Energetica. Op basis van de Trias Energetica zijn er verschillende stappen die 
doorlopen kunnen worden om CO2 neutraal te worden.  

1. Beperk het verbruik / de CO2 uitstoot 
Het beperken van het verbruik kan door isolatie, het gebruik van daglicht, teleconferentie. Maar ook door het 
selecteren van onderaannemers die dicht bij een klus wonen of goede planning van ritten. 

2. Gebruik duurzame energiebronnen / bronnen met een lagere CO2 uitstoot 
Aankoop van groene energie kan een goed begin zijn. Auto’s op alternatieve brandstof zoals elektriciteit of 
(groen) gas. Ook kan gedacht worden aan het investeren in zonnepanelen of windenergie. 

3. Gebruik fossiele brandstof efficiënt. 
Voorbeelden van efficiënt gebruik van energie zijn energiezuinige apparaten/auto’s, inregelen 
klimaatinstallatie, mensen opvoeden of carpoolen. 

4. Compensatie 
De laatste stap naar een klimaatneutrale onderneming is het compenseren van de resterende CO2-uitstoot. 
Eén van de mogelijkheden om dit te doen is het investeren in projecten voor het opwekken van duurzame 
energie. 

 
Nederland CO2 Neutraal wil de deelnemers helpen om deze stappen te doorlopen. Wij zijn het netwerk waarin voor 
elke stap uit het stappenplan bedrijven te vinden zijn die hieraan bij kunnen dragen. 
 

Pubquiz ‘Duurzame’ liedjes 
Om de middag leuk te starten mochten vormden de aanwezigen groepjes en was het tijd voor een spelletje. Het doel 
van het spel was het raden van zoveel mogelijk titels en artiesten van de nummers die werden gespeeld. In totaal 
bestond de quiz uit 15 nummers en waren er 52 punten te verdienen. 
Uiteindelijk mochten André van de Giessen, Gertjan van der Linden, Laurens Koopman & José IJzelenberg de prijzen 
(een wakawaka light & een boek over duurzaamheid rondom het huis) in ontvangst nemen. Het team wist 50 punten 
te scoren. 
 

Spreker Peter Hermsen – De Rooy 
Peter Hermsen heeft de deelnemers het verhaal van de duurzame tocht van De Rooy verteld. In 5 jaar heeft het 
bedrijf De Rooy transport tientallen duurzame maatregelen doorgevoerd waardoor niet alleen de CO2 uitstoot met 
28% (!) is verminderd maar ook een aantrekkelijke besparing van bedrijfskosten is gerealiseerd. Een voorbeeld van 
een maatregel die De Rooy heeft genomen is het rijden op Groengas. En dit wordt beloond! Ze zijn de enige 
transporteur die in het centrum van Utrecht op de busbaan mogen rijden.  
 

Spreker – Helga van Leur 
Een uur lang mocht Helga van Leur de deelnemers vermaken. Even geen verhaal met politieke en financiële belangen, 
maar a la El Gore een sterk verhaal over de verandering van ons klimaat en de hoogst waarschijnlijke menselijke 
invloed hier op. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen! Mensen in de zaal met enige scepsis hierover werden 
door Helga flink aangepakt met harde onderzoekscijfers, plaatjes van de aarde en vooral haar eigen niet te missen 
overtuiging. 
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Stands 
Zowel vooraf, tijdens de pauze en tijdens de borrel waren er meerder standjes aanwezig van ‘duurzame’ bedrijven. De 
volgende bedrijven waren aanwezig: 
 

Bedrijf Contactpersoon Omschrijving 

De Windcentrale Johan Blom De Windcentrale geeft bedrijven 
en particulieren de mogelijkheid 
eigenaar van een windmolen te 
worden en zo hun eigen energie 
op te wekken. 

Fair Climate Fund Nils Nijman Leverancier van CO2 compensatie 
& sponsor van het event waardoor 
de dag klimaatneutraal is 
verlopen. 

GreenChoice Ton van der Linden & Emma van 
de Sande 

Leverancier van groene stroom en 
groengas. 

Mister Green Jildar van der Galiën Leasemaatschappij met enkel 
duurzame auto’s. 

Trees for all  Leverancier CO2 compensatie & 
sponsor van het initiatief. 

Zero-e Elske van de Fliert Bewustwording van reisgedrag & 
MVO door een serious game. 

 
Proefrit Tesla Model S 
Ook kon gedurende diverse momenten meegereden worden in de Tesla Model S of BMW i3. Hiervoor waren drie 
Tesla’s en één BMW i3 aanwezig. In één van de Tesla kon zelf gereden worden, in de andere auto’s kon meegereden 
worden. Door mee te rijden hebben diverse deelnemers het gevoel gekregen wat elektrisch vervoer kan bieden. 
 
Onze dank gaat uit naar de mensen die de Tesla ter beschikking hebben gesteld. Dit zijn Jildar van der Galiën, 
Raymond van der Stelt en Gerben te Woerd. 
 
Voor meer informatie over de mogelijkheden om het wagenpark te vergroenen kunt u contact opnemen met Jildar 
van der Galiën van MisterGreen: jildar@mistergreen.nl. 
 

Volgende bijeenkomst 4 september 2014 
De volgende bijeenkomst van Nederland CO2 Neutraal zal plaatsvinden op donderdag 4 september. Ook dan wordt u 
verrast met een bijeenkomst vol inspiratie, duurzame tips, humor en een gastlezing van een bekende Nederlander. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Meer foto’s zijn op te vragen via Lisanne@co2seminar.nl en binnenkort te vinden op de website: www.nlco2neutraal.nl  

mailto:jildar@mistergreen.nl
mailto:Lisanne@co2seminar.nl
http://www.nlco2neutraal.nl/
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Deelnemerslijst 
 
Deelnemer Bedrijf 

Andre van de Giessen DRC 

Annemarie Carlucci Ploegam 

Annemarie Leebeek Bureau Ruimte 

Annemieke Nijmeijer Annhil 

Annieke van Ast Smals 

Antonie Langelaan COFELY Noord B.V. 

Cees de Kruijf Strukton 

Chiel Hamse Twentse weg- en Waterbouw B.V. 

Cora Jongenotter Vorm Bouw 

Daan van Schijndel Krinkels 

Danny Verkuijl Boskalis 

Dian Kok Tomin Groep 

Dick Brandwijk Brandwijk Kerstpakketten/Promo.nl 

Dorien van der Helm CCL Label Oss B.V. 

Duko Jonker Max Bögl 

Ed van Nieuwamerongen Logitech 

Elske van de Fliert Zero-e 

Emma van de Sande GreenChoice 

Erik van de Beld Tomin Groep 

Ernst Dulmers Ko Hartog 

Erwin van Doornmalen Van Herlijnen 

Eveline Steenbergen Voltsavers 

Frank Officier Meeuwisse 

Gerard Veringa Rigd Loxia 

Gerjan Schoemaker Beenen 

Gertjan van der Linden Daallin B.V. 

Gertjan Vons Sika Nederland 

Gijs van Appeldoorn Alstom 

Guido Kremer BLM Wegenbouw 

Guido Wilmes CRH Mobile Fencing & Security 

Harbert Egberts Brandstofanalyse.nl 

Harry Kroes Pilkes 

Henri Nijland ASSA ABLOY 

Huub Remmerswaal Baggerbedrijf de Boer B.V. 

Irene Bosman Pilkes 

Iris Platjes Voltsavers 

Jack Verraes Hollandia 

Jan Rijken MTH 

Jan Vertsteeg De Haan Transport 

Jeroen Blom Windcentrale 

Jildar van der Galiën Mister Green 

Joep de Vreede COFELY Noord B.V. 

Karin van ’t Wout P. van ’t Wout 

Katharina Schoemaker Pilkes 

Kees Harrewijn Brandstofanalyse.nl 
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Koen Cleemput Denys 

Laurens Koopman IVARBO B.V. 

Leon Koopman IVARBO B.V. 

Marcel Hilgersom CTS Group 

Marcel van der Meijs VIS Tech 

Marco Bervoets Van den Heuvel 

Marco Harms Gemeente Houten 

Marco van Woerkom VBK Groep 

Marco Waarts Holland Ridderkerk 

Marieke Kisjes Kisjes Transport 

Marina Davelaar A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 

Mario Allard Patina 

Mark Griede SPG Midden Nederland 

Marno Dingenouts Basf 

Martijn Koopman Ko Hartog 

Martin van Thulden Acon 

Matthijs de Groot Hollandia 

Menno van Dijck Spie 

Merel van de Geer Logitech 

Michael Berendsen Hooijer 

Niek Postma Postma Bergharen 

Nils Nijman Fair Climate Fund 

Peter de Rooy De Rooy Group 

Peter Hermsen De Rooy Group 

Petra Klaasen-Bos KSS Noord & Dienstverlening 

Piet Zijlstra Kijlstra Bestrating 

Raymond van der Stelt Eigenaar van een Tesla 

René Poulussen Van der Horst Holding  

Richard van de Brake De Haan Transport 

Richard van Lingen Voestalpine WBN 

Rob den Heijer A&M Recycling 

Rob Aartssen Den Ouden Groep B.V. 

Roberto de Miranda Stuit 

Roland Hamacher Ordina 

Roland Martinus Lindeloof 

Ronald Jongeling Hef & Hijs Nederland B.V. 

Ruben Mentz Koninklijke Saan 

Ruud Krug Mos Grondwatertechniek 

Ruurd Koolma RKB B.V. 

Sabina van den Berg Huurman Leiden 

Sandra Timmermans BLM Wegenbouw 

Steven van der Molen Baggerbedrijf de Boer B.V. 

Teo Droogendijk Roseboom Ede 

Tim van Damme Denys 

Ton van der Linden GreenChoice 

Veronica de Vries CTS Group 

W. Andringa Wakam 

Wesley Arends Schuitemaker 

Willem Groenendijk Robert Bosch 
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Willem van de Sande C3 Organisatie Adviesbureau 

Willem van der Werf UMC Utrecht 

Willem van Tongeren Hemubo Almere 

Wim Volders Oving Constructie 

Yvonne van den Elzen Ploegam 
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Verslag	  bijeenkomst	  Stichting	  Nederland	  CO2	  Neutraal	  	  
(27	  november	  2014)	  	  
	  
Verderop	  in	  dit	  verslag	  treft	  u	  een	  overzicht	  van	  alle	  CO2	  besparende	  maatregelen	  die	  tijdens	  het	  event	  aan	  bod	  
zijn	  gekomen!	  
	  
De	  lijst	  met	  aanwezigen	  is	  te	  vinden	  aan	  het	  
einde	  van	  het	  verslag.	  
	  
Welkom	  
Thijs	  Lindhout	  (mede	  oprichter	  van	  Nederland	  
CO2	  Neutraal)	  heet	  alle	  deelnemers	  welkom	  op	  
de	  derde	  bijeenkomst	  van	  Stichting	  Nederland	  
CO2	  Neutraal.	  Hij	  geeft	  een	  korte	  toelichting	  op	  
het	  programma	  en	  we	  maken	  kennis	  door	  een	  
kort	  vragenrondje.	  
	  
Trias	  energetica	  &	  CO2	  Neutraal	  
Aanvullend	  op	  de	  introductie	  tijdens	  de	  dag	  zelf	  onderstaand	  een	  korte	  uitleg	  over	  hoe	  een	  klimaat-‐neutrale	  
onderneming	  tot	  stand	  kan	  komen.	  Op	  basis	  van	  de	  trias	  energetica	  zijn	  er	  verschillende	  stappen	  die	  doorlopen	  
kunnen	  worden	  om	  CO2	  neutraal	  te	  worden.	  Stichting	  Nederland	  CO2	  Neutraal	  daagt	  bedrijven	  uit	  om	  al	  deze	  
stappen	  te	  doorlopen.	  
	  

1. Beperk	  het	  verbruik	  /	  de	  CO2	  uitstoot	  
Het	  beperken	  van	  het	  verbruik	  kan	  o.a.	  door	  isolatie,	  minder	  (transport)kilometers,	  teleconferentie.	  
Maar	  ook	  door	  het	  selecteren	  van	  onderaannemers	  die	  dichtbij	  gevestigd	  zijn.	  

2. Gebruik	  duurzame	  energiebronnen	  /	  bronnen	  met	  een	  lagere	  CO2	  uitstoot	  
Aankoop	  van	  groene	  energie	  kan	  een	  goed	  begin	  zijn.	  Auto’s	  op	  alternatieve	  brandstof	  zoals	  
elektriciteit	  of	  (groen)	  gas.	  Ook	  kan	  gedacht	  worden	  aan	  het	  investeren	  in	  zonnepanelen	  of	  
windenergie.	  

3. Gebruik	  fossiele	  brandstof	  efficiënt	  
Voorbeelden	  van	  efficiënt	  gebruik	  van	  energie	  zijn	  energiezuinige	  apparaten/auto’s,	  inregelen	  
klimaatinstallatie,	  mensen	  opvoeden	  of	  carpoolen.	  

4. Compensatie	  
De	  laatste	  stap	  naar	  een	  klimaat-‐neutrale	  onderneming	  is	  het	  compenseren	  van	  de	  resterende	  CO2-‐
uitstoot.	  Eén	  van	  de	  mogelijkheden	  om	  dit	  te	  doen	  is	  het	  investeren	  in	  projecten	  voor	  het	  opwekken	  
van	  duurzame	  energie.	  

	  
Stichting	  Nederland	  CO2	  Neutraal	  helpt	  de	  deelnemers	  om	  deze	  stappen	  te	  doorlopen.	  Wij	  bouwen	  een	  steeds	  
groter	  netwerk	  op	  waarin	  voor	  elke	  stap	  uit	  het	  stappenplan	  bedrijven	  te	  vinden	  zijn	  die	  hieraan	  bij	  kunnen	  
dragen.	  
	  
Twitter	  wedstrijd	  
Om	  de	  bijeenkomst	  extra	  leuk	  te	  maken	  is	  er	  een	  Twitter	  wedstrijd	  georganiseerd.	  Deelnemers	  van	  de	  
bijeenkomst	  werden	  gevraagd	  om	  tweets	  te	  plaatsen	  over	  de	  bijeenkomst,	  bijvoorbeeld	  over	  Dolf	  Jansen.	  
Uiteindelijk	  was	  de	  winnaar	  Bert	  Homan	  met	  de	  meeste	  tweets.	  Hij	  ging	  naar	  huis	  met	  kaarten	  voor	  het	  hele	  
gezin	  voor	  de	  theatershow	  van	  Dolf	  Jansen.	  	  	  
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Werkgroepen	  
Voordat	  de	  bijeenkomst	  begon	  zijn	  er	  drie	  werkgroepen	  bijeen	  gekomen.	  Dit	  was	  de	  kickoff	  van	  de	  
werkgroepen	  en	  daarom	  vooral	  gericht	  op	  kennismaken	  en	  het	  brainstormen	  over	  reductiemogelijkheden	  en	  
de	  verdere	  invulling	  van	  de	  werkgroepen.	  De	  werkgroepen	  zijn	  ingedeeld	  op	  basis	  van	  emissiestromen	  met	  als	  
onderwerpen:	  'Elektriciteit&gasverbruik',	  'Brandstofverbruik	  wagenpark'	  en	  'Brandstofverbruik	  
bedrijfsmiddelen'.	  Onder	  het	  genot	  van	  een	  lunch	  hebben	  de	  verschillende	  deelnemers	  uit	  dezelfde	  werkgroep	  
elkaar	  kunnen	  ontmoeten	  en	  hun	  ideeën	  kunnen	  delen	  om	  zo	  tot	  bijzondere	  initiatieven	  te	  komen.	  	  

Tijdens	  de	  sessie	  met	  de	  werkgroep	  Brandstofverbruik	  bedrijfsmiddelen	  is	  besloten	  de	  groep	  in	  tweeën	  te	  
delen;	  één	  zal	  zich	  richten	  op	  diesel	  en	  de	  ander	  op	  banden.	  
De	  werkgroepen	  Elektriciteit&Gasverbruik	  en	  Brandstofverbruik	  Wagenpark	  hebben	  besloten	  om	  voor	  de	  
volgende	  bijeenkomst	  een	  aantal	  deelnemers	  een	  presentatie	  te	  laten	  geven	  over	  het	  CO2-‐beleid	  van	  hun	  
bedrijf,	  om	  zodoende	  ideeën	  over	  CO2-‐reductie	  uit	  te	  wisselen.	  

Per	  werkgroep	  is	  een	  notulist	  en	  een	  voorzitter	  aangesteld.	  Vanuit	  NCN	  zullen	  wij	  contact	  houden	  met	  de	  
voorzitters	  om	  zo	  de	  werkgroepen	  te	  helpen	  met	  het	  realiseren	  van	  CO2	  reductie	  en	  het	  opdoen	  van	  nieuwe	  
inzichten.	  	  

Spreker	  Dolf	  Jansen	  –	  cabaretier	  
Dolf	  Jansen	  heeft	  met	  een	  op	  maat	  gemaakte	  conference	  
de	  zaal	  vermaakt.	  Grappig	  en	  scherp	  maakte	  hij	  
bijvoorbeeld	  duidelijk	  dat	  sommige	  Kamerleden	  niet	  zo	  
goed	  weten	  wat	  klimaatverandering	  is.	  Aan	  het	  einde	  van	  
de	  conference	  zat	  nog	  een	  inhoudelijke	  boodschap.	  Als	  
individu	  (maar	  ook	  als	  bedrijf)	  kunnen	  wij	  zelf	  de	  keuze	  
maken	  om	  iets	  voor	  het	  milieu	  te	  doen.	  Welke	  kleren	  
koop	  je,	  wat	  eet	  je,	  hoe	  ga	  je	  om	  met	  je	  afval?	  Dit	  zijn	  
allemaal	  zaken	  waar	  je	  zelf	  invloed	  op	  uit	  kunt	  oefenen.	  
Aan	  ieder	  dus	  de	  keuze	  om	  bewust	  om	  te	  gaan	  met	  je	  
leven	  en	  je	  omgeving.	  Dolfs	  advies:	  het	  maakt	  niet	  uit	  
hoe	  ver	  je	  invloed	  rijkt,	  maak	  pak	  deze	  invloed	  en	  neem	  
je	  verantwoordelijkheid!  

Spreker	  Maarten	  Schutte	  –	  Recycling-‐	  en	  sloopbedrijf	  Beelen	  
Tijdens	  het	  tweede	  deel	  van	  de	  middag	  sprak	  Maarten	  Schutte	  over	  het	  CO2	  reductiebeleid	  van	  recycling-‐	  en	  
sloopbedrijf	  Beelen.	  Dit	  bedrijf	  heeft	  een	  certificaat	  op	  niveau	  5	  van	  de	  CO2	  Prestatieladder	  en	  heeft	  in	  de	  loop	  
van	  de	  jaren	  haar	  CO2-‐uitstoot	  weten	  te	  reduceren.	  Tijdens	  de	  presentatie	  vertelde	  Maarten	  ook	  over	  de	  
vragen	  die	  soms	  naar	  boven	  kwamen,	  zoals	  waaraan	  de	  absolute	  CO2-‐uitstoot	  het	  beste	  te	  relateren	  valt	  zodat	  
de	  voortgang	  in	  de	  CO2-‐reductie	  representatief	  beschreven	  wordt	  en	  waarbij	  rekening	  is	  gehouden	  met	  
bijvoorbeeld	  de	  groei	  van	  het	  bedrijf.	  Zie	  verderop	  in	  dit	  verslag	  een	  overzicht	  van	  alle	  CO2	  besparende	  
maatregelen	  die	  tijden	  de	  presentatie	  van	  Maarten	  aan	  het	  bod	  zijn	  gekomen.	  	  

De	  software	  die	  Beelen	  gebruikt	  voor	  het	  berekenen	  van	  de	  CO2	  footprint	  is	  van	  CO2management.nl.	  Meer	  
info	  hierover	  via	  Leo	  Smit	  /	  leo@co2management.nl	  	  /	  06	  –	  51	  37	  27	  12	  (verwijs	  naar	  het	  event).	  
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Standhouders	  	  	  
Zowel	  voorafgaand	  aan	  de	  bijeenkomst,	  tijdens	  de	  pauze	  en	  tijdens	  de	  borrel	  waren	  er	  meerdere	  stands	  
aanwezig	  van	  ‘duurzame’	  bedrijven.	  De	  volgende	  bedrijven	  waren	  aanwezig:	  

Bedrijf	  	   Contactpersoon	  	   Omschrijving	  	   Energiestroom	  
CO2seminar.nl	   Thijs	  Lindhout	  

thijs@co2seminar.nl	  	  
CO2seminar.nl	  is	  een	  jonge	  en	  sterk	  
groeiende	  onderneming	  die	  bedrijven	  helpt	  
om	  aan	  de	  CO2-‐Prestatieladder	  eisen	  te	  
voldoen.	  	  

Duurzame	  
bedrijfsvoering	  

Orangegas	   Joyce	  van	  Os	  	  
vanosdeman@orang
egas.nl	  	  

Orangegas	  biedt	  zowel	  commerciële	  
tankstations	  als	  klein-‐	  en	  grootschalige	  
thuistankinstallaties	  een	  concept	  voor	  het	  
realiseren	  van	  een	  groengasvulpunt.	  	  

Gas	  
Brandstof	  

Green	  Star	  
Statistics	  

Hans	  Schaap	  
h.schaap@gsstatistic
s.com	  	  

Green	  Star	  Statistics	  helpt	  bedrijven	  het	  
verbruik	  te	  verbeteren	  door	  het	  rijgedrag	  
van	  bestuurders	  te	  meten	  en	  te	  beoordelen.	  	  

Brandstof	  wagenpark	  
Woon-‐werkverkeer	  

Maru-‐Systems	   Martijn	  Clausen	  
mclausen@maru-‐
systems.com	  	  

Maru-‐Systems	  beantwoord	  ieder	  vraagstuk	  
op	  het	  gebied	  van	  energietechniek	  en	  
energiebesparing.	  	  	  
De	  Groene	  Aggregaat	  is	  een	  hybride	  
generator	  die	  is	  voorzien	  van	  REC	  
zonnepanelen	  en	  een	  ingebouwd	  
accupakket,	  verwerkt	  in	  een	  compacte	  
mobiele	  unit.	  

Brandstof	  op	  
projecten	  

Band	  op	  
spanning	  

Laurens	  Drogendijk	  
laurens@bandopspa
nning.nl	  	  	  

Band	  op	  spanning	  biedt	  service	  op	  locatie	  
om	  van	  aanwezige	  auto’s	  de	  
bandenspanning	  te	  meten	  en	  indien	  nodig	  
de	  juiste	  bandenspanning	  te	  voorzien.	  

Brandstof	  wagenpark	  

Windchallenge	   Eline	  Mertens	  
elinemertens@windc
hallenge.com	  	  

Windchallenge	  produceert	  kleine	  plug	  and	  
play	  windmolens	  of	  windturbine	  voor	  het	  
opwekken	  van	  energie.	  De	  molens	  kunnen	  
tevens	  gebruikt	  worden	  als	  acculader.	  

Brandstof	  op	  
projecten	  
Elektriciteit	  

Climate	  Neutral	  
Group	  

Robin	  Pot	  
Robin.pot@esteamw
ork.com	  	  

Climate	  Neutral	  Group	  helpt	  bedrijven	  om	  
duurzamer	  te	  werk	  te	  gaan	  in	  de	  breedste	  
zin.	  Dit	  doen	  zij	  door	  inzicht	  in	  te	  geven	  in	  de	  
CO2-‐footprint	  en	  advies	  te	  geven.	  	  

Duurzame	  
bedrijfsvoering	  
Wagenpark	  

Tesla	  Motors	   Leroy	  Klomp	  
lklomp@teslamotors
.com	  	  

Tesla	  Motors	  ontwerpt	  en	  produceert	  
wereldwijd	  premium	  elektrische	  voertuigen.	  	  

Brandstof	  wagenpark	  

	  

Op	  de	  LinkedIn	  groep	  van	  Stichting	  Nederland	  CO2	  Neutraal	  is	  er	  voor	  de	  standhouders	  ruimte	  om	  meer	  
informatie	  over	  hun	  product	  of	  dienst	  te	  geven.	  De	  vaste	  deelnemers	  worden	  uitgenodigd	  om	  lid	  te	  worden	  
van	  de	  groep.	  Andere	  belangstellenden	  kunnen	  zichzelf	  aanmelden.	  Klik	  hier	  om	  lid	  te	  worden	  van	  de	  LinkedIn	  
groep!	  	  
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CO2	  besparende	  maatregelen	  
Onderstaand	  treft	  u	  een	  overzicht	  van	  alle	  CO2	  besparende	  maatregelen	  die	  aan	  bod	  zijn	  gekomen	  tijdens	  de	  
bijeenkomst.	  Deze	  maatregelen	  zijn	  afkomstig	  van	  de	  verschillende	  presentaties	  en	  de	  standhouders.	  We	  raden	  
u	  sterk	  aan	  om	  deze	  lijst	  goed	  te	  bekijken	  en	  inspiratie	  op	  te	  doen	  voor	  CO2	  reductie	  binnen	  uw	  bedrijf.	  Succes!	  

• Neem	  je	  verantwoordelijkheid	  en	  pak	  je	  invloed,	  hoe	  groot	  die	  ook	  is	  (Dolf	  Jansen);	   	  
• Gebruik	  van	  groene	  aggregaten	  (Maru-‐Systems);	  
• Realiseren	  van	  een	  groengasvulpunt	  (OrangeGas);	  
• Meten	  en	  verbeteren	  van	  rijgedrag	  (Green	  Star	  Statistics);	  
• Banden	  op	  spanning	  houden	  (Band	  op	  spanning);	  
• Plug	  and	  play	  windmolens	  of	  windturbine	  (Windchallenge);	  
• Hergebruik	  afval	  -‐	  kan	  tot	  99%	  (Beelen);	  
• Biobrandstof	  opwekken	  (Beelen);	  
• Slimme	  meters	  (Beelen);	  
• Gebruik	  van	  CO2	  management	  software	  (Beelen);	  
• Inkopen	  van	  groene	  stroom	  (Beelen);	  
• TL	  vervangen	  door	  LED	  (Beelen);	  
• Bewegingssensoren	  voor	  verlichting	  (Beelen);	  
• Aanschaf	  Euro	  6	  vrachtwagens	  /	  E-‐serie	  Caterpillar	  (Beelen);	  
• Start-‐stop	  systemen	  op	  kranen	  en	  brekers	  (Beelen);	  
• Hydraulische	  druk	  lager:	  120L/u	  à	  80L/u	  (Beelen);	  
• Motormanagementsysteem	  op	  kranen	  en	  shovels	  (Beelen);	  
• Mentorchauffeur:	  ervaren	  chauffeur	  coacht	  nieuwe	  chauffeurs	  om	  veilig	  en	  zuinig	  te	  rijden	  (Beelen);	  
• Aandacht	  tijdens	  toolboxen:	  rustig	  rijden,	  motor	  uit	  in	  de	  pauze	  (Beelen);	  
• Alle	  drie	  de	  pijlers	  zijn	  relevant:	  milieu,	  euro’s	  en	  mens	  (Beelen).	  

Dichter	  –	  Jeroen	  Ward	  	  
Jeroen	  Ward,	  à	  la	  Nico	  Dijkshoorn,	  heeft	  de	  dag	  op	  een	  unieke	  wijze	  afgesloten.	  Gedurende	  de	  hele	  
bijeenkomst	  heeft	  hij	  achter	  in	  de	  zaal	  gezeten	  en	  de	  dag	  samengevat	  in	  een	  mooi	  gedicht.	  Het	  complete	  
gedicht	  is	  te	  vinden	  aan	  het	  einde	  van	  dit	  verslag.	  

Enthousiast?	  Jeroen	  Ward	  is	  te	  boeken	  via	  
jeroen.ward@gmail.com	  /	  06	  -‐	  10	  67	  51	  44.	  
	  
Volgende	  bijeenkomst	  donderdag	  12	  maart	  2015	  
De	  volgende	  bijeenkomst	  van	  Nederland	  CO2	  Neutraal	  zal	  
plaatsvinden	  op	  donderdag	  12	  maart	  2015.	  Femke	  Halsema	  is	  
de	  eerste	  bevestigde	  spreker.	  Daarnaast	  zal	  er	  ook	  weer	  
minimaal	  één	  spreker	  uit	  het	  werkveld	  zijn	  en	  uiteraard	  nieuwe	  
standhouders	  en	  kunt	  u	  zoals	  altijd	  ook	  weer	  rekenen	  op	  een	  
leuke	  verrassing.	  	  
	  
Foto’s	  en	  video	  	  
Tijdens	  de	  bijeenkomst	  is	  foto-‐	  en	  videomateriaal	  gemaakt.	  Dit	  zal	  binnenkort	  op	  de	  website	  worden	  geplaatst.	  
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Gedicht	  Jeroen	  Ward	  
	  
Ik	  zie	  een	  zaal	  vol	  groene	  harten	  
De	  ene	  klopt	  al	  snel	  
De	  ander	  moet	  nog	  starten	  
	  
Een	  groen	  hart	  wat	  moet	  kloppen	  om	  de	  toekomst	  in	  te	  gaan	  
Want	  zonder	  die	  toekomst	  zal	  het	  wellicht	  nog	  kloppen,	  
maar	  't	  groene	  zal	  stilstaan.	  
	  
Er	  was	  eens	  een	  man.	  Die	  droomde	  van	  wat	  nog	  ging	  komen	  
Hij	  keek	  om	  zich	  heen,	  zag	  de	  toekomst	  grauwer	  worden	  
en	  zag	  mensen	  slenteren	  zonder	  dromen.	  
Hij	  droomde	  van	  zijn	  eigen	  toekomst,	  maar	  nog	  meer	  voor	  zijn	  nageslacht	  
En	  hij	  kreeg	  steeds	  meer	  het	  gevoel,	  dat	  generatiegenoten	  
Niet	  meer	  aan	  zo'n	  toekomst	  dacht.	  
	  
Alles	  ging,	  meer	  en	  meer,	  sneller	  en	  sneller,	  
alles	  automatisch	  op	  de	  lijn	  
De	  man	  keek	  en	  zag	  wat	  er	  om	  hem	  heen	  gebeurde.	  
Alles	  leek	  'zo	  korte	  termijn.'	  
Hij	  grinnikte	  “is	  er	  wel	  een	  toekomst,	  wanneer	  alles	  van	  korte	  duur	  belangrijk	  is?”	  
En	  de	  man	  dacht,	  is	  er	  niet	  iemand	  samen	  met	  mij	  die	  denkt,	  'hier	  gaat	  wat	  mis...'	  
	  
Ik	  zie	  een	  zaal	  vol	  groene	  harten	  
De	  ene	  klopt	  al	  snel	  
De	  ander	  is	  gedwongen	  te	  starten.	  
	  
Een	  groen	  hart	  wat	  al	  weg	  is...	  Dat	  is	  Dolf	  
Hij	  praatte	  en	  stotterde	  zo	  snel	  
Met	  z'n	  groene	  jasje.	  Het	  konijn	  op	  groene	  ICO	  9000	  Duracell.	  
	  
De	  	  man,	  die	  droomde	  van	  wat	  nog	  ging	  komen,	  luisterde	  aandachtig	  
naar	  Dolf,	  in	  zijn	  groene	  jas.	  
Die	  een	  libelle	  zag	  vliegen,	  die	  er	  niet	  in	  las.	  
Hij	  praatte	  over	  Nieuwegein,	  de	  kkk,	  Hoofddorp	  en	  de	  NS	  
Over	  stoffig,	  nerds,	  ver	  van	  mijn	  bed	  show,	  de	  klimaatles	  
	  
De	  man	  ging	  in	  gesprek	  met	  Dolf,	  die	  winnaar	  van	  het	  Leids	  Cabaret	  Festival	  
Dolf	  stelde	  vragen,	  en	  de	  man	  gaf	  antwoord	  met	  kennis	  uit	  eigen	  stal.	  
	  
De	  man	  voelde	  zich	  gehoord,	  
en	  filosofische	  'oma	  spreuken'	  	  passeerde	  de	  revue	  zoals	  het	  hoort	  
De	  lach	  salvo's,	  mentale	  verschillen,	  toegevoegde	  waarden	  klonk	  als	  muziek	  in	  de	  oren	  
En	  Dolf	  bleef	  praten,	  vragen,	  zich	  verwonderen.	  Hier	  in	  Drie	  Bergen	  zonder	  zich	  te	  storen.	  
	  
En	  voor	  alle	  heren	  in	  de	  zaal,	  tijdens	  het	  klimmen	  op	  de	  Co2	  prestatietrap	  
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En	  Dolf	  had	  een	  kern	  van	  waarheid	  in	  zijn	  grap	  
Doe	  het	  voor	  de	  vrouw,	  en	  laat	  zien	  dat	  je	  twee	  dingen	  tegelijk	  kan,	  het	  is	  de	  mannelijke	  plicht.	  
Als	  je	  die	  prestatieladder	  op	  klimt.	  Neem	  dan	  alsjeblieft	  wat	  mee,	  wat	  nog	  beneden	  ligt.	  
	  
De	  man	  die	  verder	  keek,	  zag	  een	  zeven	  stel	  bedrijven	  met	  hem	  mee	  te	  kijken	  
Die	  met	  korte	  bondige	  verhaaltjes	  de	  rest	  probeerde	  te	  bereiken.	  
	  
Zo	  had	  Daphne	  van	  Orange	  Gas	  het	  over	  'de	  uitstoot'	  van	  Dolf	  Jansen	  
En	  geeft	  dit	  gas	  voor	  een	  happy	  planet	  genoeg	  mooie	  kansen.	  
	  
Voor	  een	  wagenpark,	  het	  rijgedrag,	  het	  analyseren	  tot	  een	  hogere	  lat	  
Waar	  Hans	  van	  Green	  Star	  Statistics	  het	  over	  had.	  
	  
Veilige	  wegen,	  Co2	  reductie,	  en	  die	  gratis	  bedrijfsbiertjes	  aan	  de	  bar	  
Laurens	  van	  Band	  op	  Spanning	  helpt	  hier	  onder	  ander	  mee,	  
door	  je	  banden	  op	  te	  pompen,	  onder	  je	  (hybride)	  kar.	  
	  
Maar	  niks	  zonder	  de	  Groene	  Aggregaat	  van	  Martijn.	  Het	  geeft	  je	  overal	  stroom.	  
Energie	  besparen	  is	  zijn	  vak.	  
Of	  wat	  Eline	  doet	  van	  Wind	  Challenge.	  Voor	  je	  het	  weet,	  
heb	  je	  een	  groen	  en	  zuinig	  molentje	  op	  je	  dak.	  
	  
Robin	  van	  Climate	  Neutral	  Group	  helpt	  aan	  die	  Co2	  reductie.	  
Een	  bedrijf	  wat	  u	  wellicht	  nu	  kent.	  Die	  vandaag	  advies	  gaf	  over	  uw	  wagenpark,	  de	  reductie.	  
En	  dat	  ook	  nog	  gratis,	  voor	  geen	  ene	  cent.	  
	  
En	  Thijs,	  de	  stalmeester.	  Die	  inspireert	  en	  hiervoor	  koos.	  
Die	  u	  echt	  verder	  kan	  helpen	  die	  ladder	  op,	  met	  het	  behalen	  van	  de	  meerdere	  niveau's.	  
	  
De	  man	  die	  klapte	  zijn	  handen	  warm,	  in	  zijn	  blauwe	  stoeltje	  geleund.	  
Keek	  om	  zich	  heen,	  zag	  de	  mensen	  en	  voelde	  zich	  gesteund.	  
Hij	  dacht	  aan	  zijn	  toekomst,	  en	  aan	  de	  generaties	  die	  gaan	  komen.	  
En	  dat	  het	  eigenlijk	  zo	  snel	  fout	  kan	  gaan	  als	  je	  nastreeft,	  de	  verkeerde	  dromen.	  
	  
Een	  zwerver	  die	  voor	  twee	  euro	  vieze	  dingen	  beloofd,	  
maar	  eigenlijk	  wil	  hij	  een	  dak	  boven	  zijn	  hoofd.	  
Een	  junk	  onder	  de	  crack	  de	  hele	  tijd,	  
maar	  eigenlijk	  wil	  hij	  liefde	  en	  genegenheid.	  
Een	  crimineel	  die	  gezocht	  wordt	  in	  elke	  stad,	  
maar	  eigenlijk	  had	  hij	  liever	  een	  betere	  jeugd	  gehad.	  
Een	  hoer	  die	  onder	  haar	  klanten	  ligt,	  
maar	  eigelijk	  had	  ze	  haar	  leven	  op	  wat	  anders	  gericht.	  
De	  hedendaagse	  samenleving	  is	  helaas	  niet	  zo	  mild,	  
en	  voor	  je	  het	  weet.	  Had	  je	  het	  eigelijk	  net	  wat	  anders	  gewild.	  
	  
Anders	  willen...	  Dat	  is	  wat	  de	  man	  wilde,	  zonder	  'eigenlijk'	  te	  zeggen.	  
En	  zo	  een	  schone	  groene	  toekomst	  voor	  zijn	  kinderen	  neer	  te	  leggen.	  
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Na	  een	  pauze	  van	  een	  half	  uur,	  van	  broodjes,	  wat	  drank,	  pratend	  aan	  een	  stand	  
Was	  de	  man,	  betreft	  verandering,	  innovatie	  en	  groene	  energie	  wel	  wat	  gewend.	  
	  
Klaar	  voor	  Maarten.	  Zijn	  verhaal	  van	  de	  Co2	  prestatieladder.	  Van	  De	  Beelen	  Groep.	  
Een	  bedrijf	  van	  afvalverwerking,	  slopen,	  een	  levenscyclus...	  duurzame	  troep.	  
Hij	  had	  het	  over	  'meten	  is	  weten,'	  dat	  is	  wat	  De	  Beelen	  Groep	  doet	  en	  deed.	  
Diagrammetjes,	  tabelletjes	  en	  plaatjes.	  Zo	  weet	  je	  alles	  over	  je	  eigen	  Co2.	  
'Weten	  is	  besparen,	  	  wat	  zijn	  mijn	  grootste	  bronnen?	  Waar	  is	  de	  uitstoot?	  Waar	  kan	  ik	  geld	  mee	  
winnen,	  in	  iets	  wat	  er	  in	  dit	  bedrijf	  toe	  doet?'	  
Schoon,	  groen	  en	  geldbesparend.	  Dat	  doet	  een	  ondernemershart	  goed.	  
	  
De	  Beelen	  Groep	  is	  de	  ladder	  opgeklommen,	  tree	  voor	  tree	  in	  de	  klim.	  
Met	  relatieve	  doelstellingen,	  los	  van	  de	  euro's,	  ruimte	  voor	  groei.	  Dat	  is	  hun	  ding.	  
	  
De	  technische	  zaken	  van	  De	  Beelen	  Groep	  
de	  filosofie	  van	  oma	  
de	  gedachte	  en	  visie	  van	  je	  eigen	  bedrijf	  
een	  conference	  van	  een	  cabaretier	  
standhouders	  met	  hun	  praatjes	  van	  een	  minuut	  
jezelf,	  je	  groene	  hart	  en	  de	  uitstoot	  van	  je	  eigen	  lijf.	  
	  
Een	  seminar	  hier	  in	  Driebergen,	  
een	  powerpoint	  en	  een	  verhaal	  uit	  het	  hoofd.	  
Nu	  een	  gedicht,	  en	  wat	  Tesla	  auto's.	  
Een	  groep	  mensen	  die	  elkaar	  een	  groene	  toekomst	  beloofd.	  
	  
De	  man	  had	  genoeg	  gehoord.	  
Hij	  heeft	  gelachen,	  muziek	  geluisterd,	  op	  zijn	  mobiel	  gekeken,	  
werkgroepen,	  in	  gesprek	  geweest	  en	  achterover	  gezeten.	  
Denkend	  over	  je	  eigen	  bedrijf	  en	  de	  toekomst	  van	  ondernemer.	  
Hier	  samen	  in	  een	  zaal	  met	  een	  zuiver	  geweten.	  
	  
Die	  man,	  die	  droomt	  van	  wat	  nog	  gaat	  komen.	  
Mensen,	  dat	  bent	  u.	  Man,	  vrouw,	  jong,	  oud,	  directeur	  of	  stagiair.	  
Die	  niet	  zoals	  Dolf	  voor	  brons	  gaat,	  maar	  voor	  goud	  met	  flair.	  
Goud	  met	  een	  groen	  hart!	  Een	  combinatie	  van	  de	  toekomst,	  sterk	  als	  staal.	  
Samen	  als	  1	  man	  sterk	  in	  deze	  zaal.	  
	  
De	  denkers,	  de	  dromers,	  de	  doeners.	  Degene	  die	  verandering	  brengen	  en	  maken.	  
Die	  het	  grijze	  en	  het	  zwarte	  met	  groen	  proberen	  te	  kraken.	  
	  
De	  man	  waar	  dit	  verhaal	  mee	  begon,	  die	  droomde	  van	  wat	  nog	  ging	  komen	  
Die	  keek	  met	  een	  glimlach	  achter	  zich...	  Hij	  zag	  iets	  wat	  hij	  niet	  had	  durven	  dromen.	  
Als	  1	  man	  sterk	  stonden	  ze	  daar...	  met	  z'n	  allen	  naar	  voren	  te	  kijken.	  
Allen	  nieuwsgierig	  en	  ambitieus,	  afvragend	  waar	  de	  kennis	  en	  innovatie	  naar	  toe	  zal	  reiken.	  
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En	  die	  man...	  
Die	  man	  begon	  te	  lopen,	  naar	  zijn	  toekomst	  en	  die	  van	  zijn	  kinderen.	  
Zoals	  het	  hoort,	  voor	  ieder	  mens	  te	  zijn	  
Een	  toekomst,	  lopend	  met	  een	  glimlach,	  wetend	  'het	  is	  fijn...'	  
	  
Met	  de	  zon	  in	  het	  gezicht	  
lopend	  door	  de	  stad	  
met	  zijn	  oude	  straatjes	  
mensen	  zitten	  buiten	  te	  lezen	  
	  
Te	  praten	  en	  auto's	  schoon	  te	  maken	  
lopend	  met	  en	  glimlach	  om	  de	  mond	  
jas	  over	  de	  schouder	  geslagen	  
	  
Nog	  geen	  weer	  voor	  korte	  broek	  
maar	  wel	  voor	  zonder	  jas	  
De	  heldere	  zon	  schijnt	  
op	  de	  witte	  huid,	  in	  je	  groene	  hart	  
	  
En	  dan	  als	  klap	  op	  de	  vuurpijl	  
alsof	  alles	  goed	  moet	  zijn	  
en	  het	  niet	  meer	  slecht	  zal	  gaan	  
je	  favoriete	  muziek,	  uit	  een	  open	  raam.	  
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Deelnemerslijst	  
	  
Voornaam	   Achternaam	   Bedrijf	  	  
Marieke	  	   Adriaans	   Aannemersbedrijf	  Verhoeven	  B.V.	  
Annieke	   van	  Ast	   Aannemingsbedrijf	  Geluk	  BV	  
Jan	   Dijkman	   Aannemingsbedrijf	  Geluk	  BV	  
Dick	   Blank	   Aannemingsbedrijf	  K.	  Dekker	  
Erwin	   van	  Doornmalen	   Aannemingsbedrijf	  van	  Herwijnen	  	  
Frank	   Hoogenboom	   Abeko	  BV	  
Martin	   van	  Thulden	   ACON	  B.V.	  
Titia	   Langerveld	   Alstom	  Groen	  
Gijs	   van	  Appeldoorn	   Alstom	  Transport	  B.V.	  
Steven	  	   van	  der	  Molen	   Baggerbedrijf	  de	  Boer	  	  
Laurens	   Drogendijk	   Band	  op	  Spanning	  
Bernd	   Struijs	   BASF	  Nederland	  B.V.	  

Maarten	   Schutte	   Beelen	  
Marjolijn	   Wortel	   Beelen	  
Robbert	   Kamphorst	   Bergschenhoek	  	  
Paul	   Kokke	   Berko	  Wijchen	  b.v.	  
Guido	   Kremer	  	   BLM	  Wegenbouw	  
Jorg	   Huijskens	   BLM	  Wegenbouw	  
Erwin	   de	  Jong	   Bombardier	  Transportation	  Netherlands	  
B.J.	   Bonder	   Bonder	  Recycling	  
Peter	   van	  de	  Ven	   Brakel	  
Willem	   van	  de	  Sande	   C3	  Organisatie	  Adviesbureau	  
Noud	   Hekkens	   CFE	  Nederland	  
Danielle	   de	  Bruin	   Climate	  Neutral	  Group	  
Robin	   Pot	   Climate	  Neutral	  Group	  
Bert	   Homan	   CO2	  Bank	  Utrecht	  
Leo	   Smit	   CO2	  Management	  
Susanne	  	   Ijsenbrandt	   Cofely	  Energy	  &	  Infra	  
Sylvia	   Gorter	   Cofely	  Energy	  &	  Infra	  
Willem	   Betlem	   Cofely	  Zuid	  Nederland	  
Rens	   Gorissen	   Collé	  Rental	  &	  Sales	  
Marlous	   Daarnhouwer	   Cooperatie	  MegaMix	  BA	  

Gert	   Kruimer	   Cooperatie	  MegaMix	  BA	  
Arjan	   Eekel	   CRH	  Mobile	  fencing	  &	  security	  BV	  
Guido	   Willmes	   CRH	  Mobile	  fencing	  &	  security	  BV	  



Daam	  Fockemalaan	  22	  	  Tel:	  033	  –	  432	  87	  70	  
3818	  KG	  Amersfoort	   ABN	  Amro:	  	  418182094	  

	  
info@nlco2neutraal.nl	  	  	  KvK	  nr:	  6132	  5929	  
www.nlco2neutraal.nl	  	  	  BTW	  nr:	  112674732B01	  

	  
	  

10	  
	  

Bianca	   Geugjes	   De	  Jong	  Group	  NV	  
Mike	  	   Krom	   De	  Jong	  Group	  NV	  
Peter	   de	  Zeeuw	   De	  Zeeuw	  BV	  
Wesley	   de	  Zeeuw	   De	  Zeeuw	  BV	  
Henry	   Dwars	   Dekra	  
Rob	   Bonnes	   Dimension	  Data	  Communications	  Nederland	  
Sebastiaan	   van	  Kuik	   Dimension	  Data	  Communications	  Nederland	  
Jos	   van	  Lokven	   Dutch	  Rail	  Control	  
Simon	   van	  der	  Veen	   Dutch	  Rail	  Control	  
John	   Kempenaers	   Ecoboard	  Europe	  
Wim	   van	  Veen	   Eerland	  
Ruben	   Mulder	   Energy	  alert	  
Bjorn	   Benschop	   Fa.	  Gebr.	  Van	  der	  Lee	  
Theo	   Hoebee	   Fa.	  Gebr.	  Van	  der	  Lee	  
Jack	   Stroeken	   Fancom	  
Wilmer	   Fransbergen	   Fransbergen	  Trading	  &	  Shipping	  
Z.	   Will	   Frencken	  Europe	  
Carla	   van	  Dorp-‐Emmink	   Gemeente	  Amersfoort	  
Saskia	   Duives-‐Cahuzak	   Gemeente	  Heusden	  
B.	   de	  Beijer	   Gemeente	  Overbetuwe	  
Stan	   Mennen	   Gemeente	  Overbetuwe	  
Heerd	  Jan	   Hoogeveen	   Gemeente	  Woerden	  /	  ComCar	  
José	  	   van	  Beeck	   Gemeente	  Woudenberg	  
Patricia	   de	  Wilde	   Greendriver	  BV	  
Hans	   Schaap	   Greenstar	  statistics	  
Irene	  	   van	  Eijk	   Greenstar	  statistics	  
Willemieke	   Goosens	   Hans	  de	  Baat	  Olieprodukten	  BV	  
Hans	  	   de	  Baat	   Hans	  de	  Baat	  Olieprodukten	  BV	  
Jochum	   Douma	   Hanzehogeschool	  Groningen	  
Melvin	   de	  Groot	   Hanzehogeschool	  Groningen	  
Coby	  	   Donker	   Hexta	  
Marco	   Waarts	   Holland	  Ridderkerk	  
Jack	   Verraes	   Hollandia	  bv	  
Marciano	   Popken	   Hollandia	  bv	  
M.	   Buiks	   Hollandse	  Aannemings	  Service	  bv	  
R.	   van	  der	  Kooij	   Hollandse	  Aannemings	  Service	  bv	  
Rene	   Koekoek	   Hoornstra	  Aann.mij.	  NV	  	  
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Peter	  	   Dijkstra	   Hoornstra	  Aann.mij.	  NV	  	  
Sjon	   van	  Kruijsbergen	   Hoornstra	  Infrabouw	  
Joost	   Peters	   IBW	  Werkendam	  
Adrie	   de	  Groot	   IMCT	  BV	  
R.	   Bresser	   Installatiebedrijf	  Werkendam	  B.V.	  
Marja	   Wagemaker	   Isero	  Ijzerwarengroep	  BV	  
Gerard	   Eilers	   IsoBouw	  Systems	  BV	  
Marco	  	   Buijk	   IsoBouw	  Systems	  BV	  
Udo	   de	  Been	   IsoBouw	  Systems	  BV	  
Rien	   de	  Hoop	   J&D	  Leidingsystemen	  	  
Harrie	   de	  Hoop	   J&D	  Leidingsystemen	  	  
Jelle	  Coen	   Bijlsma	   Jelle	  Bijlsma	  B.V.	  
Marieke	  	   van	  Eijk	   Jelle	  Bijlsma	  B.V.	  
Maurice	   van	  Rooijen	   Jonge	  Geesten	  
Peter	   Hanekamp	   Klaver	  Fietsparkeersystemen	  
Ernst	   Dulmers	   Ko	  Hartog	  Elektrotechniek	  B.V	  
Maykel	   Pieterse	   Ko	  Hartog	  Elektrotechniek	  B.V	  
Miranda	   van	  Dongen	   Koninklijke	  Woudenberg	  
Stefan	  	   Pulles	   Kragten	  BV	  
Ingrid	   Bakkers	   Kroes	  Aannemingsbedrijf	  B.V.	  
Jeroen	   Bogaers	   Libra	  Energy	  B.V.	  
Mariet	   Simonsz	   Loon-‐	  en	  Aannemingsbedrijf	  Simonsz	  B.V.	  
Gert-‐Jan	   Simonsz	   Loon-‐	  en	  Aannemingsbedrijf	  Simonsz	  B.V.	  
Martijn	   Clausen	   Maru-‐Systems	  
Sjonnie	   Baars	   Max	  Bögl	  Nederland	  B.V.	  
Wim	   van	  der	  Westen	   Meeuwisse	  Nederland	  B.V.	  
Stef	   Pijnaker	   Meeuwisse	  Nederland	  B.V.	  
Colin	   Hakkert	   Mouwrik	  Waardenburg	  B.V.	  

Ineke	   Slump	   MVO	  &	  Office	  support	  en	  communicatie	  
Paul	   Tammer	   Nederlands	  certificatie	  kantoor	  
Djurre	   de	  Boer	   NHL	  Leeuwarden	  
Hans	   van	  den	  Bosch	   Ons	  Licht	  is	  Groen	  BV	  
Hans	   Verhaaf	   Ons	  Licht	  is	  Groen	  BV	  
Dagmar	   Schenkel	   Orangegas	  
Joyce	   van	  Os	  de	  Man	   Orangegas	  
Paul	   van	  den	  Hoogen	   Ouwejan	  &	  F.	  de	  Bruijn	  Infra	  BV	  
Irene	   Bosman	   Pilkes	  Verlichting	  B.V.	  
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Katharina	   Schoemaker	   Pilkes	  Verlichting	  B.V.	  
Harry	   Kroes	   Pilkes	  Verlichting	  B.V.	  
Marcel	   Kleijnen	   Protinus	  IT	  
Wijnand	   de	  Radder	   Radder	  Advies	  
René	   Boiten	   Raedthuys	  Groep	  BV	  
Willem	   Groenendijk	   Robert	  Bosch	  
Erik	   van	  der	  Stoel	   Roel	  van	  der	  Stoel	  BV	  
Hylke	   van	  Slooten	   Rooftop	  Energy	  
Frans	   Hoogerbrugge	   Sanitas	  Groep	  
Remco	   Broekhuis	   Schoeller	  Allibert	  Services	  
Maria	   Malinowski	   Schoeller	  Allibert	  Services	  
Hendri	   Hoogebeen	   SIGHT	  landscaping	  
Martine	  	   Krol	   Slingerland	  Bouw	  
John	   Schepens	   SMT	  Bouw	  &	  Vastgoed	  
Anita	   Holst	   SPIE	  Nederland	  BV	  
Anton	   Janssen	   SPIE	  Nederland	  BV	  
Menno	   van	  Dijck	   SPIE	  Nederland	  BV	  
Dennis	   van	  Scherpenzeel	   Symbol	  BV	  
Guus	   Verlaat	   Team	  Kikk	  
Hans	   Boogaardt	   Team	  Kikk	  
Leroy	   Klomp	   Tesla	  Motors	  
Dian	   Kok	   Tomingroep	  
Erik	   van	  de	  Beld	   Tomingroep	  
Rob	   van	  der	  Veer	   ToshibaTEC	  Netherlands	  B.V.	  
Robbert	   Blonk	   ToshibaTEC	  Netherlands	  B.V.	  
Steven	  	   Nieuwenberg	  	   Tot	  Uw	  Dienst	  Consultancy	  	  
Linda	   Dekker	   Transportbedrijf	  R.	  Vels	  &	  Zn.	  B.V.	  
Nancy	   Salem	   Transportbedrijf	  R.	  Vels	  &	  Zn.	  B.V.	  
Wilma	   Stegink	   Trees	  for	  all	  
Iris	   Gardien	   Trees	  for	  all	  
Ben	   Dull	   Trending	  Energy	  
Bouwine	   Lokkerbol	   Trending	  Energy	  
Ank	   van	  den	  Bosch	   Van	  Beek	  Infra	  Groep	  BV	  
Peter	   van	  Beek	   Van	  Beek	  Infra	  Groep	  BV	  
Ton	   Kool	   Van	  Bekkum	  Groep	  BV	  
Marloes	   Kers	   Van	  Boekel	  Zeeland	  B.V.	  
Marco	   Bervoets	   Van	  den	  Heuvel	  Aannemingsbedrijf	  	  
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Ruben	   Koning	   Van	  Doorn	  Groep	  
Alexander	   van	  Straaten	   Van	  Doorn	  Groep	  
M.	   Bakker	   Van	  Hoogevest	  Architecten	  b.v.	  
Marjan	   van	  Raaijen	   van	  Raaijen	  Groep	  bv	  
Hans	  	   van	  Rijn	   Van	  Rijn	  Service	  B.V.	  
Jurian	   Borst	   Van	  't	  Hek	  Beheer	  

Antoine	   Steentjes	   vandervalk	  +	  degroot	  	  
Arend	  Jan	   Costermans	   vandervalk	  +	  degroot	  	  
Sonja	   van	  der	  Ham	   Veiligheidsconcept	  MCM	  b.v.	  
Henk	   Walberk	   Veiligheidsconcept	  MCM	  b.v.	  
Ton	   van	  Kleef	   Veko	  Lightsystems	  International	  BV	  
Laura	  	   Millenaar	   Vis	  Baggerwerken	  BV	  
Ties	  	   Bouwmeester	   Vis	  Baggerwerken	  BV	  
Eric	   Brink	   Voestalpine	  Railpro	  
Tanja	   Seegers-‐Kieboom	   Voestalpine	  SIGNALERING	  
Alex	   Rammeloo	   Volker	  Staal	  en	  Funderingen	  
Camille	   Cleonise	   Voorbij	  Funderingstechniek	  B.V.	  
Winfred	   Westerman	   Westerman	  advies	  &	  begeleiding	  
Eline	   Mertens	   Windchallenge	  Holland	  BV	  
	  



Daam Fockemalaan 22  Tel: 033 – 432 87 70 
3818 KG Amersfoort       ABN Amro:  418182094 
 
info@nlco2neutraal.nl   KvK nr: 6132 5929 
www.nlco2neutraal.nl   BTW nr: 112674732B01 
 

Verslag bijeenkomst Stichting Nederland CO2 Neutraal  
(5 juni 2015) 
 
De lijst met aanwezigen is te vinden onderaan het verslag. 
 

Welkom 
Thijs heet alle deelnemers welkom op de vierde bijeenkomst van Stichting Nederland CO2 Neutraal. Hij geeft 
een korte toelichting op het programma en we maken kennis door een kort vragenrondje. 

 
 
Twitter wedstrijd 

Om de bijeenkomst extra leuk te maken is er een Twitter wedstrijd georganiseerd. Er werd aan de deelnemers 

van de bijeenkomst gevraagd om tweets te plaatsen over de bijeenkomst. De uiteindelijke winnaars waren 

Marcel Spaas, Martijn van der Laak & Jacob Wolf. Zij wonnen een gesigneerde laptoptas door Katja Schuurman 

van Return to Sender. 

 
 

Werkgroepen 

Voordat de bijeenkomst begon zijn er vier werkgroepen bijeen gekomen. Dit waren de werkgroepen: 

elektriciteit en gasverbruik, brandstofverbruik wagenpark, brandstofverbruik bedrijfsmiddelen en 

elementenverharding. Onder het genot van een lunch hebben verschillende deelnemers uit dezelfde 

werkgroep elkaar kunnen ontmoeten en hun ideeën kunnen delen om zo tot bijzondere initiatieven te komen 

 

De werkgroep gas&elektra is op bezoek geweest bij CFE, in Dordrecht. Ze hebben daar een rondleiding door 

het bedrijf gehad. Daarnaast is er namens Egemin een presentatie gegeven. De bijeenkomst is door de 

aanwezigen als waardevol en informatief ervaren. 

De werkgroep wagenpark heeft besloten om tijdens de werkgroepbijeenkomsten kennis te delen door middel 

van het geven van presentaties door de deelnemers. Iedere bijeenkomst zullen twee deelnemende bedrijven 

vertellen over hun CO2 uitstoot en de CO2 reductiedoelstellingen. Het doel hiervan is om te leren van elkaars 

plannen en waar mogelijk nieuwe ideeën te implementeren in het eigen bedrijf. 

In de werkgroep bedrijfsmiddelen is een discussie gevoerd over mogelijkheden tot besparing. Twee punten zijn 

daarbij uitvoerig besproken: 1 de mogelijke besparing door een Start-stop systeem in te bouwen in oud 

materieel, bij nieuwe machines zit deze er standaard op. 2 Er word een software applicatie ontwikkeld voor het 

verzamelen van CO2 gegevens deze geeft meer inzicht in het verbruik per verbruiker en dan kan er meer 
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gestuurd worden op individueel vlak en word er ook meer bewust wording genoten binnen het bedrijf. Allebei 

deze ideeën zullen volgende bijeenkomst meer worden uitgewerkt en dan zijn er hopelijk ook meer resultaten 

met  het Start-stop systeem op oud materieel.  

Na de discussie van de vorige bijeenkomst is er tijdens de werkgroep materieel van 5 juni besloten om te kijken 

naar de mogelijkheid om de volgende bijeenkomst bij Roline op bezoek gaan  of de mogelijkheid dat er een 

presentatie word gehouden door een woordvoerder van Roline. Dit om verdere besparing van CO2 te realiseren 

met groenere banden.  

 

De werkgroep elementverharding richt zich op de gehele keten van elementverharding. Het doel van de 

werkgroep, op dit moment, is het in kaart brengen van de CO2 uitstoot van de gehele keten. Op dit moment 

wordt gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot een gedetailleerde ketenanalyse. De betrokken 

partijen kijken daarnaast hoe dit plan van aanpak uitgevoerd kan worden. 

Spreker - Logitech 
Logitech is een adviseurs- en ingenieursbureau gespecialiseerd in infra en logistiek. Daarbij wordt 50% van de 
werkzaamheden gedaan in opdracht van ProRail. Logitech is één van de allereerste bedrijven met een 
certificaat op de CO2 Prestatieladder; sinds 2009 heeft zij een certificaat (inmiddels op niveau 5).  
 
Gedurende deze jaren is er altijd een (gezond) spanningsveld geweest tussen het winstoogmerk van het bedrijf 
en de drive om duurzaam bezig te zijn. Want hoeveel heb je als bedrijf over voor CO2 reductie? Welke kosten 
zijn er aan investeringen verbonden en hoeveel tijd kost het om de documenten voor de certificering in orde te 
maken? En welke mogelijkheden zijn er om CO2 te verminderen? Als bedrijf kan het moeilijk zijn om tussen al 
deze vragen door een geschikte koers te bepalen. Gaandeweg kwam Logitech tot de conclusie dat één factor 
toch wel de belangrijkste is, wil een bedrijf succesvol zijn in haar CO2 reductiebeleid. En dat is het verkrijgen 
van draagvlak bij de medewerkers. Daarin moeten een aantal mensen de voortrekkers zijn die voldoende 
passie hebben bij het onderwerp om ook de andere collega’s te enthousiasmeren. Vervolgens is de tweede 
belangrijkste factor het gebruiken van je creativiteit. Out-of-the-box denken en open staan voor nieuwe 
aanpakken en mogelijkheden, ook in kleine dingen, resulteert in slimme oplossingen. Door met kleine stapjes 
te beginnen ontwikkel je als bedrijf een speurneus voor het zien van kansen om energie te besparen en CO2 te 
reduceren. En het laatste advies van Logitech om CO2 te reduceren is: gewoon ‘doen!’. 
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Standhouders   
Zowel vooraf, tijdens de pauze en tijdens de borrel waren er meerdere standjes aanwezig van ‘duurzame’ 
bedrijven. De volgende bedrijven waren aanwezig: 

Bedrijf  Contactpersoon  Omschrijving  Energiestroom 

Natuur op je muur Charlie Minter 
charlie@natuuropjemu
ur.nl 

Natuur op je muur levert verticale moestuinen. 
Daarmee kan iedereen zijn eigen groente en fruit 
kweken,. Groene vingers zijn niet nodig want de 
verticale moestuin zit zo in elkaar dat de planten 
voor zichzelf kunnen zorgen. 

Duurzame 
bedrijfsvoering  

Emission Europe Fred Boes 
fredboes@emissioneur
ope.com 

Emission Europe brengt een brandstofadditief op de 
markt waarmee brandstof bespaart kan worden en 
een reductie plaats vindt van schadelijke stoffen in 
de uitlaatgassen. Momenteel word het additief 
gebruikt in de binnenscheepvaart en is Emission 
Europe op zoek naar pilotbedrijven in de bouw & 
infra sector. 

Brandstof 
wagenpark 

Trees for all Wilma Stegink 
Wilma.stegink@treesfo
rall.nl  

Stichting Trees for all draagt bij aan een duurzame 
wereld door CO2 compensatie mogelijk te maken. Dit 
doen zij door te investeren in bosherstel en 
duurzame energie projecten. Deze projecten leveren 
extra inkomsten op voor de lokale bevolking en 
dragen bij aan herstel van natuur en milieu. 

Duurzame 
bedrijfsvoering 

Exalius Xander Mooibroek 
info@exalius.nl 

Exalius is een complete dienstverlener op het gebied 
van duurzame energie. Exalius adviseert welk 
product het beste bij u past én regelen eventueel 
subsidie, fiscaal voordeel en financiering.    

Duurzame energie  

MobiSolar Niels Veerman 
niels@mobisolar.nl 
 

MobiSolar biedt het duurzame alternatief voor een 
aggregaat. Onze Mobile Solar Units (MSU) gebruiken 
enkel de zon bij het opwekken van energie, dat 
voldoende is om een scala aan apparaten van stroom 
te voorzien. De MSU kan voor veel doeleinden 
gebruikt worden. Hierbij kan gedacht worden aan 
stroomvoorziening voor camerabeveiliging, 
evenementen, bouwterreinen en buitenbeurzen.   

Duurzame energie 

FairClimateFund Marcel Spaas 
Marcel.spaas@fairclim
atefund.nl  

FairClimateFund ondersteunt bedrijven, non-profit 
organisaties en particulieren om klimaatneutraal te 
worden. FairClimateFund biedt hiervoor CO2 rechten 
uit eigen voorgefinancierde projecten waarmee CO2 
uitstoot gecompenseerd kan worden. Alle projecten 
van FariClimatFund stimuleren schoner koken voor 
huishoudens in ontwikkelingslanden. 

Duurzame 
bedrijfsvoering   

CO2seminar.nl Thijs Lindhout 
thijs@co2seminar.nl  

CO2seminar.nl is een jonge en sterk groeiende 
onderneming die bedrijven helpt om verschillende 
managementsystemen te implementeren. 
CO2Seminar.nl is groot geworden met begeleiding 
van bedrijven naar een certificaat op de CO2-
Prestatieladder. Sinds kort kunnen bedrijven ook bij 
ons terecht voor begeleiding voor ISO9001, 
ISO14001, MVO prestatieladder, VCA en 
Veiligheidsladder.  

Duurzame 
bedrijfsvoering 
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Spreker Katja Schuurman – mede-oprichtster Return to Sender   

Katja Schuurman, vooral bekend als actrice, zangeres en presentatrice, vertelde tijdens de bijeenkomst van 5 

juni over haar motivatie achter het oprichten van Return to Sender. Deze fair-trade organisatie richt zich op 

lokale ondernemers en werknemers in de arme regio’s van onze wereld en geeft deze mensen de kans hun 

producten onder goede arbeidsomstandigheden en voor een eerlijke prijs te verhandelen.  

‘Waarom niet?’ is de vraag die Katja zichzelf stelt bij de kansen die zij in haar leven aangeboden krijgt. Want zijn 

mogelijkheden niet veel interessanter dan onmogelijkheden? Vaak zijn er niet eens redenen te benoemen om 

iets niet te doen. Wanneer je als mens op zoek gaat naar wat er anders en beter kan in de wereld, zijn er meer 

dan genoeg kansen te vinden. Voor Katja was het oprichten van Return to Sender de kans om haar idealisme 

als wereldverbeteraar concreet gestalte te geven. Aan het publiek van Nederland CO2 Neutraal doet zij de 

oproep om te zoeken naar hoe we samen onze wereld beter kunnen maken. Een klimaatneutrale economie 

lijkt voor sommige mensen misschien ver weg, maar door onze energie te steken in de mogelijkheden en 

kansen die we zien, zullen we ons doel steeds dichter bereiken. Stel jezelf daarom bij iedere mogelijkheid die je 

ziet de vraag: ‘Waarom niet!?‘. 

 

Volgende bijeenkomst 18 september 2015 

De volgende bijeenkomst van Nederland CO2 Neutraal zal plaatsvinden op vrijdag 18 september. Marjan 
Minnesma zal dan inspireren om met duurzaamheid bezig te zijn.   
 

Foto’s en video  
Tijdens de bijeenkomst is foto- en videomateriaal gemaakt. Dit zal binnenkort op de website worden geplaatst. 
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Deelnemerslijst  

Marieke Adriaans Aannemersbedrijf Verhoeven B.V. 

Rob Baken Manntech Gevelinstallaties BV 

Bjorn  Benschop Gebr. van der Lee 

J.J. Berghuis Certicon  

Marco  Bervoets Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. 

Willem Betlem Cofely Zuid Nederland 

Niels Bijleveld China Carbon N.V. 

Luc Binnendijk Decos Mobile Solutions 

Theo Bliekendaal Two-B Engineering b.v.  

Fred Boes Emission Europe 

Rob  Bonnes Dimension Data 

Hans Boogaardt Team Kikk 

Irene Bosman Pilkes Verlichting BV 

Gerard Bosman Bosman Advies 

Jos Bosman Bosman Bedrijfsadvies H&E 

Robin Broekhuijzen Arval bv 

Anne Brunekreef Dutch Rail Control 

Joyce  Buining Arval bv 

Onno Buskermolen Robert Bosch 

Tom  Capiau Egemin Automation 

Annemarie  Carlucci Ploegam BV 

Roeland Contzé Bouwend Nederland 

Udo de Been IsoBouw systems bv 

Danielle  de Bruin Climate Neutral Group 

Maud de Esch Hans Eek Infrawerken B.V. 

Linda de Jong Gebr. Vermeer Industrial Movements 

Cynthia de Koning Compass Infrastructuur Nederland B.V. 

Koen de Ruiter Tomingroep 

Cheryl de Vette van Beek Infra Groep 

Stijn Debets Royal Haskonig DHV 

Ed den Breejen Grootvalk 

Arnoud den Hoedt Egemin Automation 

Ruud Derks ZigZagSolar 

Martijn Diemel Protinus IT B.V. 

J. Dijkman Smals Dredging 

Gert Drent Logitech BV 

Jan Dubbeldam B.V. Ingenieursbureau M.U.C. 
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Ernst Dulmers Ko Hartog Elektrotechniek BV 

Ruud Dusseldorp Dusseldorp Consultancy BV 

Erica Eek Hans Eek Infrawerken B.V. 

Sylvia Gorter Cofely Nederland NV 

Sebastiaan Goud EarthPlan 

Willem  Groenendijk Robert Bosch 

P.D. Hage Hanse Staalbouw BV 

Chiel Hamse Twentse weg- en waterbouw BV 

Martin Havik Stichting Work with Nature 

Noud Hekkens CFE Nederland BV 

Ilona  Hessels VBK Groep 

Jennita Hoksberg SIGHT Landscaping b.v. 

Sonja  Hommels Twentse weg- en waterbouw BV 

Hendri Hoogebeen SIGHT Landscaping b.v. 

Mark  Huis in 't Veld Climate Neutral Group 

José  Ijzelenberg Daallin B.V. 

Irma Jansen BAM Infra Energie en Water West 

Bianca  Kalkman Gebr. Kalkman B.V. 

Hans  Kappen Ploegam BV 

Wesley Kemp EBN Certification B.V. 

Tycho Keuken De Vaart 

Ben Klomp Emission Europe 

Geert Knook  Manntech Gevelinstallaties BV 

Rob  Koch SPIE Nederland BV 

René Koekoek Hoornstra Aann.mij. NV 

Dian Kok Tomingroep 

Karin Koopman Wegenbouw Lansink Bv 

Harry  Kroes Pilkes Verlichting BV 

Marcel Kuipers Thales 

Anneke Lomans Lomans Groep BV 

Charlie Minter Natuur op je muur  

Xander  Mooibroek Exalius 

Peter Mooij Gemeente Amsterdam 

Judith  Nijssen Natuurbegraven Nederland 

Eryk Pardoen Siemens Nederland NV 

E. Passchier H&D Civiel BV 

Jasper Passtoors Gemeente Amsterdam 

Rene  Pelk Climex 
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Geert Pels   

Stef Pijnaker Meeuwisse Nederland B.V.  

Minte Poldervaart Motiffs > effectmanagement 

René Poll Natuurbegraven Nederland 

Stefan Pulles Kragten  

Ruben Puype Victor Buyck Steel Construction  

Cees Quak EBN Certification B.V. 

Karin Roeleveld CommuniKoters B.V. 

Geert Rongen Paradigit 

Fransina  Ruijgrok Hollandia Services BV 

Ingrid Schils C3 Organisatie Adviesbureau B.V. 

Katharina Schoemaker Pilkes Verlichting BV 

Rebecca Slager 
Van der Grift en Valkenburg Onderhoud 
BV 

Marcel Spaas Fair Climate Fund 

Wilma Stegink Trees for all  

Ruud ten Cate Schildersbedrijf Groenenboom BV 

Rob ten Hove gAvilar BV 

Wim  Ubaghs FLYNTH 

Erik van de Beld Tomingroep 

Merel van de Geer Logitech BV 

André van de Giessen Dutch Rail Control 

Thijs van de Grift Eneco Zakelijk 

Willem van de Sande C3 Organisatie Adviesbureau B.V. 

Paul van de Vondervoort Tauw Group bv 

Ludo van de Wiel ChoCo2 

Serge van den Berg Prodrive Learning 

Bianca  van den Berg-Imhof GWW Houtimport B.V. 

Lucienne van der Graaf Recreatiecentrum Zevenkampse Ring 

Martijn van der Laak Team Kikk 

Oscar van der Lindern  Epson Europe 

Steven van der Molen Baggerbedrijf de Boer B.V. 

Ad van der Plas Schijf Groep 

Dyon van der Pols Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. 

Sem van der Schoor VBK Groep 

Wim  van der Westen Meeuwisse Nederland B.V.  

Menno van Dijck SPIE Nederland BV 

Annet van Dijk B.V. Ingenieursbureau M.U.C. 
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Eric Jan van Ditzhuijzen Multilease B.V. 

Thomas van Doorn GWW Houtimport B.V. 

Erwin van Doornmalen Aannemingsbedrijf Van Herwijnen B.V. 

Edwin van Dusseldorp Siemens Nederland NV 

Bauke van Eck Epson Europe 

Jelle van Eijk Jelle Bijlsma BV 

Henk van Essen Hochtief Benelux 

Michel van Kampen Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. 

Sjon van Kruijsbergen Hoornstra infrabouw 

Henry van Langeveld Hochtief Infrastructure GmbH 

Richard van Lingen Voestalpine WBN 

Ed 
van 
Nieuwamerongen Logitech BV 

Gerard van Osch Hacousto-Protec 

J. van Santen Gebr. Schouls BV 

Martin  van Thulden ACON B.V. 

Marco  van Woerkom VBK Groep 

Rob Vankan Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw 

Niels Veerman MobiSolar 

Roy Veerman MobiSolar 

Eric Vercauteren IsoBouw systems bv 

Ronny Verduijn A. van Casteren Tilburg BV 

Rijk Verheul Veluws Centrum voor Technologie 

Guus Verlaat Team Kikk 

Pim Vis  Sita Remediation 

Leo Vissers DNV GL 

Lucienne Viveen 
Van der Grift en Valkenburg Onderhoud 
BV 

Marcel Vreedeveld Thales Nederland 

Andreas Willemsen Decos Mobile Solutions BV 

Guido Wilmes CRH Mobile Fencing & Security bv 

Jacob Wolf Schuuring 

H.G.M. Zaan Fuhler Wegenbouw 

F. Zoer 
Aannemersbedrijf Nagelhout Woudsend 
BV 
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Welkom 
 
Beste	  lezer,	  
	  
De	  vijfde	  bijeenkomst	  van	  Nederland	  CO2	  Neutraal	  zit	  er	  alweer	  op,	  wat	  vliegt	  de	  tijd	  
voorbij!	  Ons	  team	  heeft	  de	  bijeenkomst	  wederom	  als	  succes	  ervaren,	  en	  wij	  hopen	  dan	  ook	  
dat	  jij	  nieuwe	  kennis	  en	  ideeën	  hebt	  opgedaan	  voor	  jou	  bedrijf.	  Uiteraard	  willen	  we	  dat	  deze	  
dag	  niet	  wordt	  vergeten.	  Om	  deze	  reden	  hebben	  wij	  samen	  met	  het	  team,	  en	  een	  aantal	  
leden	  van	  de	  werkgroepen,	  een	  verslag	  in	  elkaar	  gezet.	  In	  dit	  verslag	  is	  het	  volgende	  te	  
lezen:	  
	  

! De	  werkgroepen	  
! Thijs	  zijn	  aftrap!	  
! Spreker	  –	  Jelle	  Bijlsma	  
! Spreker	  –	  Nick	  van	  Moerkerk	  
! Standhouders	  
! Marjan	  Minnesma	  
! Foto’s	  
! Deelnemerslijst	  

	  
Hou	  onze	  website	  in	  de	  gaten,	  want	  hierop	  verschijnen	  binnenkort	  alle	  foto’s	  en	  video’s!	  
	  
Groetjes,	  
Nienke	  	  
	  

	  
De werkgroepen 
	  
Om	  11.30	  zijn	  alle	  werkgroepen	  bij	  een	  gekomen,	  om	  met	  elkaar	  hun	  ervaringen	  op	  het	  
gebied	  van	  CO2	  reductie	  te	  delen,	  en	  nieuwe	  ideeën	  voor	  in	  het	  bedrijf	  op	  te	  doen.	  De	  leden	  
zijn	  in	  zes	  werkgroepen	  verdeeld:	  
	  
1.	  Bedrijfsmiddelen	  1	  (Groot)	  
2.	  Bedrijfsmiddelen	  2	  (Klein)	  
3.	  Gas&Elektra	  
4.	  Wagenpark	  1	  
5.	  Wagenpark	  2	  
6.	  Wagenpark	  3	  
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Bedrijfsmiddelen  
	  
Na	  een	  hele	  mooie	  excursie	  naar	  Roline	  BV,	  waar	  werkgroep	  Bedrijfsmiddelen	  veel	  heeft	  
geleerd	  over	  vernieuwde	  banden,	  zijn	  ze	  met	  de	  werkgroep	  bij	  elkaar	  gekomen	  op	  Landgoed	  
de	  Horst.	  De	  grootte	  van	  werkgroep	  bedrijfsmiddelen	  was	  dus	  danig	  gegroeid	  dat	  er	  een	  
splitsing	  is	  gemaakt	  aan	  de	  hand	  van	  het	  verbruik	  in	  liters	  brandstof	  van	  de	  verschillende	  
bedrijven.	  Zo	  is	  er	  een	  splitsing	  gekomen	  in	  werkgroep	  bedrijfsmiddelen	  klein	  en	  groot.	  
Tijdens	  de	  werkgroep	  zijn	  de	  successen	  van	  bedrijven	  besproken	  en	  de	  problemen	  waar	  
wordt	  tegen	  aangelopen.	  Het	  blijkt	  dat	  het	  nieuwe	  rijden/het	  nieuwe	  draaien	  per	  bedrijf	  
verschillend	  is.	  Sommige	  bedrijven	  hebben	  daar	  goede	  ervaringen	  mee,	  maar	  andere	  
hebben	  daar	  geen	  goede	  ervaringen	  mee.	  Waar	  de	  meeste	  bedrijven	  tegen	  aanlopen,	  is	  het	  
registreren	  van	  brandstofverbruik	  en	  personeel,	  en	  de	  werknemers	  betrokken	  houden	  bij	  
het	  CO2	  reductie	  proces.	  Dit	  zijn	  aspecten	  waar	  werkgroep	  Bedrijfsmiddelen	  zich	  in	  de	  
toekomst	  meer	  in	  wil	  gaan	  verdiepen.	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Marjan	  Kloos	  
           
Gas&Elektra 
	  
Tijdens	  de	  bijeenkomst	  van	  de	  werkgroep	  Gas&Elektra	  is	  door	  EcoConcepts	  een	  presentatie	  
gehouden	  over	  verschillende	  soorten	  duurzame	  oplossingen	  voor	  gas-‐	  en	  elektraverbruik	  in	  
panden.	  EcoConcepts	  levert	  onder	  andere	  infrarood	  verwarming	  middels	  een	  dun	  matje	  wat	  
eenvoudig	  achter	  het	  stucwerk	  van	  muren	  aangebracht	  kan	  worden.	  Dit	  levert	  aanzienlijke	  
voordelen	  in	  CO2	  reductie	  ten	  opzichte	  van	  gas;	  bovendien	  is	  deze	  manier	  van	  verwarmen	  
zeer	  gelijkmatig	  waardoor	  een	  aangenaam	  en	  gezond	  binnenklimaat	  ontstaat.	  Naast	  
infraroodverwarming	  zijn	  er	  ook	  andere	  energiebesparende	  producten,	  zoals	  Isofolie	  en	  
Thermocoat.	  Voor	  bedrijven	  waarin	  het	  gas-‐	  en	  elektraverbruik	  van	  de	  panden	  erg	  groot	  is,	  
kunnen	  deze	  oplossingen	  erg	  interessant	  zijn.	  De	  presentatie	  is	  dan	  ook	  door	  de	  werkgroep	  
als	  waardevol	  ervaren.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Margriet	  de	  Jong	  
Wagenpark 1 
 
Tijdens	  de	  bijeenkomst	  van	  wagenpark	  1	  heeft	  Gijs	  van	  Appeldoorn	  van	  Alstom	  Transport	  BV	  
een	  presentatie	  gehouden.	  In	  de	  werkgroep	  waren	  ditmaal	  3	  nieuwe	  personen	  aanwezig,	  
waardoor	  er	  een	  kennismakingsgesprek	  heeft	  plaatsgevonden,	  en	  er	  veel	  is	  uitgelegd.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ingrid	  Pilkes	  
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Wagenpark 2 
 
Tijdens	  de	  bijeenkomst	  van	  werkgroep	  wagenpark	  2	  heeft	  Menno	  van	  Dijk	  van	  SPIE	  een	  
presentatie	  gegeven	  over	  de	  behaalde	  CO2	  reductie	  resultaten	  binnen	  de	  organisatie.	  
Daarbij	  werd	  er	  ook	  een	  demo	  gegeven	  van	  het	  systeem	  dat	  hiervoor	  wordt	  toegepast	  door	  
SPIE.	  Vervolgens	  heeft	  Daniëlle	  de	  Bruin	  van	  Climate	  Neutral	  Group	  ook	  een	  presentatie	  
gegeven	  over	  ‘Duurzaam	  reizen’.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Nick	  van	  Moerkerk	  
Wagenpark 3 
 
Het	  was	  de	  eerste	  keer	  dat	  de	  werkgroep	  wagenpark	  3	  bij	  elkaar	  kwam.	  Met	  een	  kleine	  
groep	  werd	  er	  kennisgemaakt	  en	  werden	  ervaringen	  gedeeld	  over	  maatregelen	  op	  het	  
gebied	  van	  het	  wagenpark	  die	  al	  zijn	  ingevoerd	  bij	  de	  organisaties.	  Er	  zijn	  ook	  afspraken	  
gemaakt	  over	  de	  vervolgbijeenkomsten.	  Marjolein	  de	  Jong	  van	  HKV	  zal	  de	  werkgroep	  voor	  
de	  volgende	  bijeenkomsten	  voorzitten.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Nick	  van	  Moerkerk	  
	  

Thijs zijn aftrap! 
	  
“Wij	  zijn	  een	  stichting	  met	  winstoogmerk!”.	  Dat	  zijn	  één	  van	  de	  woorden	  van	  Thijs	  Lindhout	  
die	  de	  bijeenkomst	  opent.	  Het	  doel	  van	  de	  stichting	  is	  om	  echt	  een	  verschil	  te	  kunnen	  maken	  
in	  de	  wereld,	  door	  bijvoorbeeld	  een	  stuk	  bos	  in	  Costa	  Rico	  te	  adopteren.	  Thijs	  probeert	  te	  
zaal	  bewust	  te	  maken	  van	  de	  noodzaak	  om	  op	  elk	  niveau,	  van	  individueel	  tot	  mondiaal,	  ons	  
in	  te	  zetten	  voor	  CO2	  reductie.	  Het	  belooft	  een	  bijzondere	  bijeenkomst	  te	  worden	  met	  
sprekers	  die	  uit	  het	  hart	  kennis	  en	  inspiratie	  delen.	  De	  zaal	  wacht	  op	  wat	  komen	  gaat….	  

 
Spreker – Jelle Bijlsma 
	  

Zoals	  je	  wellicht	  gemerkt	  hebt,	  hebben	  afgelopen	  
bijeenkomst	  twee	  sprekers	  uit	  het	  werkveld	  
gepresenteerd.	  Een	  van	  die	  sprekers	  was	  Jelle	  
Bijlsma	  van	  Jelle	  Bijlsma	  BV.	  Jelle	  heeft	  veel	  
verteld	  of	  hun	  bedrijf	  en	  CO2	  beleid.	  Bij	  de	  
vorige	  bijeenkomst	  heeft	  Jelle	  Bijlsma	  BV	  de	  
Nederland	  CO2	  Neutraal	  wisselbokaal	  
gewonnen,	  dus	  deze	  keer	  was	  de	  keuze	  voor	  
een	  spreker	  snel	  gemaakt. 	  
	  
Jelle	  Bijlsma	  BV	  heeft	  vier	  verschillende	  takken	  

van	  sport.	  Ze	  zijn	  werkzaam	  in	  de	  infra,	  daar	  doen	  
ze	  de	  riolering,	  verharding,	  tuininrichting	  en	  het	  
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watermanagement.	  De	  tweede	  tak	  van	  sport	  is	  groenonderhoud,	  daar	  doen	  ze	  bermmaaien,	  
slootmaaien,	  gazonmaaien	  en	  rooien.	  	  
Daarnaast	  doen	  ze	  ook	  aan	  grondverzet:	  kadewerken,	  ruimte	  voor	  de	  rivieren	  en	  
recreatiegebieden.	  Als	  laatste	  tak	  van	  sport,	  heeft	  Jelle	  Bijlsma	  BV	  ook	  opdrachten	  in	  de	  
bagger-‐	  en	  beschoeiingswerk.	  Al	  deze	  werkzaamheden	  gebeuren	  met	  vaak	  grote	  en	  
vervuilende	  machines.	  	  
	  
Qua	  werkzaamheden	  heeft	  Jelle	  Bijlsma	  BV	  een	  grote	  CO2	  emissie.	  Onze	  grote	  motivatie	  om	  
Jelle	  Bijlsma	  als	  spreker	  te	  vragen	  op	  ons	  event,	  heeft	  te	  maken	  met	  de	  manier	  waarop	  Jelle	  
Bijlsma	  BV	  met	  zijn	  reductiemaatregelen	  omgaat.	  Ze	  hebben	  het	  beleid	  voor	  reduceren	  op	  
brandstof,	  door	  de	  aanschaf	  van	  Euro	  VI	  vrachtwagens	  en	  voertuigen,	  elektrische	  
voertuigen,	  en	  tier	  IV	  motoren	  in	  graafmachines.	  De	  grootste	  reductie	  in	  de	  scope	  1	  
emissies,	  zitten	  in	  het	  fleetmanagement	  en	  een	  goed	  werkend	  tankregistratiesysteem.	  	  
Het	  tankregistratiesysteem	  is	  een	  zelf	  ontwikkelde	  app,	  de	  zo	  gehete	  GRIP	  app,	  die	  wordt	  
gedownload	  op	  de	  mobiele	  telefoons	  van	  de	  werknemers.	  De	  app	  geeft	  actuele	  informatie	  
over	  de	  werknemers	  en	  het	  materieel.	  Deze	  app	  combineert	  de	  locatie	  en	  het	  tankgedrag	  -‐-‐-‐	  
	  
van	  de	  werknemers.	  Hierdoor	  wordt	  het	  inzicht	  in	  het	  brandstofverbruik	  vergroot	  en	  worden	  
werknemers	  volledig	  betrokken	  in	  het	  CO2	  reductie	  proces.	  Deze	  app	  is	  door	  Jelle	  Bijlsma	  BV	  
ontwikkeld	  en	  wordt	  momenteel	  getest.	  	  
	  
Naast	  het	  tankregistratiesysteem	  en	  andere	  maatregelen	  in	  de	  Scope1	  heeft	  Jelle	  Bijlsma	  BV	  
ook	  in	  de	  Scope	  2	  emissies	  met	  vooruitstrevende	  maatregelen	  genomen.	  Zo	  liggen	  er	  280	  
zonnepanelen	  op	  het	  dak	  van	  de	  loods	  bij	  Jelle	  Bijlsma	  BV	  en	  is	  het	  bedrijf	  helemaal	  
overgegaan	  op	  groene	  stroom.	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Marjan	  Kloos	  

 
Spreker – Nick van Moerkerk 
	  
Al	  vele	  jaren	  is	  Nick	  van	  Moerkerk	  bezig	  met	  
het	  motiveren	  van	  bedrijven	  om	  met	  MVO	  
aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  Tijdens	  de	  bijeenkomst	  
heeft	  Nick	  hier	  een	  vervolg	  aan	  gegeven	  
door	  middel	  van	  de	  prestatie	  van	  zijn	  
nieuwe	  e-‐book	  ‘Hoe	  schrijf	  ik	  een	  MVO	  
jaarverslag?’.	  Het	  e-‐book	  bevat	  een	  
compleet	  stappenplan	  om	  zelf	  aan	  de	  slag	  
te	  gaan	  met	  MVO	  en	  daarbij	  een	  MVO	  
jaarverslag	  te	  schrijven	  conform	  de	  
internationale	  normen.	  MVO	  Nederland	  en	  
vele	  andere	  bedrijven	  die	  net	  zijn	  gestart	  
met	  het	  schrijven	  van	  een	  MVO	  jaarverslag	  
hebben	  meegewerkt	  aan	  het	  boek.	   	   	   	   	   	   Nick	  van	  Moerkerk	  
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Standhouders 
 

AFS Group 
AFS	  Energy	  ont-‐zorgt	  CO2-‐prestatieladder	  bedrijven	  graag	  op	  het	  gebied	  
van	  de	  inkoop	  van	  duurzame	  energie	  en	  CO2-‐compensatie.	  Hiervoor	  
hebben	  zij	  toegang	  tot	  een	  groot	  klantenbestand	  van	  zowel	  kleine	  als	  
grote	  nationale	  gecertificeerde	  producenten	  van	  Nederlandse	  wind,	  zon,	  
water	  en	  sinds	  kort	  ook	  biomassa	  zodat	  ze	  exact	  op	  elke	  wens	  kunnen	  
aansluiten.	  	  
 

Co2Management 
Met	  CO2Management.nl	  kunt	  u	  heel	  snel	  uw	  eigen	  footprint	  meten.	  
Maar	  ze	  gaan	  veel	  verder	  dan	  de	  andere	  online	  tools;	  met	  
CO2Management.nl	  kunt	  u	  direct	  de	  resultaten	  van	  uw	  besparingen	  
inzien	  over	  de	  tijd.	  
 
The Footprint Challlenge 
The	  Footprint	  Challenge	  heeft	  het	  over	  de	  voetafdruk;	  de	  ruimte	  die	  
nodig	  is	  voor	  onze	  levensstijl.	  The	  Footprint	  Challenge	  daagt	  uit,	  prikkelt	  
en	  inspireert	  om	  de	  voetafdruk	  te	  verkleinen.	  Kleine	  acties,	  groot	  
verschil!	  
 

Eco-Concepts 
Eco	  Concepts	  is	  importeur	  van	  zeer	  onderscheidende	  producten	  waarbij	  
kwaliteit,	  prestatie,	  gezondheid	  en	  duurzaamheid	  op	  de	  eerste	  plaats	  
staan.	  	  
 

Paperwise 
De	  natuur	  kent	  geen	  afval,	  dat	  is	  Paperwise	  zijn	  inspiratie:	  Afval	  is	  nuttig	  
in	  een	  nieuwe	  toepassing.	  In	  dit	  geval	  als	  grondstof	  voor	  kwalitatief	  
hoogwaardig,	  duurzaam	  papier	  en	  karton.	  PaperWise	  geeft	  
landbouwafval	  een	  tweede	  leven.	  
 
Co2Seminar 
CO2Seminar	  is	  een	  jong	  en	  sterk	  groeiende	  onderneming	  die	  bedrijven	  
onder	  andere	  helpt	  om	  aan	  de	  CO2-‐Prestatieladder	  eisen	  te	  voldoen.	  
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Marjan Minnesma 
	  

Wie	  is	  Marjan	  Minnesma?	  
Marjan	  Minnesma	  was	  3	  jaar	  lang	  de	  nummer	  1	  in	  

de	  duurzame	  top	  100	  van	  Nederland	  (opgesteld	  
door	  Trouw).	  De	  afgelopen	  tijd	  is	  Marjan	  
Minnesma	  vooral	  bekend	  geworden	  van	  de	  
gewonnen	  ‘Klimaatzaak	  tegen	  de	  staat’.	  
Maar	  veel	  meer	  dan	  een	  activist	  is	  Marjan	  
Minnesma	  een	  ondernemer;	  zij	  is	  mede-‐
oprichtster	  van	  Urgenda,	  dé	  organisatie	  
voor	  duurzaamheid	  en	  innovatie	  in	  
Nederland.	  Urgenda	  helpt	  andere	  
bedrijven	  en	  organisaties	  bij	  	  
het	  opstarten	  van	  nieuwe	  ideeën.	  Zo	  was	  
Urgenda	  eerder	  bekend	  van	  het	  initiatief	  
‘Wij	  willen	  zon’:	  het	  collectief	  inkopen	  van	  
zonne-‐energiecellen	  uit	  China	  waardoor	  de	  

prijs	  met	  1/3	  verlaagd	  kon	  worden.	  Het	  lukte	  
Urgenda	  dit	  zelfs	  zonder	  hulp	  van	  subsidies	  te	  

doen.	  
	  
Klimaatverandering	  zorgt	  voor	  onrust	  in	  de	  wereld	  
Wanneer	   gesproken	   wordt	   over	   klimaatverandering,	   wordt	   vaak	   de	   nadruk	   gelegd	   op	  
opwarming	  van	  de	  aarde,	  het	  afsmelten	  van	  de	  poolkappen	  en	  het	  stijgen	  van	  de	  zeespiegel.	  
Marjan	  Minnesma	  neemt	  ons	  echter	  mee	  langs	  een	  aantal	  plekken	  op	  aarde	  waar	  zich	  heel	  
andere	  problemen	  voordoen	  door	  klimaatverandering:	  West	  Afrika	  bijvoorbeeld,	  waar	  door	  
een	   stijging	   van	   de	   nachttemperatuur	   met	   1,4	   graden,	   de	   koffie-‐	   en	   cacaoteelt	   minder	  
opbrengt.	  Of	  Californië,	  waar	  door	  langdurige	  droogte	  bosbranden	  ontstaan	  en	  de	  landbouw	  
bedreigen.	  Op	  andere	  plaatsen	  op	  aarde	  hebben	  zuurdere	  zeeën	  effect	  op	  het	  koraal	  en	  de	  
visserij.	   En	   een	   ander	   bekend	   voorbeeld:	   Syrië	   had	   voorafgaand	   aan	   de	   burgeroorlog	   al	   4	  
jaar	   lang	   last	   van	   droogte,	   waardoor	   boeren	   naar	   de	   steden	   migreerden	   en	   daar	  
werkeloosheid	  en	  onvrede	  ontstond.	  Klimaatverandering	  is	  dus	  direct	  gelinkt	  aan	  voedsel	  en	  
water;	  en	  daardoor	  aan	  onrust	  en	  oorlog.	  Klimaatverandering	  zorgt	  ervoor	  dat	  mensen	  op	  
drift	  raken,	  en	  dat	  is	  iets	  wat	  in	  het	  nieuws	  vaak	  niet	  belicht	  wordt.	  
	  
Nederland	  klimaatneutraal	  in	  2030	  
In	   eigen	   land	   is	   door	   Urgenda	   een	   analyse	   uitgevoerd	   over	   de	   vraag	   of	   100	  %	   duurzame	  
energie	  in	  2030	  mogelijk	  is.	  Daarbij	  is	  grondig	  gekeken	  naar	  de	  technische	  uitvoerbaarheid,	  
of	  het	   financieel	  mogelijk	   is	   en	  of	  de	  mankracht	  om	  Nederland	  klimaatneutraal	   te	  maken,	  
beschikbaar	  is.	  De	  conclusies	  van	  dit	  onderzoek	  waren	  duidelijk:	  het	  is	  technisch	  uitvoerbaar,	  
het	   financieel	   haalbaar	   en	  we	   hebben	   genoeg	  mensen.	   De	   vraag	   is	   alleen	   of	  we	   het	   echt	  
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willen!	  Vaak	  moet	  een	   innovatief	   idee	  opgepakt	  worden	  om	  zo	  meer	   innovatie	   te	   kunnen	  
stimuleren;	  het	  is	  een	  zichzelf	  versterkend	  proces.	  
Urgenda	  is	  de	  afgelopen	  tijd	  bezig	  met	  het	  energieneutraal	  maken	  van	  huizen.	  Daarbij	  wordt	  
de	   energierekening	   van	   15	   jaar	   ‘gebruikt’	   als	   investering	   om	   huizen	   energieneutraal	   te	  
maken.	  Een	  ander	  voorbeeld	  is	  het	  hoofdkantoor	  Aliander:	  daarbij	  is	  gekozen	  de	  aannemers	  
niet	   te	   laten	  concurreren	  op	  prijs,	  maar	  op	  duurzame	  criteria	  binnen	  een	  bepaald	  budget.	  
Zichtbaar	  in	  het	  nieuwe	  pand	  is	  het	  isolatiemateriaal	  gemaakt	  van	  de	  oude	  gedragen	  kleren	  
van	  eigen	  werknemers.	  
	  
Stoppen	  met	  polderpolitiek	  
	  
Marjan	  Minnesma	   concludeert	   dat	   het	   tijd	   is	   te	   stoppen	  met	   het	   iedereen	   naar	   de	   zin	   te	  
maken;	   het	   is	   tijd	   elkaar	   de	   waarheid	   zeggen.	   Nu	   wordt	   al	   gesproken	   over	   de	  
‘Koolstofbubbel’:	  de	  beleggingen	   in	   fossiele	  brandstoffen	  dalen	   in	  waarde.	  Bedrijven	   in	  die	  
branche	   houden	   zich	   nog	   groot	   naar	   het	   publiek	   toe,	  maar	   de	   top	   schiet	   langzaam	   in	   de	  
stress.	  In	  de	  politiek	  en	  het	  bedrijfsleven	  is	  de	  milieuproblematiek	  doorgedrongen.	  Zelfs	  de	  
Nederlandse	  staat	  erkent	  de	  noodzaak	  om	  in	  2020	  25%	  van	  de	  Nederlandse	  CO2	  uitstoot	  te	  
reduceren	   ten	   opzichte	   van	   1990.	   Klimaatverandering	   is	   het	   enige	   onderwerp	   in	   een	  
rechtszaak	   waarbij	   alle	   Europese	   landen	   al	   25	   jaar	   lang	   ondertekenen	   dat	   er	   iets	   moet	  
gebeuren.	   In	   de	   Klimaatzaak	   heeft	   Urgenda	   de	   Nederlandse	   Staat	   aangesproken	   op	   haar	  
verantwoordelijkheid	  om	  haar	  beloften	  na	  te	  komen	  en	  haar	  burgers	  te	  beschermen	  tegen	  
de	   korte-‐	   en	   lange	   termijn	   gevolgen	   van	   klimaatverandering.	   De	   staat	   lapt	   die	  
verantwoordelijkheid	  nu	  aan	  zijn	   laars	  door	  tegen	  de	  zaak	  van	  Urgenda	  in	  hoger	  beroep	  te	  
gaan.	  
	  
Kom	  in	  actie!	  
Marjan	   Minnesma	   loopt	   in	   November	   de	   512	   kilometer	   naar	   Parijs,	   naar	   de	   klimaattop.	  
Iedere	  dag	  zal	  een	  andere	  gast	  haar	  vergezellen	  en	  zal	  er	  door	  NOS	  aandacht	  aan	  dit	  initiatief	  
gegeven	   worden.	   De	   route	   loopt	   langs	   diverse	   treinstations,	   waardoor	   iedereen	   die	   een	  
stukje	  mee	  wil	  lopen,	  kan	  aanhaken.	  
Doe	  je	  in	  plaats	  van	  wandelen	  liever	  iets	  anders,	  dan	  kun	  je	  je	  ook	  opgeven	  voor	  de	  Dag	  van	  
de	  Duurzaamheid	  op	  9	  oktober.	  Op	  de	  website	  kun	   je	  zien	  wat	  er	  op	  deze	  dag	  allemaal	  te	  
doen	  is.	  	  
Er	   is	   heel	   veel	   te	   doen	   in	   de	   wereld	   van	   duurzaamheid.	   Nieuwe	   ideeën,	   initiatieven	   en	  
innovaties	  borrelen	  één	  voor	  één	  op.	  Ben	  je	  zat	  van	  het	  negatieve	  nieuws,	  kom	  dan	  in	  actie!	  
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Deelnemerslijst 

Steven	   van	  der	  Molen	   Baggerbedrijf	  de	  Boer	  
Erwin	   van	  Doornmalen	   Aannemingsbedrijf	  Van	  Herwijnen	  B.V.	  
Jelle	  Coen	   Bijlsma	   Jelle	  Bijlsma	  B.V.	  
Marieke	   van	  Eijk	   Jelle	  Bijlsma	  B.V.	  
Annieke	   van	  Ast	   Smals	  Dredging	  BV	  
Bjorn	   Benschop	   Gebr.	  Van	  der	  Lee	  
Theo	   Hoebee	   Gebr.	  van	  der	  Lee	  
Hans	   Kappen	   Ploegam	  BV	  
Annemarie	   Carlucci	   Ploegam	  BV	  
Herman	   Zondag	   Jos	  Scholman	  Holding	  
Gerrit	   Cazant	   GWW	  Houtimport	  B.V.	  
Bianca	   van	  den	  Berg	   GWW	  Houtimport	  B.V.	  
Bianca	   Kalkman	   Gebr.	  Kalkman	  B.V.	  

Angelina	  
Vonk	  Noordegraaf-‐de	  
Vries	   Loonbedrijf	  de	  Vries	  B.V.	  

Jolanda	   de	  Vries	   Loonbedrijf	  de	  Vries	  B.V.	  
Miranda	   Le	  Blanc	   Van	  Rijn	  Service	  
Sjon	   van	  Kruijsbergen	   Hoornstra	  Infrabouw	  
Stef	   Pijnaker	   Meeuwisse	  Nederland	  B.V.	  
Ingrid	  	   Bakkers	   Kroes	  Aannemingsbedrijf	  B.V.	  
Karin	  	   Koopman	   Wegenbouw	  Lansink	  
Linda	  	   de	  Jong	   Gebr.	  Vermeer	  Industrial	  Movements	  BV	  
Kees	   Braun	   Sysmex	  Nederland	  B.V.	  
R.L.B.	   van	  der	  Meel	   Mos	  Grondmechanica	  B.V.	  
José	   Ijzelenberg	   Daallin	  B.V.	  
Willem	   Ubaghs	   	  	  
Anne	   Brunekreef	   Dutch	  Rail	  Control	  
Andre	   van	  de	  Giessen	   Dutch	  Rail	  Control	  
Rik	   Verstappen	   C.S.C.	  Ceelen	  Sportconstructies	  
Oscar	   van	  der	  Linden	   Epson	  
Marja	   Wagemaker	   Isero	  Ijzerwarengroep	  B.V.	  
Hans	  	   van	  Houwelingen	   Vossloh	  Cogifer	  Kloos	  BV	  
Peter	   Bode	   Cable	  Partners	  
Noud	  	   Hekkens	   CFE	  Nederland	  BV	  
Martin	   van	  Thulden	   ACON	  B.V.	  
Mark	   Boomgaards	   Holland	  Ridderkerk	  
Sandra	   Timmermans	   BLM	  Wegenbouw	  
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Guido	   Kremer	   BLM	  Wegenbouw	  
Tom	   Capiau	   Agidens	  
Martijn	   Diemel	   Protinus	  	  
Marjan	   van	  Raaijen	   van	  Raaijen	  Groep	  
Jan	  	   Hooghwerff	   M+P	  raadgevende	  ingenieurs	  BV	  
E.M.	   Bastiaan	   Bastiaan	  infra	  B.V.	  
Cheryl	   de	  Vette	   van	  Beek	  
Stefan	   Pulles	   Kragten	  BV	  
Willem	   van	  de	  Sande	   C3	  Organisatie	  Adviesbureau	  B.V.	  
Irene	   Bosman	   Pilkes	  Verlichting	  BV	  
Harry	   Kroes	   Pilkes	  Verlichting	  BV	  
Marco	   Bervoets	   Van	  den	  Heuvel	  Aannemingsbedrijf	  B.V.	  
	  	   	  	   CRH	  Mobile	  Fencing	  &	  Security	  BV	  
Ron	   de	  Waard	   Compass	  Infrastructuur	  Nederland	  B.V.	  
Maykel	   Pieterse	   KO	  Hartog	  Elektrotechniek	  B.V.	  
Arjan	   Eekel	   CRH	  Mobile	  Fencing	  &	  Security	  BV	  
Gijs	   van	  Apeldoorn	   Alstom	  Transport	  B.V.	  
Toon	   Vromans	   Kroeze	  &	  Maas	  
Willem	   Groenendijk	   Robert	  Bosch	  B.V.	  
	  	   	  	   Robert	  Bosch	  B.V.	  
Richard	   van	  Lingen	   Voestalpine	  WBN	  
Marieke	   Adriaans	   Aannemersbedrijf	  Verhoeven	  B.V.	  
Peter	   Henzen	   Henzen	  Wegenbouw	  BV	  
Merel	   van	  de	  Geer	   Logitech	  B.V.	  
Menno	   van	  Dijck	   SPIE	  Nederland	  	  
Bernd	   Jansen	   SPIE	  Nederland	  	  
Erik	   Janssen	   SPIE	  Nederland	  	  
Ed	   van	  Nieuwamerongen	   Logitech	  B.V.	  
Jordy	  	   Winter	   D.	  van	  Geemen	  &	  Zonen	  B.V.	  
René	   Koekoek	   Hoornstra	  Aannemingsbedrijf	  NV	  
Diana	   ter	  Brake	   D.	  van	  Geemen	  &	  Zonen	  B.V.	  
Tanja	   Seegers-‐Kieboom	   voestalpine	  SIGNALING	  Siershahn	  
Guus	   Otten	   Max	  Bogl	  Nederland	  
Endy	   Passchier	   H&D	  Civiel	  BV	  
Theo	  	   Bliekendaal	   Two-‐B	  Engeneering	  
Marcel	   Kuipers	   Thales	  Transportation	  Systems	  
Ad	   van	  Zundert	   Thales	  Transportation	  Systems	  
Marjolein	   de	  Jong	   HKV	  
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Michel	   Miltenburg	   Oranje	  BV	  
Michelle	   van	  Arendonk	   Oranje	  BV	  
Udo	  	   de	  Been	   Isobouw	  
Matti	   van	  Schooneveld	   Tata	  Steel	  
Linda	  	   de	  Weerd	   Van	  Steenis	  Geodesie	  BV	  
Peter	   Pirovano	   Gilissen	  
M.A.	   de	  Looff	   VVEK	  b.v.	  
Frank	   Treuren	   van	  der	  Werff	  Groep	  
Arnoud	   Fokkens	   Ziut	  B.V.	  
Astrid	  	   Zuidam	   Van	  der	  Linden	  Beton	  bv	  
Jolanda	   Vreeburg	   Centercon	  b.v.	  
Jaco	   Gerritsen	   van	  Gelder	  
Angelique	   Tijs	   Kuurman	  West	  B.V.	  
Inge	   van	  der	  Bruggen	   i3	  Nederland	  BV	  
Aaik	   Rodenburg	   Rodenburg	  Biopolymers	  
Erik	   Luiken	   Re-‐Infra	  bv	  
Sylvia	   Gorter	   Cofely	  Nederland	  NV	  
Chantal	   de	  Hoog	   Estri	  
Paul	   Kokke	   Berko	  Wijchen	  b.v.	  
René	   Poll	   Natuurbegraven	  Nederland	  
Jeffrey	   de	  Kleijn	   DIT	  Services	  
Sri	   Indari	   Independent	  
Rob	   Vankan	   Aan	  de	  Stegge	  Bouw	  &	  Werktuigbouw	  
Alletta	  	   Schreuder	   Ballast	  Nedam	  Beheer	  
Jan-‐Willem	   Snijders	   Florijn	  Aannemingsbedrijf	  BV	  
Bart	   Lastdrager	   Erdi	  
Frans	   van	  Soest	   Eco2heatbreda	  
J.	  	   Westveer	   Hig	  
Danielle	   de	  Bruin	   Climate	  Neutral	  Group	  
J.C.	   Pors	   Adviesbureau	  Pors	  -‐	  Milieu,	  Arbo	  &	  Omgeving	  
Bert	   Klomp	   Klomp	  offsetdrukkers	  
Geert	   Kuipers	   AVIA	  Nederland	  
Peter	   de	  Zoete	   Natuurbegraven	  Nederland	  
Detmar	   Bok	   Gemeente	  Heusden	  
Koos	   Schenk	   SmartCrusher	  BV	  
Bart	   Jaspers	   Sweebr.com	  
Antonie	   Langelaan	   Cofely	  Nederland	  NV	  
Annet	   van	  Dijk	   B.V.	  Ingenieursbureau	  M.U.C.	  
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Judith	   Nijssen	   Natuurbegraven	  Nederland	  
Rogier	   Witteveen	   Van	  der	  Wiel	  
Roberto	   de	  Miranda	   Stuit	  
Marcel	   Kersten	   Dolmans	  Landscaping	  Group	  
Niels	   Bijleveld	   China	  Carbon	  Fund	  
Quirijn	  	   van	  Hengstum	   AFS	  Group	  
Leo	   Smit	   CO2Management	  
Laura	   Moninkga	   The	  Footprint	  Challenge	  
Nick	   Op	  den	  Buijsch	   Paperwise	  
Nick	   van	  Moerkerk	   MVO	  Consultants	  
Sevanne	  	   Bouman	   Gemeente	  Heusden	  
Jan	   Dubbeldam	   B.V.	  Ingenieursbureau	  M.U.C.	  
Lucien	   Wilpshaar	   Prima	  Equipment	  
Dorian	   Hill	   Hillblock	  
Roel	   Timmermans	   G.	  Van	  der	  Ven	  
Rob	   Tiellemans	   G.	  Van	  der	  Ven	  
Irma	   Ketels	   Promedico	  ICT	  B.V.	  
Eric	   Vogel	   Natuurmonumenten	  
Marcel	   Holt	   Eco	  Concepts	  
Arnout	   Druyvesteyn	   Eco	  Concepts	  
Jolanda	   Verbiesen	   Gemeente	  Heusden	  
Bertus	   de	  Jong	   De	  Jong	  Holding	  
Frank	   Marcus	   Marcus	  Architecten	  
Th.W.J.	   Lintsen	   Vis	  Baggerwerken	  BV	  
Ties	   Bouwmeester	   Vis	  Baggerwerken	  Oudekerk	  aan	  den	  Ijssel	  BV	  
Linda	   de	  Wilde	   Wegenbouw	  De	  Wilde	  BV	  
Ton	   Roozen	   iLLUM	  
Mark	   Dekker	   Labrujere	  Staalbouw	  B.V.	  
Roel	   Croes	   Stichting	  GreenICT/Stichting	  IIP	  Duurzame	  ICT	  
Marcel	   van	  Gurp	   Labrujere	  Staalbouw	  B.V.	  
Edwin	   Keizerwaard	   Keizerwaard	  B.V.	  
Piet	   van	  Lingen	   Piet	  van	  Lingen	  
Jessica	   Boersma	   Alescon	  
Hennie	   Kieboom	   Beije	  BV	  
Timon	   Pouwels	   Van	  de	  Bult	  GWW	  BV	  
Diana	   Correa	   DC	  Consultant	  
Eric	   Vercauteren	   Isobouw	  
Rob	   Mathlener	   ADVIBE	  
Eddy	   Koenders	   Hoornstra	  Infrabouw	  
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Margriet	   de	  Jong	   CO2Seminar	  
Marjan	   Kloos	   CO2Seminar	  
Arend-‐Jan	   Noordam	   CO2Seminar	  
Lisanne	   Schuurman	   CO2Seminar	  
Thijs	   Lindhout	   CO2Seminar	  
Martin	   Vos	   CO2Seminar	  
Nienke	   Bakker	   Nederland	  CO2	  Neutraal	  
Marco	   Zwaan	   Zwaan	  Printmedia	  BV	  
Hendrik	   den	  Boer	   A.K.	  Barendregt	  B.V.	  
Titia	   Langerveld	   Alstom	  Transport	  B.V.	  
Frank	   Hoogenboom	   Abeko	  BV	  
John	  	   Nannings	   Eti	  
Astrid	   Plettenburg-‐Sperling	   NCI	  BV	  
Hans	   Schaap	   GreenStar	  Statistics	  
Melissa	   Droog	   Aannemingsbedrijf	  Growepa	  BV	  
Lucienne	   van	  der	  Graaf	   Sportfondsen	  
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Verslag Excursie – Roline 
Aanwezig:   

• Carlo Hijze (Roline BV),  
• Bjorn Benschop (Gebr. Van der Lee),  
• Theo Hoebee (Gebr. Van der Lee),  
• Renee Koekoek (Hoornstra Aannemingsmaatschappij NV),  
• Sjon van Kruijsbergen (Hoornstra infrabouw),  
• Stef Pijnaker (Meeuwisse Nederland B.V.)  
• Bianca Kalkman (Kalkman B.V.) 

 

Als begin van de werkgroep Bedrijfsmiddelen is er dit keer een bezoek geweest bij Roline. Roline 
is een Banden specialist  die ook voornamelijk banden vernieuwd. Ze zijn in 1989 opgericht en 
sinds 1999 volle dochter van Connexxion.  

Roline is de marktleider in vernieuwde banden. Ze hebben een speciaal Business to business 
concept waar ze een bedrijfsspecifieke oplossing voor hun klanten maken. Het 
vernieuwingsproces word door voorgevulkaniseerde loopvlakken gedaan waardoor een betere 
kwaliteit band ontstaat. Een band kan twee keer vernieuwd worden. De kosten van een 
vernieuwede band zijn 33% van een nieuwe band. 2x vernieuwen brengt voor één band de kosten 
van 166% van een nieuwe band mee. Dit levert een kostenbesparing van 144% op. Door de het 
proces van vernieuwen kan een vernieuwede band ook 10% meer km rijden dan een nieuwe 
band. Na 2x vernieuwen heeft de band dus 320% kilometers gereden voor een totale kosten van 
166%. Dit geeft een kostenbesparing en een reductie van CO2 uitstoot.  

Bij de productie van een nieuwe vrachtwagenband komt er 220 kg CO2 vrij. Bij de productie van 
een vernieuwede band komt er daarentegen slechts 39 kg CO2 vrij. Dit leid dus sowieso in een 
reductie van CO2 uitstoot in de keten.  

Naast deze besparingen heeft Roline voor Connexxion een loopvlak ontwikkeld met een lagere 
rolweerstand. Dit heeft tot een brandstofbesparing van 4% geleid voor Connexxion en hieraan 
gekoppeld een 4% vermindering van CO2 in de scope 1 emissies.  

Als bandenspecialist bieden ze ook een gegarandeerde bandenspanning en periodieke 
vlootschouwing. Hierdoor is bij Connexxion de bandenspanning van de vloot voor 97% goed. 
Dit is omhooggekomen van 54%. Dit heeft ook geleid tot een Brandstofbesparing. 

Daarnaast is Roline een Chip aan het ontwikkelen waarin elke band afzonderlijk gevolgd kan 
worden en hopelijk in de toekomst ook de bandenspanning gelezen kan worden.  Maar dit 
vernieuwede proces is wereld innoverend en er is internationale interesse voor deze chip. 
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Verslag – werkgroep Bedrijfsmiddelen Groot Nederland CO2 Neutraal 18-09-2015 
Notulist: Rick Pak 
Als introductie van de bijeenkomst wordt er een voorstel rondje gedaan waarin iedere aanwezige 
iets vertelt over de onderneming, functie en zijn/haar relatie met de werkgroep en CO2 
prestatieladder. Details van iedere aanwezige zijn opgeslagen het Excel document ‘Contacten’.  

Marjan doet verslag van de excursie naar Roline (bandenproducent). Uitgebreide info van de 
excursie is te vinden in de notulen ‘Verslag Excursie - Roline’. Belangrijkste punten voor de 
aannemerij uit de excusie Roline zijn de volgende. 

● Besparen door opsnijden banden 
● 2x 33% = 66% langere levensduur band 
● Aanpassingen: processen vulkaniseren en profiel 
● Connexxion is een grote klant, grote besparingen gerealiseerd 
● Mogelijk vanaf 17.5 inch banden.  
● Voornamelijk interessant voor vrachtwagens die veel op de weg rijden. Minder 

interessant voor de aannemerij. 
  

Marjan vermeldt dat ‘Herman Zondag’  van de firma ‘Jos Scholman’ de voorzitter is en Herman 
de volgende bijeenkomst voor zit. 
Na de voorstel ronde en introductie van Marjan doen alle aanwezigen verslag van de CO2 
gerelateerde bezigheden. Per bedrijf zijn de CO2 prestatieladder gerelateerde bezigheden in de 
onderstaande tabel vermeld. 

 

Voorbeelden CO2 prestatieladder gerelateerde bezigheden: 

Nr. Bedrijf Persoon Voorbeeld 

1 Gebr. van der 
Lee 

Theo Hoebee Heeft gesproken over een aanpassing van de (PR)-trommel 
waardoor meer freesasfalt gebruikt kan worden t.b.v. 
productie nieuw asfalt. Bedoeling is richting de 100% 
hergebruik freesasfalt 

2 Gebr. v d Lee Bjorn 
Benschop 

Wilde asfaltcentrale aansluiten op elektriciteitsnetwerk, maar 
er is onvoldoende capaciteit, vandaar dual fuel 
 
Bjorn heeft verteld dat Het Nieuwe Draaien en in mindere 
mate Het Nieuwe Rijden moeilijk onderling te vergelijken is. 
Voorbeeld: een machinist die in de klei werkt verbruikt altijd 
meer dan een machinist die in het zand werkt. Verschillende 
organisaties moedigen een zuinigste rijder/machinist toe, 
maar gevaar is dat mensen afhaken omdat ze denken: ik - die 
in de klei werkt - zal nooit mee kunnen komen met collega's 
die in het zand werken, dus ik ga geen moeite doen om 
(relatief) te besparen 

3 Abeko BV Frank 
Hoogenboom 

Nieuw rijden (bewustwording), nieuw verwarminsinstallatie 
kantoor, thermostaatkranen radiatoren, LED verlichting 
(terugverdientijd, ook aandacht voor bewegingsschakelaar en 
lux schakelaar, onderzoek verstelbaar schroef hopper dregger. 
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3 Smals Dredging 
BV 

Anniek van 
Ast 

Schoner brandstoffen testen. Hoger verbruik 10%. Duurder. 
Geen besparing van beloofde 7/8%. 

4 Hoornstra 
Aannemins-
maatschappij 

René 
Koekoek 

Nieuwe rijden / draaien. De motor uit zetten kan 20 min. per 
dag gemiddeld schelen. Het gaat voornamelijk om 
bewustwording bij de mannen en op de werkvloer.  

5 Aannemings-
bedrijf Van 
Herwijnen BV 

Erwin van 
Doormalen 

Sterkere motor inzetten dan nodig, 10% brandstofbesparing 
gerealiseerd. 

6 Jos Scholman Herman 
Zondag 

o   Meet waar de brandstof getankt uit vaste pompen naar toe 
gaat. 
o   Meetsystemen board computer machines 
Herman gaat kijken of het mogelijk is een werkgroep bij Jos 
Scholman op locatie te organiseren om een en ander te 
demonstreren en toe te lichten. 

7 Growepa Rick Pak Meet verbruik op machine niveau middels meetsysteem op 
vaste pompen en IBCs. Rick neemt documentatie mee op de 
volgende bijeenkomst. 

8 Gebr. van der 
Lee 

Theo Hoebee Breker installaties 

9 Gebr. van der 
Lee 

Theo Hoebee Bandenspanning op niveau bespaard maximaal 7% 

 
Tot slot wordt de bijeenkomst gesloten met enkele gezamenlijk gedefinieerde ‘wijze lessen’ bij het 
werken met CO2 prestatieladder en oneliners. 

● Transparantie is belangrijk en draagt bij aan bewustwording.  
● Cijfers zijn leuk maar ermee werken is nog veel belangrijker en moeilijker. 
● Jelle Bijlsma heeft een eigen app ontwikkeld met o.a. een brandstof meetsysteem. In de 

centrale seminar geeft Jelle een presentatie over zijn bedrijf en d ontwikkelde Jelle Bijlsma 
app. 

 
Herman Zondag sluit af met zijn motto ‘inspelen op de kansen’  i.p.v. ‘ad-hoc oplossen’. 

Aanwezigen: 
Bjorn Benschop Gebr. Van der Lee 
Theo Hoebee Gebr. van der Lee 
Herman Zondag Jos Scholman Holding 
Frank Hoogenboom Abeko B.V. 
Annieke van Ast Smals Dredging BV 
Erwin van Doornmalen Aannemingsbedrijf Van Herwijnen B.V. 
Marco van Woerkom VBK Groep 
Melissa  Droog Aannemingsbedrijf Growepa B.V. 
Rick Pak Aannemingsbedrijf Growepa B.V. 
René Koekoek Hoornstra Aannemingsmaatschappij NV 

 



	  

Bijeenkomst 1 
december 2015  

NederlandCO2Neutraal	  

Verslag	  
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Welkom 
 
Beste	  lezer,	  
	  
De	  	  zevende	  bijeenkomst	  van	  Nederland	  CO2	  Neutraal	  zit	  er	  alweer	  op,	  wat	  vliegt	  de	  tijd	  
voorbij!	  Ons	  team	  heeft	  de	  bijeenkomst	  wederom	  als	  succes	  ervaren,	  en	  wij	  hopen	  dan	  ook	  
dat	  jij	  nieuwe	  kennis	  en	  ideeën	  hebt	  opgedaan	  voor	  jou	  bedrijf.	  Uiteraard	  willen	  we	  dat	  deze	  
dag	  niet	  wordt	  vergeten.	  Om	  deze	  reden	  hebben	  wij	  samen	  met	  het	  team,	  en	  een	  aantal	  
leden	  van	  de	  werkgroepen,	  een	  verslag	  in	  elkaar	  gezet.	  In	  dit	  verslag	  is	  het	  volgende	  te	  
lezen:	  
	  

! De	  werkgroepen	  
! Thijs	  zijn	  aftrap!	  
! Spreker	  –	  Compass	  &	  Greenstar	  
! Standhouders	  
! Hugo	  Ward	  
! Jacqueline	  Cramer	  
! Foto’s	  
! Cartoons	  
! Deelnemerslijst	  

	  
Hou	  onze	  website	  in	  de	  gaten,	  want	  hierop	  verschijnen	  binnenkort	  alle	  foto’s	  en	  video’s!	  
	  
Groetjes,	  
Nienke	  	  
	  

	  
De werkgroepen 
	  
Om	  11.00	  zijn	  alle	  werkgroepen	  bij	  een	  gekomen,	  om	  met	  elkaar	  hun	  ervaringen	  op	  het	  
gebied	  van	  CO2	  reductie	  te	  delen,	  en	  nieuwe	  ideeën	  voor	  in	  het	  bedrijf	  op	  te	  doen.	  De	  leden	  
zijn	  in	  zeven	  werkgroepen	  verdeeld:	  
	  
1.	  Bedrijfsmiddelen	  1	  (Groot)	  
2.	  Bedrijfsmiddelen	  2	  (Klein)	  
3.	  Gas&Elektra	  1	  
4.	  Gas&Elektra	  2	  
5.	  Wagenpark	  1	  
6.	  Wagenpark	  2	  
7.	  Wagenpark	  3	  
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Bedrijfsmiddelen  
Voor	  bedrijfsmiddelen	  klein	  was	  het	  een	  zeer	  productieve	  werkgroep	  vergadering.	  Vanuit	  de	  
voorgaande	  vergadering	  is	  gebleken	  dat	  gedragsverandering,	  en	  de	  medewerkers	  aanmoedigen	  om	  
hun	  steentje	  bij	  te	  dragen,	  de	  grootste	  uitdaging	  was.	  Hierop	  zijn	  verschillende	  ideeën	  geopperd,	  een	  
maandelijkse	  uitslag.	  Verder	  is	  de	  stelling:	  “Wat	  als	  alles	  nu	  elektrisch	  zou	  zijn?”	  beargumenteerd	  en	  
over	  gesproken.	  	  
          
Gas&Elektra 1 
Binnen	  de	  werkgroep	  Gas&Elektra	  1	  hebben	  ze	  gesproken	  over	  de	  voor-‐en	  nadelen	  van	  de	  CO2-‐
Prestatieladder.	  Het	  is	  een	  grote	  investering	  (nadeel),	  maar	  je	  krijgt	  er	  veel	  voor	  terug	  (voordeel).	  
Daarnaast	  hebben	  ze	  besproken	  wat	  CO2-‐uitstoot	  veroorzaakt	  in	  de	  wereld,	  en	  wat	  voor	  invloed	  de	  
werkgroepen	  hebben	  in	  het	  bedrijfsleven.	  	  
	  
Gas&Elektra 2 
De	  werkgroep	  Gas&Elektra	  2	  heeft	  dinsdag	  1	  december	  haar	  eerste	  bijeenkomst	  gehad.	  Deze	  
bijeenkomst	  stond	  in	  het	  teken	  van	  kennis	  maken	  en	  het	  brainstormen	  over	  de	  doelen	  die	  de	  
werkgroep	  na	  wil	  streven.	  Er	  is	  globaal	  besproken	  wat	  ieder	  bedrijf	  aan	  CO2	  reductie	  doet;	  hierdoor	  
zijn	  al	  de	  nodige	  nuttige	  tips	  van	  elkaar	  uitgewisseld.	  Voor	  de	  volgende	  bijeenkomst	  is	  afgesproken	  
dat	  de	  footprint	  en	  doelstellingen	  van	  de	  afzonderlijke	  deelnemers	  besproken	  zullen	  worden.	  	  
	  
Wagenpark 1 
Wij	  kregen	  deze	  bijeenkomst	  een	  bezoek	  van	  Leo	  Vissers	  van	  de	  (RvA)	  en	  Thijs	  Lindhout.	  Er	  zijn	  twee	  
presentaties	  gehouden	  door	  Ko	  Hartog	  Elektrotechniek	  BV	  en	  Kroeze	  Infra	  BV.	  Beide	  bedrijven	  
vertelde	  in	  het	  kort	  over	  de	  bedrijfsvoering,	  CO2	  footprint,	  doelstellingen	  en	  ervaringen	  hierin.	  Hierin	  
is	  veel	  gediscussieerd	  over	  eco-‐tuning	  en	  GPS-‐volgsystemen	  om	  rijgedrag	  te	  monitoren.	  Over	  beide	  
onderwerpen	  zijn	  er	  positieve	  en	  negatieve	  reacties.	  Leo	  Vissers	  gaf	  aan	  om	  een	  gezamenlijke	  lijst	  op	  
te	  stellen	  van	  successen,	  ervaringen	  en	  ideeën	  en	  benadrukte	  verder	  dat	  dit	  soort	  bijeenkomsten	  een	  
haal/breng	  functie	  moeten	  hebben.	  Hiermee	  gaan	  wij	  de	  volgende	  keer	  aan	  de	  slag.	  
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Wagenpark 2 
Tijdens	  de	  bijeenkomst	  van	  Werkgroep	  Wagenpark	  2	  is	  er	  gekeken	  naar	  de	  samenstelling	  van	  de	  	  v	  
liters	  brandstof	  dat	  ieder	  bedrijf	  jaarlijks	  verbruikt	  is	  geïnventariseerd	  en	  daarbij	  ook	  de	  grootste	  
verbruikers.	  Hieruit	  is	  gebleken	  dat	  dit	  met	  name	  personenvervoer	  is.	  Naast	  de	  inventarisatie	  zijn	  de	  
onderwerpen	  bepaald	  voor	  de	  volgende	  bijeenkomsten.	  Tijdens	  de	  volgende	  bijeenkomst	  zullen	  
Logitech	  B.V.	  en	  Henzen	  Wegenbouw	  B.V.	  een	  presentatie	  geven	  over	  het	  praktisch	  inzetten	  van	  ‘Het	  
Nieuwe	  Rijden’,	  de	  ‘Green	  Driver	  Challenge’	  en	  het	  gebruik	  van	  kengetallen	  voor	  de	  CO2-‐Footrpint	  
berekening.	  	  
 
Wagenpark 3 
De	  groep	  bestaat	  uit	  merendeel	  nieuwe	  leden.	  Er	  vindt	  een	  korte	  introductie	  plaats,	  waarin	  iedereen	  
toelicht	  van	  welk	  bedrijf	  ze	  zijn	  en	  tegen	  welke	  uitdagingen	  ze	  aanlopen.	  Daarop	  volgend	  vindt	  een	  
open	  gesprek	  plaats	  met	  tips	  &	  trucs.	  Rond	  de	  lunch	  heeft	  Veilig	  Verkeer	  Nederland	  op	  uitnodiging	  
een	  presentatie	  gegeven	  over	  de	  relatie	  tussen	  veilig	  rijden	  en	  brandstofreductie.	  De	  werkgroep	  
heeft	  besloten	  de	  volgende	  keer	  dieper	  in	  te	  gaan	  op	  de	  reductiemogelijkheden.	  
 
Thijs zijn aftrap!  
Thijs	  Lindhout	  (dagvoorzitter)	  trapt	  af	  met	  een	  samenvatting	  van	  wat	  er	  nu	  
allemaal	  in	  Parijs	  gebeurt.	  Deze	  bijeenkomst	  van	  de	  klimaattop	  is	  geen	  
unicum.	  Het	  is	  de	  20e	  keer	  dat	  de	  Verenigde	  Naties	  bijeen	  komen	  om	  het	  over	  
dit	  onderwerp	  te	  hebben.	  Wat	  wel	  uniek	  is	  dat	  nu	  de	  wereldleiders	  op	  dag	  1	  al	  
komen	  om	  richting	  de	  delegaties	  en	  onderhandelaren	  uit	  te	  spreken	  dat	  ze	  
het	  thema	  ondersteunen	  en	  voorstander	  zijn	  van	  een	  klimaatakkoord.	  Een	  
paar	  saillante	  details:	  

• Rutte	  ontwaakt	  zeer	  ‘politiek	  correct’	  de	  vraag	  of	  hij	  zich	  niet	  een	  
beetje	  schaamt	  gezien	  Nederland	  ver	  achterloopt	  in	  het	  nakomen	  van	  
de	  beloftes	  van	  het	  Kyoto	  verdrag.	  Volgens	  Rutte	  hebben	  wij	  één	  van	  de	  beste	  
klimaatsystemen	  van	  de	  wereld.	  Niemand	  weet	  wat	  dat	  betekent.	  	  

• President	  Obama	  spreekt	  veelbelovende	  woorden.	  Maar	  achter	  de	  schermen	  weten	  we	  
allemaal	  dat	  Amerika	  weigert	  om	  een	  akkoord	  te	  ondertekenen	  indien	  ze	  er	  op	  afgerekend	  
kunnen	  worden	  wanneer	  ze	  het	  niet	  halen.	  Dus	  ze	  willen	  wel	  tekenen,	  maar	  zonder	  enig	  
commitment.	  	  

• Poetin	  maakt	  sier	  met	  de	  belofte	  dat	  Rusland	  in	  2020	  30%	  minder	  CO2	  zal	  uitstoten	  dan	  in	  
1990.	  Welk	  addertje	  zit	  er	  onder	  het	  gras?	  Vanwege	  bijzondere	  omstandigheden	  was	  de	  CO2	  
uitstoot	  in	  1990	  in	  Rusland	  historisch	  hoog.	  Om	  de	  genoemde	  doestelling	  te	  behalen	  kan	  
Rusland	  komende	  jaren	  zelfs	  nog	  meer	  CO2	  gaan	  uitstoten!	  

	  
Oftewel:	  een	  bijzondere	  maar	  ook	  spannende	  politieke	  boel	  daar	  in	  Parijs.	  Het	  wordt	  komende	  10	  
dagen	  afwachten	  wat	  dit	  gaat	  opleveren	  en	  of	  er	  een	  akkoord	  komt.	  	  
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Spreker – Compass & Greenstar  
 
Ruben	  (foto	  rechts)	  is	  binnen	  Compass	  verantwoordelijk	  voor	  de	  strategie	  en	  de	  
lange	  termijn	  visie.	  Compass	  opereert	  als	  internationale	  managing	  contractor	  in	  
netwerk-‐	  en	  infrastructuurprojecten	  op	  het	  gebied	  van	  energie,	  communicatie	  
en	  mobiliteit.	  Zij	  	  adviseren	  opdrachtgevers	  over	  vraagstukken	  op	  het	  gebied	  
van	  ontwerp,	  inkoop,	  aanleg	  en	  onderhoud.	  Een	  grote	  opdrachtgever	  is	  
bijvoorbeeld	  Rijkswaterstaat.	  Er	  wordt	  veel	  waarde	  gehecht	  aan	  de	  MVO	  cultuur	  
binnen	  het	  bedrijf,	  CO2	  reductie	  is	  een	  logisch	  gevolg	  hiervan.	  De	  cultuur	  binnen	  
Compass	  wordt	  gebruikt	  om	  verandering	  te	  creëren.	  Hierbij	  kijken	  ze	  naar	  de	  3	  
pijlers;	  People,	  Planet	  en	  Profit.	  	  
	  
People	  
Een	  leuk	  voorbeeld	  van	  het	  creëren	  van	  betrokkenheid	  is	  deelname	  aan	  
bijvoorbeeld	  hardloopwedstrijden.	  Maar	  ook	  op	  individueel	  niveau	  wordt	  sport	  
gestimuleerd,	  zo	  mocht	  een	  medewerker	  welke	  aangaf	  met	  zijn	  overgewicht	  te	  zitten,	  in	  de	  tijd	  en	  
kosten	  van	  de	  baas	  trainen	  met	  een	  personal	  trainer.	  	  Ze	  zetten	  in	  op	  intrinsieke	  motivatie	  en	  zijn	  ze	  
niet	  bang	  om	  elkaar	  aan	  te	  spreken	  op	  gedrag.	  Zo	  hebben	  ze	  bijvoorbeeld	  een	  prijs	  van	  de	  Gemeente	  
Londen	  gekregen	  voor	  veilig	  en	  netjes	  werken.	  Daarnaast	  sponsoren	  zij	  Stichting	  Doenk,	  waarbij	  
kinderen	  worden	  geënthousiasmeerd	  voor	  techniek.	  	  
	  
Planet	  
Het	  huidige	  kantoor	  van	  Compass	  in	  middenin	  een	  woonwijk	  gesitueerd.	  Dit	  is	  een	  oud	  
schoolgebouw	  welke	  nu	  in	  zijn	  geheel	  wordt	  gerenoveerd.	  Onder	  andere	  om	  het	  gebouw	  te	  
verduurzamen.	  De	  geluiden	  uit	  de	  woonwijk	  zijn	  erg	  positief,	  de	  bewoners	  merken	  nu	  al	  dat	  de	  wijk	  
opknapt	  door	  de	  verbouwing.	  Daarnaast	  kijken	  ze	  ook	  met	  de	  Gemeente	  Rotterdam	  of	  ze	  hun	  
mensen,	  in	  tijden	  van	  minder	  werk	  (februari),	  kunnen	  inzetten	  voor	  gemeentelijk	  werk.	  
	  
CO2	  reductie	  
Om	  de	  CO2	  doelstellingen	  te	  behalen	  hebben	  ze	  een	  zuinig	  rijden	  competitie	  gestart	  met	  behulp	  van	  
Greenstar.	  Zo	  kan	  je	  bijvoorbeeld	  extra	  punten	  verdienen	  om	  met	  de	  fiets	  naar	  het	  werk	  te	  gaan.	  
Er	  worden	  momenteel	  blackboxes	  in	  de	  auto’s	  ingebouwd,	  om	  nog	  duidelijker	  het	  rijgedrag	  te	  
monitoren.	  Daarnaast	  gebruiken	  ze	  Yammer,	  een	  intern	  social	  media	  platform,	  waarop	  successen	  
worden	  gedeeld	  en	  medewerkers	  in	  het	  zonnetje	  worden	  gezet.	  	  
Ruben	  geeft	  aan	  dat	  voor	  Compass	  de	  interne	  cultuur	  circulair	  is	  (dynamisch	  proces),	  waarbij	  
techniek	  een	  mooie	  aanvulling	  kan	  zijn.	  Uiteindelijk	  gaat	  het	  om	  op	  een	  positieve	  wijze	  je	  

medewerkers	  gedrag	  te	  beïnvloeden.	  De	  slogan	  ‘Een	  beter	  milieu	  begint	  bij	  jezelf’	  
sluit	  hier	  mooi	  op	  aan.	  
	  
Greenstar	  
Hans	  Schaap	  van	  Greenstar	  helpt	  Compass	  om	  het	  brandstofverbruik	  structureel	  te	  
reduceren.	  Ze	  doen	  dit	  door	  het	  speels	  en	  sexy	  te	  maken,	  middels	  een	  game.	  Ze	  
maken	  onder	  meer	  een	  profiel	  van	  het	  verbruik	  en	  maken	  hieruit	  een	  plan	  van	  
aanpak	  om	  het	  verbruik	  met	  de	  berijders	  te	  reduceren.	  	  
Door	  het	  weggeven	  van	  beloningen	  onder	  medewerkers	  en	  hier	  regelmatig	  over	  te	  
communiceren	  help	  je	  goed	  rijverbruik	  te	  stimuleren!	  	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   -‐	  Eveline	  Prop	  
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Spreker – Hugo Ward 
	  
Bij	  onze	  eerdere	  bijeenkomsten	  en	  vooral	  tijdens	  de	  werkgroepen	  kwam	  het	  thema	  
gedragsverandering	  regelmatig	  aan	  de	  orde.	  Gedragsverandering	  binnen	  de	  eigen	  onderneming	  is	  
van	  essentieel	  belang	  om	  bewust	  en	  succesvol	  met	  CO2-‐reductie	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  	  
	  
Voor	  deze	  bijeenkomst	  hebben	  we	  Hugo	  Ward	  van	  Innovatiestudio	  Moorgen	  uitgenodigd	  om	  een	  
korte	  workshop	  te	  geven	  over	  het	  gedrag	  van	  mensen	  en	  de	  mogelijkheden	  om	  blijvende	  
gedragsverandering	  te	  realiseren.	  	  
	  
Hugo	  geeft	  aan	  dat	  om	  gedrag	  te	  veranderen	  we	  eerst	  de	  vraag	  moeten	  beantwoorden:	  ‘Waarom	  
doen	  we	  wat	  we	  doen?’.	  We	  moeten	  daarbij	  onderscheid	  maken	  tussen	  bewust	  en	  onbewust	  gedrag.	  
Zo	  is	  het	  ronddraaien	  van	  je	  benen	  als	  je	  fietst	  onbewust	  gedrag	  en	  de	  
beslissing	  om	  rechtsaf	  te	  slaan	  bewust	  gedrag.	  Willen	  wij	  met	  de	  onderneming	  
een	  andere	  weg	  inslaan,	  zoals	  het	  reduceren	  van	  de	  CO2–uitstoot,	  dan	  vraagt	  
dit	  om	  een	  verandering	  van	  zowel	  het	  bewuste	  als	  het	  onbewuste	  gedrag.	  	  
	  
Hugo	  neemt	  met	  ons	  de	  zes	  aspecten	  door	  die	  een	  rol	  spelen	  bij	  gedrag	  en	  
gedragsverandering.	  Dit	  zijn:	  

- Communicatie	  
Communicatie	  beïnvloedt	  gedrag.	  Dit	  kan	  op	  een	  negatieve	  of	  een	  positieve	  
manier.	  Goede	  communicatie	  maakt	  de	  medewerkers	  bewust	  van	  het	  belang	  
om	  hun	  gedrag	  te	  veranderen.	  	  

- Sociale	  factoren	  
De	  omgeving	  geeft	  signalen	  af	  die	  invloed	  hebben	  op	  het	  gedrag	  van	  
medewerkers.	  Een	  schone	  omgeving	  bijvoorbeeld	  bevordert	  schoon	  en	  netjes	  
werken.	  Dit	  geldt	  ook	  omgekeerd.	  Als	  leidinggevende	  personen	  zelf	  geen	  
opgeruimde	  werkplaats	  hebben,	  dan	  zullen	  anderen	  dit	  slechte	  voorbeeld	  
volgen.	  

- Weerstand	  
Verandering	  roept	  altijd	  weerstand	  op.	  Wees	  hier	  op	  voorbereid.	  Toon	  begrip	  voor	  de	  weerstand	  en	  
vraag	  begrip	  van	  de	  medewerkers	  voor	  de	  verandering..	  	  

- Kansen	  
Elke	  verandering	  brengt	  ook	  kansen	  met	  zich	  mee.	  Identificeer	  en	  benoem	  deze.	  Het	  is	  van	  belang	  
dat	  iedereen	  van	  deze	  kansen	  op	  de	  hoogte	  is,	  zodat	  er	  ook	  naar	  gehandeld	  kan	  worden..	  	  	  

- Vaardigheden	  
Leid	  de	  medewerkers	  op,	  zodat	  ze	  voorbereid	  zijn	  op	  de	  andere	  manier	  van	  werken.	  Als	  een	  
medewerker	  de	  vaardigheden	  niet	  heeft	  om	  een	  verandering	  in	  zijn	  gedrag	  te	  maken,	  dan	  zal	  hij	  op	  
zijn	  oude	  gedrag	  terugvallen.	  	  

- Motivatie	  
De	  motivatie	  van	  medewerkers	  is	  van	  belang	  om	  de	  gedragsverandering	  blijvend	  te	  maken.	  Daarvoor	  
moet	  de	  motivatie	  van	  medewerkers	  veranderen	  van	  extrinsiek	  naar	  intrinsiek..	  De	  motivatie	  komt	  
dan	  uit	  hunzelf.	  Beslist	  noodzakelijk	  hiervoor	  is	  dat	  de	  vijf	  andere	  aspecten	  goed	  opgepakt	  zijn.	  	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐	  Marjan	  Kloos	  
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Standhouders 
 

Frans Wolffenbuttel – DACW 
Tot	  wel	  50%	  te	  verlagen	  op	  uw	  kosten?	  Als	  expert	  op	  het	  gebied	  van	  meet-‐	  en	  regeltechniek	  is	  DACW	  
de	  juiste	  partner	  als	  het	  gaat	  om	  het	  verlagen	  van	  de	  kosten	  van	  uw	  bedrijfspand(en).	  Door	  een	  
goede	  afstemming	  met	  de	  klant,	  een	  uitgebreide	  analyse	  en	  door	  jaren	  lange	  ervaring,	  weten	  wij	  op	  
een	  eenvoudige	  wijze	  uw	  energiekosten	  te	  verlagen.	  
 
Niels Bijleveld – China Carbon Fund 
China	  Carbon	  NV	  ontwikkelt	  en	  implementeert	  emissie	  -‐	  reductie	  projecten	  in	  China	  ,	  India	  en	  
Vietnam.	  Momenteel	  hebben	  ze	  een	  portfolio	  van	  meer	  dan	  80	  emissiereductie	  projecten	  voor	  zowel	  
de	  compliance	  (	  EU	  -‐	  ETS	  )	  en	  vrijwillige	  (	  VER	  )	  koolstofmarkt	  .	  China	  Carbon	  NV	  is	  gevestigd	  in	  
Amsterdam	  en	  heeft	  een	  kantoor	  in	  Beijing.	  
	  
Xander Mooibroek – Exalius 
Wilt	  u	  ook	  een	  lagere	  energierekening?	  Exalius	  zoekt	  uit	  welk	  product/systeem	  het	  meest	  kan	  
besparen.	  Het	  rendement	  van	  een	  passend	  energiebesparend	  product/systeem	  loopt	  uiteen	  van	  7%	  
tot	  meer	  dan	  15%.	  
	  
Oscar van der Linden – Epson 
Seiko	  Epson	  Corporation,	  beter	  bekend	  als	  Epson,	  is	  een	  Japans	  technologiebedrijf	  dat	  één	  van	  de	  
grootste	  printers-‐makers	  is.	  Epson	  maakt	  onder	  andere	  inkjet-‐,	  matrix-‐,	  laserprinters,	  scanners	  en	  
computers.	  Het	  hoofdkantoor	  staat	  in	  Suwa,	  vlak	  bij	  Nagano.	  Seiko	  Epson	  is	  één	  van	  de	  drie	  bedrijven	  
van	  de	  Seiko	  Group.	  
	  
Marcel de Waal – CycloMediaTechnology 
De	  dienstverlening	  van	  CycloMedia	  bestrijkt	  de	  volledige	  keten.	  Van	  complete	  beeldverzorging	  tot	  en	  
met	  geautomatiseerde	  gegevensverwerking,	  en	  van	  cloudgebaseerde	  hosting	  van	  opnames	  (voorzien	  
van	  geo-‐referenties)	  tot	  en	  met	  het	  ontwikkelen	  van	  geavanceerde	  tools	  voor	  het	  creëren	  en	  
verspreiden	  van	  applicaties	  die	  gebruikmaken	  van	  de	  verzamelde	  gegevens.	  
 
Thijs Lindhout – Adviseurs 3.0 
De	  bedrijven	  CO2Seminar	  en	  MVO	  Consultants	  zijn	  door	  vernieuwende	  blik	  op	  gebied	  van	  KAM	  
Advies	  groot	  geworden	  op	  het	  gebied	  van	  de	  CO2	  Prestatieladder	  en	  MVO	  Prestatieladder.	  Zij	  gaan	  
nu	  samen	  verder	  onder	  Adviseurs	  3.0	  om	  bedrijven	  te	  helpen	  met	  overige	  certificaten	  die	  zo	  efficiënt	  
en	  nuttig	  in	  te	  richten.	  De	  website	  zal	  later	  online	  gaan,	  maar	  je	  kan	  alvast	  op	  
www.adviseurs30.nl/survey	  invullen	  over	  welk	  onderwerp	  en	  waar	  jij	  een	  survey	  over	  wilt	  hebben. 
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Jacqueline Cramer 
Wie	  is	  Jacqueline	  Cramer?	  
Jacqueline	  Marian	  Cramer	  is	  een	  Nederlands	  wetenschapster	  en	  voormalig	  politica.	  Als	  minister	  van	  
Volkshuisvesting,	  Ruimtelijke	  Ordening	  en	  Milieubeheer	  maakte	  ze	  van	  22	  februari	  2007	  tot	  20	  
februari	  2010	  deel	  uit	  van	  het	  kabinet-‐Balkenende	  IV.	  Cramer	  was	  sinds	  2005	  hoogleraar	  duurzaam	  
ondernemen	  aan	  het	  Copernicus	  Instituut	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht.	  Eerder	  bekleedde	  zij	  
leerstoelen	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam,	  de	  Universiteit	  van	  Tilburg	  en	  aan	  de	  Erasmus	  
Universiteit	  Rotterdam.	  Per	  1	  oktober	  2010	  keerde	  Cramer	  terug	  als	  hoogleraar	  in	  Utrecht.	  Zij	  werd	  
hoogleraar	  Duurzaam	  Innoveren	  aan	  de	  faculteit	  Geowetenschappen	  van	  de	  UU,	  een	  baan	  die	  
vergelijkbaar	  is	  met	  haar	  vorige	  post	  daar.	  Ook	  is	  zij	  per	  1	  januari	  2011	  benoemd	  als	  directeur	  van	  het	  
Utrechtse	  Centrum	  voor	  Aarde	  en	  Duurzaamheid	  (UCAD),	  tegenwoordig	  het	  Utrecht	  Sustainability	  
Institute.	  
	  
De	  knop	  om	  
Voor	  Jacqueline	  ging	  de	  knop	  om	  met	  betrekking	  tot	  het	  klimaat	  toe	  ze	  voor	  haar	  studie	  in	  Amerika	  
verbleef.	  Daar	  heeft	  ze	  voor	  het	  eerst	  smog	  gezien	  en	  ervaren	  wat	  de	  gevolgen	  van	  	  vervuiling	  zijn.	  
De	  smog	  werd	  voornamelijk	  veroorzaakt	  door	  de	  grote	  hoeveelheid	  vervuilende	  auto’s.	  Deze	  
ervaring	  heeft	  haar	  op	  het	  pad	  gezet	  van	  duurzaamheid	  en	  dat	  thema	  is	  de	  rode	  draad	  geweest	  in	  
haar	  verdere	  carrière.	  
	  
Struggle	  
Als	  adviseur	  heeft	  Jacqueline	  in	  de	  jaren	  90	  diverse	  bedrijven	  zien	  worstelen	  met	  het	  thema	  
duurzaamheid.	  	  Uiteindelijk	  waren	  bedrijven	  er	  van	  overtuigd	  dat	  milieu	  en	  economie	  hand	  in	  hand	  
gaan.	  Voor	  de	  bedrijven	  waren	  de	  thema’s	  kostenreductie,	  marktvoordeel,	  innovatie	  en	  
medewerkersbetrokkenheid	  belangrijke	  zaken	  die	  hand	  in	  hand	  gingen	  met	  aandacht	  voor	  het	  
milieu.	  Helaas	  was	  de	  urgentie	  nog	  niet	  voldoende	  aanwezig	  waardoor	  de	  ontwikkelingen	  op	  het	  
gebied	  van	  duurzaamheid	  niet	  hard	  genoeg	  gingen.	  Jacqueline	  omschrijft	  bedrijven	  als	  
stoomschepen.	  Het	  is	  niet	  zo	  makkelijk	  om	  radicaal	  koers	  te	  wijzigen,	  dit	  heeft	  tijd	  nodig.	  
	  
Gloeilamp	  
Als	  minister	  heeft	  Jacqueline	  een	  aantal	  wetten	  tot	  stand	  gebracht	  waaronder	  de	  Wet	  
luchtkwaliteitseisen	  (2007)	  en	  de	  Invoeringswet	  Wet	  ruimtelijke	  ordening	  (2008).	  Beiden	  waren	  
eerder	  door	  andere	  bewindspersonen	  geïnitieerd.	  Jacqueline	  is	  er	  van	  overtuigd	  dat	  er	  minder	  
wetgeving	  op	  het	  gebied	  van	  milieu	  moet	  komen	  maar	  dat	  er	  meer	  gezocht	  moet	  worden	  naar	  
samenwerking	  met	  bedrijven.	  Uiteindelijk	  gaat	  het	  om	  het	  (intrinsiek)	  motiveren	  van	  mensen	  en	  
bedrijven	  en	  niet	  om	  het	  verplichten	  vanuit	  de	  overheid.	  Daarom	  heeft	  zij	  een	  aantal	  convenanten	  
gesloten	  met	  werkgeversorganisaties	  over	  onderwerpen	  als	  het	  ophalen	  van	  afval	  en	  het	  beperken	  
van	  de	  uitstoot	  van	  kooldioxide.	  Zelf	  heeft	  zij	  met	  het	  project	  Lokale	  en	  Regionale	  Klimaatinitiatieven	  
bijgedragen	  aan	  een	  heropleving	  van	  klimaatprojecten	  en	  aandacht	  voor	  duurzaamheid	  bij	  
gemeenten,	  bedrijven	  en	  particulieren.	  Hierdoor	  is	  een	  nieuwe	  beweging	  in	  gang	  gezet	  die	  meer	  is	  
gericht	  op	  het	  ondersteunen	  van	  initiatieven	  in	  de	  samenleving.	  	  
Haar	  meest	  bekende,	  en	  misschien	  wel	  beruchte,	  actie	  als	  minister	  is	  het	  verbieden	  van	  de	  
gloeilamp.	  Na	  50	  dagen	  als	  minister	  is	  zij	  het	  gesprek	  aan	  gegaan	  met	  de	  directeur	  van	  Philips	  over	  
het	  uit	  faseren	  van	  de	  gloeilamp.	  Samen	  met	  de	  marktpartijen	  is	  een	  plan	  uitgewerkt	  om	  de	  
gloeilamp	  daadwerkelijk	  uit	  te	  faseren.	  Dit	  initiatief	  werd	  ondersteund	  door	  alle	  marktpartijen	  maar	  
de	  publieke	  opinie	  was,	  op	  zijn	  zachts	  gezegd,	  niet	  blij	  met	  het	  plan.	  Uiteindelijk	  heeft	  het	  plan,	  jaren	  
later,	  wel	  geleid	  tot	  het	  verdwijnen	  van	  de	  gloeilamp.	  
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Foto’s 
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Cartoons 
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Deelnemerslijst 
Leo	   Vissers	   DNV	  GL	  
Michelle	   Vrijhof	   Alom	  BV	  
Olof	   Wullink	   Clan-‐Fix	  
Erwin	   van	  Doornmalen	   Aannemingsbedrijf	  van	  Herwijnen	  BV	  
Stefan	   Pulles	   Kragten	  BV	  
Karin	   Koopman	   Wegenbouw	  Lansink	  BV	  
Willem	   Betlem	   Cofely	  Zuid	  Nederland	  BV	  
Rene	   Koekoek	   Hoornstra	  Aannemersbedrijf	  
Ingrid	   Bakkers	   Kroes	  Aannemingsbedrijf	  BV	  
Peter	   Bode	   Cable	  Partners	  BV	  
Rebecca	   Slager	   Van	  der	  Grift	  en	  Valkenburg	  Onderhoud	  BV	  
Lucienne	   Viveen	   Van	  der	  Grift	  en	  Valkenburg	  Onderhoud	  BV	  
Sonja	   Hommels	   Twentse	  Weg-‐	  en	  Waterbouw	  
Ed	   van	  Nieuwamerongen	   Logitech	  BV	  
Arend-‐Jan	   Costermans	   vandervalk+degroot	  bv	  
Menno	   van	  Dijck	   SPIE	  
Wesley	   Arends	   Schuitemaker	  
Hans	   van	  der	  Steen	   Gebr.	  Van	  der	  Steen	  Bedrijven	  
Mariska	   van	  Wintershoven	   Sysmex	  Nederland	  BV	  
Rob	   ten	  Hove	   Gavilar	  
Xander	   Mooibroek	   Exalius	  
Niels	   Bijleveld	   China	  Carbon	  Fund	  
Oscar	   van	  der	  Linden	   Epson	  	  
Marcel	   de	  Waal	   CycloMedia	  Technology	  
Wouter	   Truffino	   HollandContech	  
Stef	   Pijnaker	   Meeuwisse	  Nederland	  BV	  
Rochelle	   Elderhorst	   Meeuwisse	  Nederland	  BV	  
Marco	   Bervoets	   Van	  den	  Heuvel	  Aannemingsbedrijf	  BV	  
Noud	   Hekkens	   CFE	  Nederland	  BV	  
Ron	  	   de	  Waard	   Compass	  Infrastructuur	  Nederland	  BV	  
Tom	   Capiau	   Agidens	  
Martijn	   Diemèl	   Protinus	  IT	  BV	  
Guido	   Kremer	   BLM	  Wegenbouw	  BV	  
Sandra	   Timmermans	   BLM	  Wegenbouw	  BV	  
Linda	   de	  Jong	   Gebr.	  Vermeer	  Industrial	  Movements	  BV	  
Marieke	   Adriaans	   Aannemersbedrijf	  Verhoeven	  BV	  
Angelinda	   Vonk-‐Noordegraaf	   Loonbedrijf	  de	  Vries	  BV	  
Jan	   de	  Vries	   Loonbedrijf	  de	  Vries	  BV	  



Uraniumweg	  17A	   	  
3812RJ	  Amersfoort	   	  
info@nlco2neutraal.nl	  
www.nlco2neutraal.nl	   	  
Tel:	  033-‐432-‐8770	  
	  

	   12	  

Rob	   Westhoek	   GWW	  Houtimport	  BV	  
Bianca	   van	  den	  Berg	   GWW	  Houtimport	  BV	  
Martin	   van	  Thulden	   ACON	  BV	  
Fransina	   Ruijgrok	   Hollandia	  bv	  
Endy	   Passchier	   H&D	  Civiel	  BV	  
Annet	   van	  Dijk	   BV	  Ingenieursbureau	  M.U.C.	  
Jan	   Dubbeldam	   BV	  Ingenieursbureau	  M.U.C.	  
Arnout	  Jan	   Druyvesteyn	   Eco	  Concepts	  
Rob	  	   Baken	   Manntech	  Gevelinstallaties	  BV	  
Ramon	   Lips	   Stamlijn	  Milieuadvies	  BV	  
Michelle	   van	  Arendonk	   Oranje	  BV	  
Arjan	   Meijer	   Heddes	  Bouw	  &	  Ontwikkeling	  
Johannes	   van	  der	  Putten	   Gebr.	  van	  der	  Putten	  
Frank	   Hoogenboom	   Abeko	  BV	  
Peter	   Mooij	   Gemeente	  Amsterdam	  
Henk	   Lankamp	   Timmerhuis	  Groep	  
Mark	   Boomgaards	   Hollandridderkerk	  
Erik	   Bos	   BosLeds	  
Johan	   Lentz	   Donkergroen	  
Gert	  Jan	  	   van	  Lieshout	   PION	  Kunststoffen	  
Gerard	   Veugelers	   Donkergroen	  
Tineke	   Lissenburg	   UW-‐Holding	  
Mans	   Damen	   A-‐Wuin	  BV	  
Hendrik	   den	  Boer	   A.K.	  Barendregt	  BV	  
Hans	   Staal	   SCTN	  
heer/mevrouw	   Stoppelenburg	   El-‐Tec	  Elektrotechnologie	  B.V.	  
Arry	   Koetsier	   SLTN	  inter	  access	  
Bart	   van	  Wieringen	   BESIX	  
Patrick	   Hesp	   Ruigrok	  Nederland	  
Kim	   Hereman	   Iv-‐Groep	  
Femke	   Valk	   Iv-‐Groep	  
Rene	   Schrier	   Theo	  Pouw	  Groep	  
Raymon	   de	  Jongh	   Gebr.	  J.	  &	  W.	  De	  Jongh	  BV	  
Toon	   Vromans	   Kroeze	  Infra	  BV/Maas	  BV	  
Ad	   van	  Zundert	   Thales	  Transportation	  Systems	  
Marja	   Wagemaker	   Isero	  Ijzerwarengroep	  BV	  
Petra	   Schillemans	   Kiwa	  Nederland	  
Marcel	   Kuipers	   Thales	  Transportation	  Systems	  
Ilse	   Molenaar	   Van	  Vulpen	  BV	  
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Chantal	   de	  Hoog	   Estri	  
Arnoud	   Fokkens	   Ziut	  B.V.	  
Steven	   van	  der	  Molen	   Baggerbedrijf	  de	  Boer	  B.V.	  
Eric	   Vogel	   Natuurmonumenten	  
Mark	   Dekker	   Labrujere	  Staalbouw	  B.V.	  
Marcel	   van	  Gurp	   Labrujere	  Staalbouw	  B.V.	  
Milan	   Serdic	   Aangenamer	  ZakenDoen	  
Jerry	   Verwey	   Aangenamer	  ZakenDoen	  
Klaas	   Algra	   Gebr	  Algra	  
Egbert	   Eissens	   Eissens	  
Herman	   Zondag	   Jos	  Scholman	  
Rob	   Meijer	   Heuvelman	  Ibis	  B.V.	  
Marieke	   van	  Eijk	   Jelle	  Bijlsma	  B.V.	  
Anne	   Brunekreef	   Dutch	  Rail	  Control	  
Dave	   Kraaijenbrink	   PQMS	  
Jasper	   Voorma	   PQMS	  
Katharina	   Schoemaker	   Pilkes	  
Harry	   Kroes	   Pilkes	  
Johan	   Pors	   Adviesbureau	  Pors	  -‐	  Milieu,	  Arbo	  &	  Omgeving	  
Arno	   Bril	   Arfman	  Hekwerk	  B.V.	  
Anne	  Marie	   van	  Heest	   BTL	  Nederland	  B.V.	  

José	  
Ijzelenberg	  -‐	  van	  der	  
Linden	   Daallin	  B.V.	  

Jan	  Wietse	   Kiewiet	   Virol	  
Saman	  	   Waterval	   Band	  op	  Spanning	  
Peter	   Henzen	   Henzen	  Wegenbouw	  B.V.	  
Heer/mevrouw	   Dulmers	   Ko	  Hartog	  Elektrotechniek	  B.V.	  
Fedor	   Swart	   China	  Carbon	  Fund	  
Hugo	   Ward	   Moorgen	  
Frans	   Wolffenbuttel	   DACW	  
Ruben	   van	  Ardenne	   Compass	  
Hans	   Schaap	   GeenStar	  statistics	  
heer/mevrouw	   Braam	   KD	  Internet	  Services	  B.V.	  
Rik	   Verstappen	   C.S.C.	  Ceelen	  Sportconstructies	  	  
Coby	   Donker	   Hexta	  Hekwerken	  &	  Terreinbeveiliging	  
Ton	   van	  Kleef	   Veko	  lightsystems	  International	  B.V.	  
Rob	   Bonnes	   Dimension	  Data	  Communication	  
Annemarie	   Carlucci	   Ploegam	  
Hans	   Kappen	   Ploegam	  
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Marcel	   Holt	   Eco-‐Concepts	  
Jan	   Dijkman	   Smals	  Dredging	  
Theo	   Bliekendaal	   Two-‐B	  engineering	  B.V.	  
Barbara	   van	  de	  Pol	   Two-‐B	  engineering	  B.V.	  
Gert-‐Jan	   Remmits	   Gebr.	  Remmits	  B.V.	  
Frans	   Pesch	   Gebr.	  Remmits	  B.V.	  
Gijs	   van	  Appeldoorn	   Alstom	  
Titia	   Langerveld	   Alstom	  
Hans	   van	  Houwelingen	   Vossloh	  Cogifer	  Kloos	  B.V.	  
Bob	   Gussenhoven	   Amfors	  Holding	  B.V.	  
Heidrunn	   Zitzmann	   Amfors	  Holding	  B.V.	  
Marjolein	   de	  Jong	   HKV	  lijn	  in	  water	  
Guus	   Otten	   Max	  Bögl	  Nederland	  B.V.	  
Diana	   ter	  Brake	   van	  Geemen	  
Jordy	   Winter	   van	  Geemen	  
Wouter	   Kelderman	   V.O.F.	  Transportbedrijf	  G.L.	  De	  Haan	  
Jan	   Versteeg	   V.O.F.	  Transportbedrijf	  G.L.	  De	  Haan	  
Pascal	   ter	  Beek	   Klomp	  offsetdrukkers	  
Hendri	   Hoogebeen	   SIGHT	  Landscaping	  
Sjouke	  J.	   Henstra	   Aannemingsmaatschappij	  Daniël	  Pijnacker	  B.V.	  
heer/mevrouw	   Pieterse	   Ko	  Hartog	  Elektrotechniek	  B.V.	  
Jean	   Huijten	   Terberg	  Leasing	  
Merel	   van	  de	  Geer	   Logitech	  B.V.	  
Hans	   van	  Dongen	   Openbaar	  Lyceum	  de	  Amersfoortse	  Berg	  
Hans	  A.	   de	  Regt	   InAxtion	  Uitzendgroep	  B.V.	  
Karen	   Hoogendoorn	   InAxtion	  Uitzendgroep	  B.V.	  
Geoffrey	   Knijnenburg	   Jan	  Knijnenburg	  B.V.	  
Michael	   de	  Jong	   Jan	  Knijnenburg	  B.V.	  
Herald	   Schenk	   Max-‐Bögl	  Nederland	  B.V.	  
Bjorn	   Benschop	   Gebr.	  van	  der	  Lee	  
Theo	   Hoebee	   Gebr.	  van	  der	  Lee	  
Thijs	   Lindhout	   CO2Seminar	  
Eveline	   Prop	   CO2Seminar	  
Arend-‐Jan	   Noordam	   CO2Seminar	  
Martin	   Vos	   CO2Seminar	  
Margriet	   de	  Jong	   CO2Seminar	  
Nick	   van	  Moerkerk	   CO2Seminar	  
Marjan	   Kloos	   CO2Seminar	  
Lisanne	   Schuurman	   CO2Seminar	  
Nienke	   Bakker	   NederlandCO2Neutraal	  
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Sylvia	   Gorter	   Cofely	  Energy	  &	  Infra	  B.V.	  
Sam	   Flikweert	   Cofely	  Energy	  &	  Infra	  B.V.	  
Jaap	   Philippo	   Huybens	  
Jan	   Hooghwerff	   M+P	  
John	   Zwanepol	   Dimension	  Data	  Communication	  
heer/mevrouw	   Kanner	   Vissers	  Ploegmakers	  B.V.	  
Rick	   Pak	   Aannemingsbedrijf	  Growepa	  B.V.	  
Amarah	  	   Zellé	   H&D	  Civiel	  BV	  

 



	  

Bijeenkomst 17 maart 
2016  

	  	  	  	  	  	  

Verslag	  
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Welkom 
 
Beste lezer, 
 
Wauw! Wat hebben we met elkaar weer een top event neergezet. We hopen dat ook jij deze dag als 
succes hebt ervaren, en nieuwe inspiratie over CO2-reductie voor jou bedrijf hebt opgedaan. Op 
donderdag 2 juni 2016 staat het volgende event al weer op ons te wachten, maar om het toffe event 
van 17 maart niet te snel te vergeten, heb ik samen met mijn collega’s een werkgroep leden een 
verslag voor jullie gemaakt. In het verslag is het volgende opgenomen. 
 
De werkgroepen 
Thijs zijn aftrap! 
Spreker – Engie Service  
Standhouders 
WorkWithNature 
André Kuipers 
Foto’s 
Deelnemerslijst 
 
Zoals jullie weten zijn we druk bezig met het bouwen van een nieuwe website. Wegens drukte is de 
deadline verplaatst naar 1 mei. Jullie horen er t.z.t. meer over! 
 
Groetjes, 
Nienke  
	  

De werkgroepen 
 
Om 11.00 zijn alle werkgroepen bij een gekomen, om met elkaar hun ervaringen op het gebied van 
CO2 reductie te delen, en nieuwe ideeën voor in het bedrijf op te doen. De leden zijn in negen 
werkgroepen verdeeld: 
 
1. Bedrijfsmiddelen 1 (Groot) 
2. Bedrijfsmiddelen 2 (Klein) 
3. Bedrijfsmiddelen 3 (Klein) 
4. Gas&Elektra 1 
5. Gas&Elektra 2 
6. Wagenpark 1 
7. Wagenpark 2 
8. Wagenpark 3 
9. Wagenpark 4 
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Bedrijfsmiddelen 1          
Een enthousiaste groep deelnemers had het mooie weer op 17 maart getrotseerd om binnen te zitten 
en te spreken over resultaten en toekomst voor Co2 reductie. 
Staat de ene partij nog voor vragen, kan een ander al praktische oplossingen bieden. Verteld de ene 
over hun unieke stukje software, heeft een ander duurzame oplossing tegen onkruid. 
Hoe een kleine groep oplossing heeft voor een grote markt. 
 
Bedrijfsmiddelen 2 
Bedrijfsmiddelen klein bestaat op dit moment uit 14 vaste deelnemende bedrijven voornamelijk uit de 
(bouw) GWW sector met veel vergelijkbare raakvlakken. 
We hebben afgelopen bijeenkomst met onze werkgroep een inventarisatie gemaakt van het aantal fte, 
CO2 uitstoot bedrijfsmiddelen, wagenpark, Gasverbruik en Elektriciteit.  Ook de maatregelen voor 
2016 van alle bedrijven zijn hierin meegenomen. Alles is in 1 overzicht weergegeven en we hebben er 
een doelstelling aan gegeven van 5 % reductie.  E.e.a. zal 2 keer per jaar worden gemonitord en 
worden besproken aan de hand van een ieders genomen maatregelen. Ook bestaan er ideeën om 
scholingsdagen te gaan combineren met de bedrijven onderling en worden er documenten 
uitgewisseld. Kortom 17 maart 2016 was een zeer nuttige bijeenkomst voor bedrijfsmiddelen klein! 
 
Bedrijfsmiddelen 3 
Op 17 maart 2016 is ons bedrijf gestart met tevens  6 andere bedrijven in een nieuwe werkgroep 
bedrijfsmiddelen 3 klein, na  een kort kennismakingsrondje kwamen we er al snel achter dat de 
grootste emissie brandstof is, erg prettig om ideeën te delen, en inspiratie op te doen, samen te 
brainstormen om onze doelstellingen te bereiken, kortom een prettige groep met veel dezelfde 
raakvlakken en grotendeels  ook nog uit dezelfde branche (GWW sector). Voor de volgende 
bijeenkomst is afgesproken dat iedereen zorgt voor bekendmaking van de footprint van zijn bedrijf, om 
nieuwe reductiedoelstellingen aan te kunnen gaan, tevens wordt er bekeken of we leveranciers( van 
hybride kraan, groene energie SMK keurmerk etc.) kunnen uitnodigen als gastspreker om zo voor 
deze  reductiedoelstellingen beter geïnformeerd te raken om daadwerkelijk deze doelstellingen te 
verwezenlijken.   
 
Gas&Elektra 2 
De werkgroep Gas&Elektra 2 heeft voorafgaand aan de bijeenkomst van 17 maart een inventarisatie 
gemaakt van de footprints van de deelnemende bedrijven, plus de belangrijkste maatregelen die de 
deelnemers nemen om hun CO2-uitstoot te verkleinen. Op 17 maart is deze inventarisatie gezamenlijk 
doorgenomen en besproken. Naar aanleiding hiervan zijn aan elkaar tips en feedback gegeven. 
Afgesproken is dat voor de komende bijeenkomst een gezamenlijke maatregelenlijst wordt 
samengesteld met alle generieke reductiemaatregelen; deze lijst dient dan als inspiratie voor de 
werkgroep deelnemers. 
 
Wagenpark 2 
De werkgroep Wagenpark 2 heeft naar aanleiding van onze bijeenkomst op 1 december een 
inventarisatie gemaakt van mogelijkheden om CO2 reductie te behalen op basis van het terug dringen 
van de kilometers\liters van het wagenpark. Tijdens het event op 17 maart is er een lijst met 
mogelijkheden opgesteld, voor het terugdringen van kilometers/liters. Een voorbeeld van een 
mogelijkheid is waar mogelijk carpoolen, en efficiënt plannen qua tijd rekening houdend met het aantal 
kilometers. 
 
Wagenpark 3 
Voor velen was het de tweede keer dat ze deelnamen aan de werkgroep wagenpark. Er is besloten 
om meer structuur aan te brengen aan de bijeenkomsten en helder te hebben welke doelstelling ze 
willen behalen. Elk bedrijf heeft kort uitgelegd waar ze mee bezig zijn om CO2 te reduceren, tegen 
welke uitdagingen ze aanlopen en welke inspiratie ze willen opdoen. De 2 belangrijkste uitdagingen 



Uraniumweg	  17A	   	  
3812RJ	  Amersfoort	   	  
info@nlco2neutraal.nl	  
www.nlco2neutraal.nl	   	  
Tel:	  033-‐432-‐8770	  
	  

	   4	  

heeft iedereen op een velletje papier gezet en deze uitdagingen zijn geclusterd in aandachtgebieden, 
zoals; Mobiliteit (bv elektrisch rijden) en bewustwording onder medewerkers. De volgende keer wordt 
hier dieper op ingegaan en wordt er een leverancier uitgenodigd. Tevens zal iedereen de uitkomsten 
van de energiebeoordeling meenemen. 
 
Wagenpark 4 
Wagenpark 4 is voor het eerst bijeengekomen op donderdag 17 maart 2016. Allereerst is er een 
kennismakingsronde gedaan. Daarna zijn alle ervaringen omtrent het wagenpark besproken. Hierop 
inhakend zijn er een aantal mogelijkheden besproken om in te spelen op knelpunten die er zijn in het 
wagenpark. Hieruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat de bandenspanning altijd perfect moet zijn. De 
volgende bijeenkomst zal Bob Gussenhoven een bedrijfspresentatie voorbereiden over Amfors. 
Daarnaast zal Green driver challenge gecontacteerd worden over een mogelijkheid voor een 
presentatie. 
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Thijs zijn aftrap!  
Dagvoorzitter Thijs opent de bijeenkomst. Dit is de eerste keer dat het event volledig is uitverkocht: 
300 man! Uit een korte kennismaak oefening blijkt dat er veel nieuwe gezichten zijn. Zo’n 2/3 deel van 
de zaal is voor het eerst op een bijeenkomst van Nederland CO2 Neutraal. Na de vraag wie er hier 
ook zou zitten als de CO2-Prestatieladder niet bestond ontstaat er geroezemoes en gelach. Niet 
iedereen zit hier blijkbaar geheel vrijwillig. Toch lijkt iedereen er zin in te hebben.  
 
Thijs neemt de zaal kort mee in een aantal leuke en bizarre feitjes omtrent duurzaamheid. Zo vertelt 
hij dat 2015 voor het 15e jaar op een rij het warmste jaar ooit is! Gelukkig is er ook goed nieuws. Zo 
heeft vervoersbedrijf Connexxion 4,3 miljoen liter brandstof bespaart door het implementeren van een 
‘zuiniger rijden’ traject. Tevens hebben ze een miljoen aan bonussen uitgekeerd aan medewerkers die 
zuinig hebben gereden! Een inspirerend verhaal voor veel bedrijven in de zaal.  
 

Spreker – Engie Service 
 
Als voorprogramma,  onze hoofdspreker André Kuipers, hebben we een spreker uit het werkveld 
uitgenodigd: Cofely. Cofely begint met een metafoor: Change is a bitter sweet symfonie. Verandering 
is nodig maar de weg daarnaartoe is moeilijk. Het goede nieuws is dat we aan het veranderen zijn! 
 

Eerst nog de primeur: Cofely is vanaf heden Engie.  
 

Met deze nieuwe naam gaat Cofely voor duurzaamheid. En er is need for speed: we moeten aan de 
bak. Tegenwoordig kunnen we niet meer van de noordpool naar Canada over ijs. Engie heeft een 
nieuwe strategie ontwikkeld: Hoe kan je energie Neutraal worden:  
	  
- Je moet er in geloven! 
- Wat kun je zelf doen? 
- Wat kunnen we samen doen? 
 
Cofely heeft zich gecommitteerd aan het klimaat akkoord. Hiervoor hebben ze 15 miljoen euro 
desinvesteert in grijze stroom en dit gaan ze investeren in groene duurzame projecten.  
 
De strategie die wordt geïmplementeerd: Hoe kunnen we samen voor duurzaam gaan? 
 
Het is nu tijd voor een energie transitie: Changing relations: Wij veranderen, hoe kunnen we samen 
met concullega voor duurzame energie gaan? De eerste stappen zijn daarin al gezet. Samen met 
Nuon zijn is het project greenquest opgestart. Met hele simpele acties kan je al een duurzamer pand 
krijgen waardoor je energiehuishouding verbeterd. Dit zijn ook allemaal acties die binnen 5 jaar terug 
verdiend zijn.  
 
WorkWithNature 
 
Iedereen die in de jungle is geweest, zou daar wel een keer weer naar terug willen gaan. ‘Welcome to 
the jungle’ is het thema van Work with Nature. Zij streven naar meer bescherming van regenwoud 
door het her planten van gekapte stroken bos. Op deze manier hebben dieren een beter 
verspreidingsgebied en wordt de biodiversiteit van het regenwoud in stand gehouden. Work with 
Nature is een stichting: iedere medewerker werkt als vrijwilliger in zijn of haar eigen tijd voor de 
stichting. De ambitie voor de toekomst is om minimaal 2.000 ha. aan één gesloten regenwoud te 
beschermen. Bijdragen aan het werk van Work with Nature kan door een stukje regenwoud te 
adopteren (daarbij is Work with Nature een ANBI-stichting, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting). 
Martin Havik reikte aan het einde van zijn toespraak namens Work with Nature een canvas uit aan 
Nederland CO2 Neutraal als dank voor het adopteren van 2.000 m2 regenwoud. 
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Standhouders 
 

Powerstarbenelux 
Powerstar Benelux is exclusief distributeur van Powerstar en VO4 in België, Nederland en 
Luxemburg. Powerstar systemen zijn spanning as optimalisatie-systemen die werken middels het 
principe van een Wisselstroom lijnomvormer. Dat betekent dat de overspanning (alle spanning hoger 
dan 215 Volt) teruggestuurd wordt naar het net als kW/h. Dit terugsturen bespaart kW/h. Daarnaast 
verbetert de efficiëntie van uw installatie en apparatuur. 
 
Duport Lubricare B.V. 
DUPORT Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev 
oliefiltratie producten. Cardev producten zijn sinds 1983 toonaangevend op het gebied van oliefiltratie. 
DUPORT Lubricare B.V. is sinds 1994 de Nederlandse importeur van de CARDEV producten. Met 
meer dan 30 jaar ervaring heeft Duport Lubricare BV de expertise in huis om u te voorzien van 
topkwaliteit olie en onderhoudsmiddelen. De samenwerking met PANOLIN AG in Zwitserland ligt 
hieraan ten grondslag. 
	  
Work With Nature 
Stichting Work with Nature heeft een project voor ogen in de ongerepte natuur van Costa Rica. Een 
project met een missie om die natuur voor de volgende generaties te behouden. Een project waar 
jonge mensen ín het oerwoud en mét de lokale bevolking ervaringen kunnen opdoen die hun hele 
leven positief beïnvloeden. Een project waar u vandaag concreet aan bij kunt dragen!  
 
Vandebron 
Vandebron is de eerste energieleverancier waar je energie rechtstreeks van een duurzame en 
onafhankelijke bron koopt. Het idee voor Vandebron ontstaat in 2013 wanneer Remco Wilcke, Matthijs 
Guichelaar, Aart van Veller en Michael Fraats zich afvragen waarom ze energie niet gewoon 
rechtstreeks van een windmoleneigenaar kunnen kopen. In andere sectoren is het dankzij innovatieve 
start-ups al heel gewoon om direct in contact te komen met de aanbieder. 
	  
KommaGo.nl 
Al 15 jaar maakt KommaGo techniek toegankelijk voor haar klanten. Dagelijks werken onze mensen 
samen om uw aanvragen om te zetten in passende oplossingen. Van Rijksoverheid en gemeentes tot 
multinationals en ZZP’ers. Van bouwterrein-uitrusting tot geautomatiseerde kantooroplossingen en 
van portofoon tot videowall. Het hele traject van aanschaf tot installatie kunnen wij voor u begeleiden. 
	  

Adviseurs 3.0 
Adviseurs 3.0 is het nieuwe bedrijf wat het complete KAM-advies aanbiedt. Je kunt bij dit jonge en 
pragmatische adviesbureau voor praktisch alle certificaten terecht van de ISO’s tot aan de ladder en 
verscheidene BRL. De specialisten zitten voor jullie klaar. Adviesbureau 3.0 is nu bezig met een CI 
vergelijkingswebsite en vroegen daarom alle bedrijven om hun CI te beoordelen op 
www.auditvergelijken.nl/survey. Voor meer informatie kunnen de bedrijven contact met ze opnemen 
via www.adviseurs30.nl  
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André Kuipers 
 
André Kuipers begon zijn verhaal met een stukje 
geschiedenis over de ruimtevaart: toen in de 
jaren zestig de eerste ruimtevaartvluchten 
uitgevoerd werden, kon de aarde 
beschouwd worden als de wieg van de 
mensheid en waren de 
ruimtevaartvluchten babystapjes naar 
buiten, de ruimte in. In die tijd was het 
zetten van deze babystapjes vooral een 
strijd tussen de Sovjet en America; nu is 
deze rivaliteit minder groot en werken de 
Europese landen samen in ruimtevaart.  
 
Ruimtevaart is op dit moment vooral op de 
eigen aarde gericht: Europa heeft bijvoorbeeld zijn 
eigen navigatiesysteem Galileo (als tegenhanger van 
het Amerikaanse GPS). Daarnaast zijn er veel 
weerssatellieten, communicatiesatellieten en aardobservatiesatellieten in omloop om de aarde: 
inmiddels zijn dat er zoveel dat ze met elkaar beginnen te botsen en de rondslingerende brokstukken 
gevaar veroorzaken voor andere ruimtevaart. Aardobservatiesatellieten worden gebruikt voor het 
monitoren van de meest uiteenlopende factoren: bijvoorbeeld de ijsdikte op de poolkappen, de 
concentraties van stoffen in de atmosfeer (stikstofdioxide, methaan, fijn stof, het gat in de ozonlaag) 
en verschuivingen van de dijken en van de grond in Groningen. De ruimtevaart speelt dus een grote 
rol in het monitoren van de leefbaarheid van de aarde. 
 
Het leven als astronaut 
Wanneer je geselecteerd wordt om een opleiding tot astronaut volgen vlieg je niet meteen, want er zijn 
een paar duizend astronauten. Ieder land is verantwoordelijk voor de opleiding van zijn eigen 
onderdeel, waardoor er veel wordt gereisd door de astronauten. Tachtig procent van wat geleerd 
wordt is problemen oplossen en wordt (gelukkig) bijna nooit gebruikt. Er wordt veel onder water 
getraind, omdat de gewichtsloosheid onder water die in de ruimte benaderd. Ook wordt met 
paraboolvluchten in vliegtuigen geoefend om in gewichtsloosheid o.a. je ruimtepak aan te trekken. 
Veiligheid is een belangrijk issue: in het ruimtestation kunnen vooral brand, drukverlies en lekkage van 
koelvloeistof (ammonia) gevaar opleveren. Ook de lancering en de terugkeer door de dampkring zijn 
kritieke momenten. 
 
André vertelt een aantal grappige details over zijn ervaringen als astronaut. Zo zijn de pakken die een 
astronaut draagt bij de lancering voorzien van een luier, omdat even naar het toilet gaan tijdens de 
vlucht onmogelijk is. In de erg krappe capsule gebruikt de commandant een simpel stokje om de 
knoppen op het paneel voor hem te bedienen (lekker high Tech, die ruimtevaart). En in het 
ruimtestation vergeet je door de gewichtsloosheid wat ‘onder’ en ‘boven’ is, waardoor je collega’s 
ineens op het plafond lijken te zitten, de lampen aan de vloer bevestigd zijn en je je spullen in de 
verkeerde kastjes zoekt. Tijdens het slapen schrik je soms wakker door een gevoel alsof je valt, maar 
over het algemeen slaapt het erg lekker omdat je ook geen drukpunten hebt; je hoeft je dus nooit om 
te draaien omdat je niet lekker ligt. Natuur mist in de ruimte, en dat ga je op gegeven moment wel 
missen. Daarom kreeg André van een collega een audio-bestandje met vogelgeluiden doorgestuurd, 
kweekte een andere collega stiekem courgetteplantjes en hadden ze van groen plastic een 
‘onderwatergrot’ met algen gemaakt. Water aan boord is erg kostbaar dus alle vocht wordt uit de lucht 
gehaald en gefilterd (zweet, natte handdoeken, urine). De dagbesteding van een astronaut bestaat 
voornamelijk uit slapen, sporten om de spierconditie op peil te houden, huishoudelijk werk (luchtfilters 
schoonmaken, water op kwaliteit testen) en experimenten uitvoeren. Deze experimenten zijn van 
allerlei aard: medisch, biologisch, industrieel, aardkundig. Veel spin-offs komen oorspronkelijk uit de 
ruimtevaart, bijvoorbeeld de temper-schuim matras en de niersteenvergruizer. 
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Zicht op de aarde 
Vanuit het ruimtestation heb je continue zicht op de aarde. Daardoor ben je als astronaut getuige van 
de meest prachtige beelden, maar ook van aparte patronen in wolken en landschappen; bijvoorbeeld 
sneeuwbuien veroorzaakt door vliegtuigen, of spiraalvormige wolken (zgn.carmen-vortex) veroorzaakt 
door eilanden, ijs meren in Tibet, de Kilimanjaro, atol-eilanden in Indonesië, zwarte cirkels van 
geïrrigeerde landbouw in Saoedi Arabië; maar ook het werk van de mens die de natuur vernietigd is 
zichtbaar door smeltende gletsjers van de Himalaya (waardoor veel lokale bewoners straks zonder 
zoet water komen te zitten), rookpluimen van ontbossing en gekapte stroken bos in het regenwoud 
van de Amazone. Een groot deel van deze ontbossing wordt overigens veroorzaakt door productie 
van vlees voor o.a. Europa. En op Borneo verdwijnt een enorm deel van het bos door de productie 
van palmolie. Dit soort boskap zorgt ook voor erosie en luchtvervuiling in Zuidoost-Azië. ‘s Nachts is 
het verschil in energieverbruik tussen de verschillende landen zichtbaar door alle verlichting van de 
miljoenensteden en bijvoorbeeld de sterke scheiding tussen de lege woestijn en de bewoning langs de 
Nijl in Egypte. De vissersschepen bij Vietnam zijn zichtbaar door een grote hoeveelheid groene en 
paars stipjes op zee, en zijn een afspiegeling van de sterk teruglopende visstand in de oceanen. 
 
Door al deze prachtige maar ook confronterende beelden vanuit de ruimte is de conclusie dat wij als 
mensheid ons vaak gedragen als een plaag op aarde en dat we onze wereld langzaam aan het 
vernietigen zijn. Ons ‘ruimteschip Aarde’ is een kostbaar en prachtig thuis en bovendien het enige 
bewoonbare thuis; wij moeten dus zuinig op onze aarde zijn! 
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Foto’s
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Deelnemerslijst 
Milan	   Serdic	   Powerstar	  Benelux	  
Martin	   Havik	   Work	  With	  Nature	  
Mathijs	   Bol	   Work	  With	  Nature	  
Maarten	   van	  der	  Beek	   Work	  With	  Nature	  
Martine	   Reimerink	   Work	  With	  Nature	  
Michael	  	   Anslijn	   Duport	  Lubricare	  B.V.	  
Bernie	   	  	   Duport	  Lubricare	  B.V.	  
Samuel	   Beltman	   KommaGo.nl	  
Patrick	   van	  Rosengarten	   KommaGo.nl	  
Inge	   Widdershoven	   Vandebron	  
	  	   	  	   Vandebron	  
	  	   	  	   Vandebron	  
Simon	   van	  Camerijk	   Vandebron	  
Julie	  Anna	   van	  Wijk	   Vanderbon	  
Herman	   Zondag	  	   Jos	  Scholman	  Holding	  
Ed	   van	  Nieuwamerongen	   Logitech	  B.V.	  
Ron	   de	  Waard	   Compass	  Infrastructuur	  Nederland	  B.V.	  	  
Karin	   Koopman	   Wegenbouw	  Lansink	  B.V.	  
Mariska	  	   van	  Wintershoven	   Sysmex	  Nederland	  B.V.	  
Michel	   van	  den	  Brink	   Van	  der	  Grift	  en	  Valkenburg	  Onderhoud	  B.V.	  
Marja	   Wagemaker	   Isero	  Ijzerwarengroep	  B.V.	  
Fransina	   Ruijgrok	   Hollandia	  
Pieter	   van	  Beusekom	   Hollandia	  
Martin	   van	  Thulden	   ACON	  B.V.	  
Arnout	  Jan	   Druyvesteyn	   Eco	  Concepts	  B.V.	  
Marcel	   van	  Gurp	   Labrujerestaalbouw	  B.V.	  
Mark	   Dekker	   Labrujerestaalbouw	  B.V.	  
Bianca	   van	  den	  Berg	   GWW	  Houtimport	  
Arjan	   de	  Jong	   GWW	  Houtimport	  
Willem	   Groenendijk	   Robert	  Bosch	  B.V.	  
Martijn	   Mathot	   Robert	  Bosch	  B.V.	  
Stefan	   Pulles	   Kragten	  B.V.	  
Rob	   ten	  Hove	   gAvilar	  B.V.	  
Lianne	   Mostert	   gAvilar	  B.V.	  
Bianca	   Kalkman	   Gebr.	  Kalkman	  B.V.	  
Erik	   van	  de	  Beld	   Tomingroep	  B.V.	  
Diana	   ter	  Brake	   D.	  Van	  Geemen	  &	  Zn	  B.V.	  
Gerard	   Veugelers	   Donkergroen	  
Jordy	   Winter	   D.	  Van	  Geemen	  &	  Zn	  B.V.	  
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Marieke	   van	  Eijk	   Jelle	  Bijlsma	  B.V.	  
Sjaak	   Lindenberg	   Mos	  Grondmechanica	  B.V.	  
Bob	   Gussenhoven	   Amfors	  Holding	  B.V.	  
Sam	   Flikweert	   Cofely	  Energy	  &	  Infra	  	  
Rob	   Meijer	   Heuvelman	  Ibis	  
John	   Waltman	   Dimension	  Data	  Communication	  
Rob	   Bonnes	   Dimension	  Data	  Communication	  
Michelle	   van	  Arendonk	   Oranje	  B.V.	  
Ingrid	   Bakkers	   Kroes	  Aannemingsbedrijf	  B.V.	  
Marjan	   van	  Raaijen	   Van	  Raaijen	  Groep	  B.V.	  
Sonja	   Hommels	   Twentse	  Weg-‐	  en	  Waterbouw	  
Geert	   Knook	   Manntech	  gevelinstallaties	  B.V.	  
Erwin	   van	  Doornmalen	   Aannemingsbedrijf	  van	  Herwijnen	  B.V.	  
Marco	   Bervoets	   Van	  den	  Heuvel	  Aannemingsbedrijf	  B.V.	  
Marjolein	   de	  Jong	   HKV	  
Danielle	   de	  Bruin	   Climate	  Neutral	  Group	  
Jan	   van	  der	  Hoek	   Hollandridderkerk	  
Guus	   Otten	   Max	  Bögl	  Nederland	  
Lucienne	   van	  der	  Graaf	   Zevenkampse	  Ring	  
Gerard	   van	  Osch	   Hacousto	  Security	  Systems	  B.V.	  
Mark	   Boomgaards	   Hollandridderkerk	  
Wesley	   van	  der	  Meulen	   Hoornstra	  Aannemingsmaatschappij	  N.V.	  
René	   Koekoek	   Hoornstra	  Aannemingsmaatschappij	  N.V.	  
Toon	   Vromans	   Kroeze	  Infra	  B.V./Maas	  B.V.	  
Sandra	   Timmermans	   BLM	  Wegenbouw	  B.V.	  
Guido	   Kremer	   BLM	  Wegenbouw	  B.V.	  
Linda	   de	  Jong	   Gebr.	  Vermeer	  Industrial	  Movements	  B.V.	  
Peter	   Bode	   Cable	  Partners	  B.V.	  
Jelle	  Coen	  	   Bijlsma	   Jelle	  Bijlsma	  B.V.	  
Wesley	   Arends	   Schuitemaker	  Machines	  B.V.	  
Carolien	   Degen	   Pannekoek	  GWW	  
Nils	   Luger	   SPIE	  Nederland	  
Hendrik	   den	  Boer	   A.K.	  Barendregt	  B.V.	  
Dian	   Kok	   Tomingroep	  B.V.	  
Sjon	   van	  Kruijsbergen	   Hoornstra	  Infrabouw	  
Eddy	   Koenders	   Hoornstra	  Infrabouw	  	  
Jan	  Peter	   Hoste	   Van	  Beek	  Infra	  Groep	  B.V.	  
Marieke	   Adriaans	   Aannemersbedrijf	  Verhoeven	  B.V.	  
Peter	   Henzen	   Henzen	  Wegenbouw	  B.V.	  
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Robert	  Jan	   de	  Bruin	   Koninklijke	  Woudenberg	  
Oscar	   van	  der	  Linden	   Epson	  
Cheryl	   de	  Vette	   Van	  Beek	  Infra	  Groep	  B.V.	  
Marcel	   Holt	   Eco	  Concepts	  B.V.	  
Willem	   van	  de	  Sande	   C3	  Organisatie	  Adviesbureau	  B.V.	  
Hans	   Kappen	   Ploegam	  
Annemarie	   Carlucci	   Ploegam	  
Geoffrey	   Knijnenburg	   Jan	  Knijnenburg	  B.V.	  
Sjouke	  J.	   Henstra	   Daniël	  Pijnacker	  B.V.	  
Jennita	   Hoksberg	   SIGHT	  Landscaping	  B.V.	  
Peter	   Vos	   TES	  Installatietechniek	  
Michael	   de	  Jong	   Jan	  Knijnenburg	  B.V.	  
Gijs	   van	  Appeldoorn	   Alstom	  Transport	  B.V.	  
Xander	   Mooibroek	   Exalius	  
Karin	   van	  Roode	   Van	  Roode	  Infra	  B.V.	  
Jaap	   Westveer	   HIG	  
Jan	   Wildvank	   Lomans	  B.V.	  
Sander	   Heemskerk	   IDDS	  Groep	  
Wendy	   van	  Giesen	   IDDS	  Groep	  
Susanne	   Ijsenbrandt	   Cofely	  Energy	  &	  Infra	  	  
Chantal	   de	  Hoog	   Bomenwacht	  Nederland	  
Michel	   van	  Ingen	   Bomenwacht	  Nederland	  
Anne	   Brunekreef	   Dutch	  Rail	  Control	  
Irene	   Bosman	   Pilkes	  
Harry	   Kroes	   Pilkes	  
Paul	   Feenstra	   Bouwbedrijf	  de	  Vries	  en	  Verburg	  B.V.	  
Safae	   Badi	   IV-‐Groep	  
Michael	   van	  den	  Ende	   H&D	  Civiel	  B.V.	  
Sabine	   	  	   Holland	  Con	  Tech	  
Wouter	   Truffino	   Holland	  Con	  Tech	  
Gerda	   Smit	   Mercuur	  Bouw	  
Chris	   de	  Boer	   Mercuur	  Bouw	  
Victor	   Donk	   Bouwbedrijf	  de	  Vries	  en	  Verburg	  B.V.	  
Jos	   van	  Lokven	   Dutch	  Rail	  Control	  
Angelina	   Vonk-‐Noordergraaf	   De	  Vries	  Stolwijk	  B.V.	  
Theo	   Bliekendaal	   Two-‐B	  Engineering	  B.V.	  
Barbara	   van	  de	  Pol	   Two-‐B	  Engineering	  B.V.	  
Bart-‐Jan	  	   Freriks	   Cofely	  Energy	  Solutions	  
Antonie	  	   Langelaan	   Cofely	  Zuid	  Nederland	  B.V.	  
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Maykel	   Pieterse	   Ko	  Hartog	  Elektrotechniek	  B.V.	  
Coby	   Donker	   Hexta	  Hekwerk	  &	  Terreinbeveiliging	  
Hennie	   Kieboom	   Beije	  B.V.	  
Jan	   Beije	   Beije	  B.V.	  
Bjorn	   Benschop	   Gebr.	  van	  der	  Lee	  
Dhr.	   Hoebee	   Gebr.	  van	  der	  Lee	  
Arend-‐Jan	   Costermans	   vandervalk+degroot	  
Noud	   Hekkens	   DIMCO	  B.V.	  
Jan	   Hooghwerff	   M+P	  raadgevende	  ingenieursbureau	  M.U.C.	  
Ton	   van	  Kleef	   Veko	  Lightsystems	  International	  B.V.	  
José	  	   Ijzelenberg	   Daallin	  B.V.	  
Jan	   Dubbeldam	   B.V.	  Ingenieursbureau	  M.U.C.	  
Netty	   Buijnsters	   B.V.	  Ingenieursbureau	  M.U.C.	  
Hans	   de	  Regt	   InAxtion	  Uitzendgroep	  B.V.	  
Karen	   Hoogendoorn	   InAxtion	  Uitzendgroep	  B.V.	  
Marcel	   Kuipers	   Thales	  Transportation	  Systems	  B.V.	  
Karin	   van	  't	  Wout	   P.	  Van	  't	  Wout	  Funderingstechnieken	  
Ronald	   Kanner	   Vissers	  Ploegmakers	  Aannemingsbedrijf	  
Rene	   Poll	   Natuurbegraven	  Nederland	  
Martijn	   Das	   Vossloh	  Cogifer	  Kloos	  B.V.	  
Petra	   Raemaekers	   F.L.	  Liebregts	  B.V.	  
Miranda	   Le	  Blanc	   Van	  Rijn	  Service	  B.V.	  
Ralph	   de	  Brouwer	   APK	  Group	  
Merel	   van	  de	  Geer	   Logitech	  B.V.	  
Erwin	   van	  Doorn	   Jos	  Scholman	  Holding	  
Joep	   de	  Vreede	   Cofely	  Noord	  B.V.	  
Martijn	   van	  Balkom	   SPIE	  Nederland	  
Annemieke	   Delgijer	   DVJ	  Infra	  en	  Milieu	  B.V.	  
Robin	  	   van	  der	  Ploeg	   Robinvanderploeg.nl	  
Onnick	   Jessayan	   Robinvanderploeg.nl	  
Maral	   Jessayan	   Robinvanderploeg.nl	  
Robert	   de	  Boer	   Schilderwerken	  De	  Boer	  Obdam	  
Mike	   van	  Emmerik	   change4value	  
Michael	   Timmer	   Aqualectra	  B.V.	  
Northon	  Flores	   Troche	   NFT	  Studio	  
Ieke	   Benschop	   Natuur	  en	  Milieufederatie	  Utrecht	  CO2	  Bank	  Utrecht	  
Frans	   Schulten	   Masterfoam	  
Jeanine	   Peppink-‐van	  der	  Sterren	   Royal	  IHC	  
Linda	   de	  Wilde	   Wegenbouw	  de	  Wilde	  B.V.	  
Jeroen	   Witsenboer	   Wegenbouw	  de	  Wilde	  B.V.	  
Heer/mevrouw	   Jonker	   Ketelonderhoud	  Jonker	  
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Ronnie	   Ligtenbarg	   Bronswerk	  Heat	  Transfer	  B.V.	  
Maikell	   Verkade	   Rhizophora	  Forest	  &	  Eco-‐Consultancy	  
Gert	   Molenaar	   Schagen	  Groep	  
Klaas	  	   Schouten	   Aannemingsbedrijf	  Van	  Gelder	  B.V.	  
Bertus	   de	  Jong	   de	  Jong	  Holding	  B.V.	  
Patricia	   van	  Luijk	   Priva	  B.V.	  
Pauline	   Sparenburg	   Gemeente	  Amersfoort	  
Tonny	   van	  Leeuwen	   A.	  Den	  Hartog	  &	  Zn.	  B.V.	  
Rutger	   den	  Drijver	   Spitzke	  Spoorbouw	  B.V.	  
Stijn	   Debets	   Royal	  Haskoning	  DHV	  
Renee	   Wesselman	   Schulte&Lestraden	  
Marielle	   van	  Rijbroek	   Hakkers	  B.V.	  
Mario	   Berends	   BlauweStaete	  B.V.	  
Maarten	   van	  Mierlo	   Hogeschool	  Inholland	  
Magiel	  Jacob	   Zwietink	   Mateboer	  Milieutechniek	  B.V.	  
Edith	   Bouthisma	   Hogeschool	  Inholland	  
Nick	   Prenger	   Wirtgen	  Nederland	  B.V.	  
Harry	   Spies	   Aboma	  
Ineke	   Slump	   Ownership	  Capital	  
Twan	   van	  Oers	   	  	  
Einte	   Visser	   Hogeschool	  van	  Arnhem	  en	  Nijmegen	  
Irma	   Ketels	   Promedico	  ICT	  
Heer/mevrouw	   van	  den	  Doel	   Ing.	  Rail	  B.V.	  
Frans	   Zuidema	   Zuidema	  Groenvoorzieningen	  
Andre	   Blokker	   Zuidema	  Groenvoorzieningen	  
Margot	   Jorg	   Bouwbedrijf	  Barten	  B.V.	  
Marjolein	   Verharen	   VPT	  Versteeg	  Perforeertechniek	  B.V.	  
Jenneke	  	   Vos-‐Borkent	   VIP	  
Greet	   Vos	   VIP	  
Steven	   van	  Beveren	   Kuurman	  
Peter	   Bronsema	   Continental	  Benelux	  
Charles	   van	  den	  Heuvel	   Sustainable	  Hills	  
Leo	   Heinen	   Heinen	  +	  Partners	  
Jan	   Dijkstra	   Energie	  (Bespaar)	  Service	  Dijkstra	  
Heer/mevrouw	   Heetkamp	   Infra	  techniek	  B.V.	  
Paul	   Gerrits	   AVG	  Transport	  Heijen	  B.V.	  
Menno	   Abee	   AVG	  Explosieven	  Opsporing	  Nederland	  
Peter	   Breedveld	   Heinen	  +	  Partners	  
Mirjam	   Holleman	   Gemeente	  Wijdemeren	  
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Hans	   Kolkman	   Gemeente	  Wijdemeren	  
Sjoerd	   Rademaker	   NTP	  INFRA	  B.V.	  
Daan	   van	  Ouwerkerk	   van	  Eijk	  Leiden	  
Oscar	   Brinkers	   Atos	  
Rob	   van	  Huissteden	   ABB	  N.V.	  
Joost	   Waals	   Van	  Leur	  Renovatiewerken	  
Michelle	   Glorie	   Peek	  Bouw	  &	  Infra	  
Ted	   Griffioen	   Creative	  Beards	  
Heer/Mevrouw	   Overmeer	   Waterschap	  Vellei	  en	  Veluwe	  
Maryon	   Hendriks	   Django's	  Closet	  
Bas	   Zeën	  	   greenSand	  
Marius	   van	  Vlijmen	   VIPcode	  B.V.	  
Pieter	  
Christiaan	  

Atema	   UWV	  

Mark	   Hoff	   WHATFR	  
Michael	   Kars	   Van	  Vliet	  Buitenruimte	  B.V.	  
Bob	   Koole	   Van	  Vliet	  Buitenruimte	  B.V.	  
Mark	   van	  der	  Heijden	   OptiVolt	  B.V.	  
Oscar	   van	  Zwieten	  de	  Blom	   Mastermate	  
Roy	   van	  Verseveld	   Vos	  Expeditie	  Deventer	  BV	  
André	  	   Diepeveen	   AAFM	  Facility	  Management	  
Benno	   Oostinjen	   Supernatural	  Clothing	  
Wieger	   Toering	   Greentimes	  
Robert	   Dobbelstein	   Caesar	  Groep	  
Martin	   Sulimma	   Dekowood	  
Joost	   Broekkamp	   New	  Vision	  Marketing	  
Heike	   Spieth	   Anonymous	  Artists	  
Theo	   van	  der	  Lee	   Wereldwinkel	  -‐	  Nieuwekerk	  a.s.	  Ijssel	  
Cora	   de	  Groot	   Mourik	  
Marloes	   van	  der	  Kamp	   Andere	  Boeg	  
Teus	   van	  der	  Stelt	   Lumiteus	  
Luite	   de	  Jager	   De	  Groene	  Jager	  Catering	  
Peter	   van	  der	  Cammen	   ORTA	  Nova	  Architectuur	  
Karin	   Wezepoel	   Gaia,	  Duurzaamzaam	  landschapsontwerp,	  consultancy	  

en	  educatie	  
Ada	   Kruiter	   	  	  
Mireille	   Gotz	   Rijkswaterstaat	  
Marion	   de	  Hee	   Heerlijk	  waar!	  
Grad	  F.	   van	  Heck	   Groendak.info	  
Miss	  LJ	  	   Eyre	   Art925	  Edelsmederij	  
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Paul	   Sam-‐Sin	   warmtepaneel.nl	  
Walter	   van	  't	  Hart	   Kyocera	  Document	  Solutions	  Europe	  B.V.	  
Marian	   Blokker	   NidisAdvies	  
Anne	   Klaasen	   Rataplan	  Design	  
Sylvia	   de	  Zeeuw	   OFN	  
Coert	   van	  Maren	   OFN	  
Alice	   Bots	   EcoNed	  B.V.	  
Lamber	   Mickers	   Mickers	  architectuur	  
Hans	   Brouwer	   Ing.	  J.M.	  Brouwer	  MBM	  h/o	  CM&P	  
Heer/mevrouw	   Jansen	   Dorado	  Beach	  
Heer/mevrouw	   Looman	   Dorado	  Beach	  
Hans	   de	  Jonge	   AllinLED	  B.V.	  
Simon	   Schijf	   De	  Schijf	  van	  Innovatie	  
Annelies	   Koch	   Duurzame	  Bloemisten	  Groep	  
Dolf	   Teeuwen	   Erkend	  Duurzaam	  
Arnold	   Versteeg	   VPT	  Versteeg	  Perforeertechniek	  B.V.	  
Martin	   van	  Andel	  	   Van	  den	  Breejen	  
Gerald	   Dengering	   Van	  den	  Breejen	  
Joost	   Broekkamp	   New	  Vision	  Marketing	  
Kim	   Buining	   Groenezaken	  
Siebe	   Zwerver	   Groenezaken	  
Jaap	   Struijk	   Atos	  
Susan	   Claassen	   Wepro	  Ingenieursbureau	  
Anne	   van	  Vulpen	   Windesheim	  
Marielle	   Beerling	   Beerling	  Communicatie	  &	  Organisatie	  
Han	   Verkuyl	   Greenstar	  Statistics	  
Eric	   Brink	   Voestalpine	  Railpro	  BV	  
Rob	   Voulon	   Bouwgroep	  Noordersluis	  
Arie	   van	  Andel	   MVO	  Consultants	  	  
Peter	   Schalkwijk	   Gerrit	  Flierman	  B.V.	  
Gert-‐Jan	   Kemme	   BeterBio.nl	  
Anne-‐Christien	   Vrieling	   MVO	  Consultants	  	  
Ruud	   Sijmons	   De	  Groene	  Aggregaat	  
Jenk	   Stronks	   Ffris	  advies	  
Olaf	   Rancuret	   Carrier	  

 



	

Bijeenkomst 2 juni 2016  
						

Verslag	
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Welkom 
 
Beste lezer, 
 
Wij hebben het event weer als zeer geslaagd ervaren J. We hopen dat ook jij deze dag als succes 
hebt ervaren, en nieuwe inspiratie over CO2-reductie voor jou bedrijf hebt opgedaan. Op donderdag 
15 september 2016 staat het volgende event al weer op ons te wachten, maar om het toffe event van 
2 juni niet te snel te vergeten, heb ik samen met mijn collega’s een werkgroep leden een verslag voor 
jullie gemaakt. In het verslag is het volgende opgenomen. 
 
De werkgroepen 
Thijs zijn aftrap! 
Spreker – Suze Gehem  
Standhouders 
GroeneZaken en Hansa Green Tour 
Ruud Koornstra 
Wisselbokaal 
Foto’s 
Deelnemerslijst 
 
Helaas was dit voor mij alweer mijn laatste evenement, en zit mijn stage bij stichting 
NederlandCO2Neutraal er weer op. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking, en wellicht 
zien we elkaar nog eens. 
 
Groetjes, 
 
Nienke  
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De werkgroepen 
 
Om 10.30u zijn alle werkgroepen bij een gekomen, om met elkaar hun ervaringen op het gebied van 
CO2 reductie te delen, en nieuwe ideeën voor in het bedrijf op te doen. De leden zijn in negen 
werkgroepen verdeeld: 
 
1. Bedrijfsmiddelen 1 (Groot) 
2. Bedrijfsmiddelen 2 (Klein) 
3. Bedrijfsmiddelen 3 (Klein) 
4. Gas&Elektra 1 
5. Gas&Elektra 2 
6. Wagenpark 1 
7. Wagenpark 2 
8. Wagenpark 3 
9. Wagenpark 4 
 
 
Bedrijfsmiddelen 1          
 
Een onverwachte wending – anders denken, het thema waar deze bijeenkomst over is gegaan. Theo 
van Rossenberg (Fieldmanager van 2015) vertelde een verhaal over de beheersing van gewassen 
door het toepassen van natuurlijke middelen, hierdoor zijn er op termijn minder fysieke handelingen 
nodig en wordt afval een grondstof. Geen ‘hogere banden spanning – netter rijden’, maar terug naar 
de basis. 
De groep luisterde met enthousiasme naar het verhaal, stelde vragen en dacht verder. Het ‘anders 
denken’ is een feit! 
 
Bedrijfsmiddelen 2 
 
Bedrijfsmiddelen klein, groep 2 is dit keer samen gestart met bedrijfsmiddelen 3, dit omdat er een 
gezamenlijke interesse was ontstaan voor het SMK Keurmerk. Na een eerste verzoek met een 
afwijzing is het De CO2 adviseurs toch gelukt om een spreker bereid te vinden om e.e.a. exact aan 
ons uit te leggen en te verduidelijken. Daarna zijn de groepen afzonderlijk verder gegaan. Helaas was 
de opkomst minimaal, later op de dag bereikt ons het bericht dat er meerdere klimaat events en de 
Alpe d’UZes vandaag plaatsvinden dus laten we aannemen dat het hem daar in zit. Middels 
mailverkeer heeft deze groep alles van alle bedrijven in kaart gebracht m.b.t. de CO2 uitstoot, en 
zullen we de volgende bijeenkomst een tussenstand hebben waar we staan in 2016. Vandaag zijn de 
gegevens/ervaringen uitgewisseld met betrekking tot het nieuwe rijden en het nieuwe draaien, middels 
mailverkeer zal deze compleet gemaakt worden. Tevens is er een idee ontstaan om bij elkaar op de 
bedrijven interne audits te gaan uitvoeren. Hier wordt over nagedacht of we hiertoe bereid zijn en hoe 
we e.e.a. handen en voeten zullen gaan geven. Wederom een goede bijeenkomst met veel positieve 
ervaringen en een goede brainstorm sessie. 
 
Bedrijfsmiddelen 3 
 
Ook tijdens dit event zijn we weer vol aan de gang gegaan met ideeën om onze uitstoot te 
verminderen. Naar aanleiding van onze vorige bijeenkomst heeft het SMK Keurmerk ons, samen met 
bedrijfsmiddelen 2, een presentatie gegeven over hoe het SMK Keurmerk nou tot stand komt. Tijdens 
onze eigen vergadering hebben we het over onze grootste verbruik (brandstof) gehad en hoe men 
daar in probeert de reduceren. Gelukkig zagen we ook weer wat nieuwe gezichten wat betekend dat 
er toch steeds meer bedrijven meedoen! Volgende bijeenkomst gaan we wat dieper op de footprint 
van 2015 in en horen we hoe de audits zijn verlopen van een aantal leden. 
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Gas&Elektra 1 
 
We hebben het deze ronde gehad over de meest significante maatregelen die iedere inzittende die 
deel heeft genomen aan het overleg heeft geïntroduceerd binnen het bedrijf waar ze werken. 
Sommige reeds uitgevoerd en andere zitten nog in de planning. Mooi om zo van elkaar te leren. 
  
Enkele voorbeelden van maatregelen die voorbij kwamen zijn: 

- Folie op de ruiten. In  de zomer koel en in de winter warm. 
- Low speed high volume ventilatoren 
- Hybride verlichting gevoed met overschot aan hetgeen zelf wordt opgewekt 
- Auto’s qua max. uitstoot gekoppeld aan functieklasse van het personeel 
- Led verlichting 
- Monitoring om evt. overconsumptie vlug in de gaten te hebben 
- Introductie van een Kennismap op het bedrijfs netwerk om zaken met elkaar te delen 

 
Gas&Elektra 2 
 
De eerste bijeenkomst van de werkgroep Gas en Elektra 2 was op 1 december 2015.  De werkgroep 
was samengesteld uit deelnemers van 7 bedrijven die qua activiteit, bedrijfsgrootte en dus ook  
CO2-uitstoot nogal verschillend waren (van 30 tot ruim 10000 ton). Neemt niet weg dat we, na een 
moeizame start besloten een inventarisatie te maken van de scope 1, 2 en 3 uitstoot van de bedrijven  
en hun reeds uitgevoerde en nog uit te voeren reductiemaatregelen. Tijdens de 2e bijeenkomst in 
maart 2016 zijn de verzamelde gegevens met elkaar besproken en is informatie hierover met elkaar 
uitgewisseld. Inmiddels waren er een drietal bedrijven aan de groep toegevoegd. Afgelopen juni was 
de 3e bijeenkomst. Opnieuw waren er 2  nieuwe bedrijven aanwezig, wat het totaal op 12 bracht. 
Tijdens deze bijeenkomst werd er door het bedrijf Optivolt een presentatie gehouden over de 
mogelijkheden om gas- en elektraverbruik te reduceren. Omdat het niet geheel duidelijk was hoe de 
werkgroep nu verder moet, is er besloten contact op te nemen met  werkgroep Gas en Elektra 1 (die 
inmiddels langer met elkaar bezig zijn) om te kijken of er informatie en ideeën uitgewisseld kunnen 
worden. 
 
Wagenpark 1 - Brandstofverbruik 
 
Jan Arend Costermans heeft vandaag voor de werkgroep een presentatie gehouden over CO2- en 
brandstofreductie bij VanderValk+degroot. Het is altijd heel leerzaam en inspirerend om te horen 
welke maatregelen zijn ingezet en wat de ervaringen daarmee waren. Jan Arend heeft ons dit helder 
en duidelijk verteld. We willen als werkgroep leren van elkaars ervaringen en elkaar helpen bij de 
reductie van brandstofverbruik, daarom hebben we het idee opgevat om van ieder deelnemend lid de 
3 meest succesvolle maatregelen op gebied van CO2-reductie te inventariseren en ook 3 uitdagingen 
op te noemen (wat gaat minder makkelijk, of waar lopen we als bedrijf tegenaan). We zitten nu 
midden in deze inventarisatie en zullen daar de volgende werkgroep-bijeenkomst mee verder gaan. 
We zullen binnenkort een CO2-reductiedoelstelling opstellen voor onze werkgroep op het gebied van 
brandstofverbruik. 
 
Wagenpark 2 
 
Afgelopen donderdag 2 juni zijn we met de werkgroep wagenpark 2 bij elkaar gekomen. Samen met 
onze gast de heer Laurens Drogendijk, directeur van band op spanning, hebben we de hele tijd vol 
gepraat over banden in relatie tot de spanning. Enorm interessant en bijzonder veel over te vertellen. 
Naar aanleiding van deze ochtend gaan we verder met onze doelstelling: nagaan of en hoe controle 
op bandenspanning ingevoerd kan worden binnen de eigen organisatie. 
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Wagenpark 3 
 
We zijn begonnen met een rondje successen en dieptepunten m.b.t. CO2 reductie. Daarna hebben we 
gesproken over onze dropbox die aangemaakt is voor onze groep en waar we alle documenten 
(notulen, presentaties, lijst met maatregelen etc.) kunnen neerzetten. We hebben gesproken of dit 
voor iedereen werkt en hoe dit gaat. Daarna hebben twee deelnemers een presentatie gegeven over 
hun bedrijf, wagenpark en genomen maatregelen. Marcel Kuipers heeft dit voor de Thales Group 
gedaan en Michel van Ingen voor de Bomenwacht Nederland. Vervolgens hebben we n.a.v. deze 
presentaties besproken wat wel en wat niet werkt. Vervolgens hebben afgesproken wie de volgende 
keer gaat presenteren en wie de nieuwe voorzitter is. 
 
Wagenpark 4 
 
De groep heeft 3 nieuwe leden. 
Er is een bedrijfspresentatie gegeven met bedrijfs doelstellingen door Bob Gussenhoven van de 
Amfors groep.Aansluitend heeft Elske van de Fliert van Zero-E een presentatie gegeven over 
mogelijkheden van brandstof besparing en CO2 reductie op wagenpark en materieel. Voor de 
volgende meeting zullen alle leden hun bedrijfsdoelstellingen aanleveren, mogelijkheden die 
gepresenteerd zijn inventariseren zodat er per bedrijf gericht mogelijk- en onmogelijkheden 
voorgesteld kunnen worden. Soms heeft een al ingezet idee, achteraf met de juiste informatie 
helemaal geen zin. Met deze verdieping in mogelijkheden kunnen juiste voorstellen gedaan worden. 
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Thijs zijn aftrap!  
 
Thijs Lindhout opent het event. Hij maakt kennis met de zaal en komt er achter dat veel bedrijven in 
de zaal te maken hebben met de CO2-Prestatieladder. Er zijn ook veel nieuwe gezichten. Voor hen 
ligt Thijs kort het lidmaatschap toe en vertelt over de werkgroepen. Aan de hand van het 
enthousiasme in de zaal blijkt dat de werkgroepen erg populair zijn.  
 
Daarna neemt Thijs de zaal mee door zijn ‘duurzame kwartiertje’. Hierin deelt hij onder andere dat de 
CEO van ExxonMobil (Rex Tillerson) de volgende uitspraak heeft gedaan: ‘Stoppen met olie productie 
is slecht voor de mensheid’. Gelukkig is er ook goed nieuws. Zo gaat C&A voor 100% duurzaam 
katoen in 2020 en start Deutsche Post met 30.000 (!) elektrische postbusjes bouwen.  
 

Spreker – Suze Gehem 
Medeoprichter De Groene Grachten 
 

Na haar studie aan de TU Delft kwam Suze in 
contact met Wubbo Okkels en zijn ze samen aan 
de slag gegaan met een plan om niet zozeer terug, 
maar vooral vooruit te blikken op 400 jaar 
grachtenpanden.  Met het idee ‘als we deze 
moeilijkste panden kunnen verduurzamen, kan de 
rest ook!’. De stichting zie zij oprichtten probeert 
grachtenpanden in Amsterdam te verduurzamen 
middels allerlei mogelijke maatregelen. Daarbij 
speelt vaak het probleem dat de grachtenpanden 
monumentaal zijn en daardoor juridische kwesties 
aan de orde zijn over de verandering van het 
aanzicht en de bouw. Hierdoor zijn ook 

maatregelen als het aanbrengen van isolatie lastig.  Oplossingen zijn onder andere isolatie, 
warmtepompen, lage-temperatuurverwarming, warmtepompen en zonnepanelen. Het eerste project 
waren 6 panden dichtbij Carré, welke van label G naar label A zijn gegaan. Wubbo was zo enthousiast 
dat hij bij de oprichting van Groene Grachtenpanden gelijk een promotiefilmpje maakte. Daarna is ‘De 
Groene Menukaart’ ontwikkeld; een tool om mensen zelf te laten kijken hoe hun panden 
verduurzaamd kunnen worden, zie: www.degroenemenukaart.nl 
 
Uitgelicht project: het pand van studentenvereniging LANX in Amsterdam. Er was in dit pand een 
groot verschil in comfortvraag (kantoorruimte overdag, borrel/feest ‘savonds). Onder andere de 
warmte-installatie en de luchtkanalen zijn compleet vervangen, en urinoirs met sensoren geplaatst 
zodat geen constante spoeling meer nodig was (er ging 4 liter water per uur door). Aan het plafond is 
infraroodverwarming geïnstalleerd en bij de enorme bierkoeling in de kelder wordt de warmte nu 
teruggewonnen en hergebruikt. Op dit pand is de 1e Amsterdamse vergunning voor warmtepompen 
afgegeven. 
 
Een aantal andere innovatieve projecten zijn de volgende: 
Koninklijk Instituut voor de Tropen, waar de middenvleugel als ‘speelruimte’ ingericht is, met het 
zogenoemde Global Grounds@KIT; hier worden onderzoek & ondernemers samen gebracht. 
Rooftop Revolution: er zijn in Amsterdam heel veel platte daken waar uitstekend groen op geplaatst 
kan worden. Er lopen verschillende projecten waarbij de daken vergroend worden (samen met buren); 
het idee is om deze projecten binnenkort ook in andere steden te organiseren.	
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GroeneZaken en Hansa Green Tour 
 
GroeneZaken 
Annemarijn Zwerver, 15 jaar, vertelt haar perspectief op Groene Zaken. Hier in de 21e eeuw krijgt 
duurzaamheid een steeds belangrijker plek in onze maatschappij. Daarbij is verbinding, het 
uitwisselen van informatie en delen in een netwerk erg belangrijk. 
Groene zaken is een platform voor duurzame bedrijven vanuit alle branches. Presenteren van 
diensten en producten en samenwerken met andere bedrijven. Groene Zaken verbindt.  Er zijn 
inmiddels al 2000 bedrijven lid van Groene Zaken! Nieuwsbrief waarin iedere week een ander 
duurzaam bedrijf centraal staat. Lidmaatschap is gratis. 
 
Hansa Green Tour 
Dit jaar gaat de rit naar Bremen, waarbij de uitdaging is om de afstand af te leggen met een zo klein 
mogelijke voetafdruk 

 
Ruud Koornstra 
 
‘Ik ben een eenvoudige ondernemer; geen goeroe, wel een vechter’  
 
Techniek en dromen 
We staan versteld van wat de 
techniek inmiddels allemaal kan. 
Ruud begint zijn verhaal met een 
anekdote over een superslimme 
computer, Watson. Toen tijdens een 
gesprek met deze computer verteld 
werd dat iemand bezig was met het 
schrijven van een paper over de 
impact van big data in de financiële 
wereld, schreef Watson op basis van 
een paper over big data in de 
medische wereld een paper over big 
data in de financiële wereld. Maar wat 
kunnen wij mensen wat een computer 
niet kan? Wij kunnen scheppen, wij 
kunnen dromen. ‘Ondernemen is 
dromen; en een succesvol 
ondernemer is een dromer die niet 
opgeeft’. 
 
Vallen en weer opstaan 
Ruud Koornstra heeft 15 jaar tv programma’s gemaakt (ID-tv). In die tijd heeft hij ook Wubbo Okkels 
ontmoet. Zoals Wubbo Okkels zei ‘wij zitten in spaceship Earth en wij zitten zelf aan de knoppen’. Als 
er iemand in een vliegtuig op 10 km hoogte probeert de deur open te trekken, dan sta je toch op  en 
hou je diegene tegen (desnoods sla je ‘m neer)? Klimaatverandering gaat steeds sneller; het is een 
proces dat zichzelf versterkt. In onze wereld krijgen we nu, pas op het laatste moment, door dat het 
niet goed meer gaat met onze aarde en dat we natte voeten krijgen. Maar ook onze oplossingen 
hebben de potentie om exponentieel te groeien! Op dit moment groeien de nieuwe ideeën en 
projecten over duurzaamheid helaas nog niet zo hard als nodig is om het probleem op te lossen. 
Slechts 20% van de 500 grootste investeerders is op dit moment duurzaam. 
 
Na verkoop van id-tv groeide bij Ruud het besef dat we als mensheid de aarde verpesten. 
Technologie leek de beste oplossing; Ruud richtte een innovatiecentrum op waarin 7 techneuten 
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werden samengebracht die zonder agenda duurzame producten mochten ontwikkelen. Er werd een 
nieuw pompsysteem ontworpen wat veel zuiniger werkt dan huidige modellen; maar het werd niet 
verkocht omdat volgens de pompfabrikant de eindgebruikers de nieuwe pomp wilden. Ook LED-
lampen kwamen niet van de grond. Toen kwam bij Ruud het besef kwam dat er in onze maatschappij 
geen technologisch probleem is, maar een software-probleem; tussen de oren van de mensen. 
 
Daarna is Ruud een energiebedrijf begonnen, in het verkopen van groene stroom. Na problemen met 
de toezichthouder en vergunningen die niet verkregen konden worden moest het bedrijf weer verkocht 
worden. Maar geluk bij een ongeluk: met de opbrengsten van deze verkoop kon de productie van één 
van de eerder ontwikkelde duurzame producten op de markt gebracht worden: de LED-lamp. Ruud 
vertelt hoe Philips hen als bedreiging zag omdat het Philips zelf niet lukte een goede LED-lamp te 
ontwikkelen, en welke negatieve publicatie er in het beginstadium van de LED-lamp is geweest omdat 
men het nieuwe product niet vertrouwde (je huis gaat in de fik, het zorgt voor kanker, Human Light 
Watch werd opgericht, de Consumentengids besteedde negatieve aandacht aan het product). 
Uiteindelijk had de Postcode Loterij het lef om LED aan hun deelnemers te geven; daarna is het hard 
gegaan.  Een deal van 2 miljoen lampen, waarbij deze deal ook aan Philips voorgesteld werd, werd 
uiteindelijk door Koornstra gewonnen.  
 
Naast LED-verlichting, zijn ook (mooie elektrische) auto’s Ruud niet vreemd. Ruud kwam ooit eens in 
contact met iemand die in een schuurtje in Lochem een elektrische Lotus ontwikkelde. Toen de VARA 
een foto van Ruud met zijn auto wilde hebben voor de uitzending van Paul&Witteman besloot Ruud 
op stel en sprong de Lotus te kopen om zijn imago tijdens de uitzending te redden. De auto kwam op 
de auto-RAI van 2009 te staan, waarbij ook Balkenende aanwezig was. Balkenende beweerde dat hij 
goed kon rijden en wilde een proefritje. Gelukkig kon hij rijden en zei hij volgens Ruud het volgende 
over de auto: ‘kut wat geil!’ (voor de duidelijkheid: later beweerde Balkenende dat hij zich deze 
uitspraak niet meer precies kon herinneren).  
 
We hebben de potentie om grote oplossingen te bereiken! 
Wat is nu het probleem? Philips kan geen led maken, de minister van Financiën weet (samen met zijn 
internationale collega’s) niet hoe ze de economische problemen in de wereld moeten oplossen, 
doktoren leren tijdens hun studie niets over voeding terwijl 75% van onze chronische ziekten door 
voeding veroorzaakt worden, de klimaattop/VN-resolutie wilde geen rekening houden met innovatie: 
‘want dat bestaat nog niet’ en en onze nationale trots, Unilever, levert producten die 50% duurzamer 
gemaakt zijn maar waarvan 95% niet gezond voor ons of onze kinderen is. 
 
Nog dichterbij huis, in de aannemerswereld: Ruud’s vader zei ooit ‘er is een speciale hemel voor 
aannemers.. de hel’. Ruud geeft een voorbeeld van een aannemer die tijdens de depressie ieder jaar 
20-30% pluste, tegen de stroom in. Wat was volgens hem de reden? ‘Ik ben eerlijk geworden. Tegen 
leveranciers, medewerkers en opdrachtgevers’. Rijkswaterstaat durft nu na het gunnen van een 
opdracht niet meer in gesprek te gaan met zijn opdrachtnemers. Want ieder extra uurtje kost geld. 
Moeten we dit niet willen doorbreken? Het anders doen? Vooruit denken? 
 
De lobby in Nederland is groot waardoor we vastzitten in onze technologische ontwikkeling. Wij zijn 
zelf aan zet om de vooruitgang in technologie erdoor te beuken. Airbnb is 7 jaar geleden begonnen bij 
een zenuwachtig jongeman met een slecht verhaal; een voorbeeld van hoe hard de groei van een 
idee kan gaan. We moeten groot dromen, onze doelen hoog stellen. John F. Kennedy zei in 1961 ‘ik 
wil over 20 jaar een man op de maan’. Een jaar later, voor een voetbalstadion vol zei hij: ‘en ik weet 
hoe; in een gigantische raket van 30 meter lang van materiaal wat nog niet uitgevonden is’. En het is 
hem gelukt! Dit laat ons zien hoe krachtig dromen kunnen zijn.  
 
In de werkplaats van Space-ex, het raket-productie van Elon Musk lopen de medewerkers rond met 
een shirt waarop staat ‘please do not disturb, we are saving mankind’; hun filosofie is dat tussen nu en 
12 jaar is onze aarde verprutst en dat we mars nodig hebben om als mensheid te overleven. 
Mensen, laten we alsjeblieft kijken of we met elkaar niet een man op de maan, maar de mensheid op 
aarde kunnen houden door met elkaar het lef en de dromen te hebben om onze toekomst te 
veranderen! 
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Foto’s 
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Deelnemerslijst 
 
Voornaam Achternaam Bedrijf 
Annick Schmeddes Sustainable Talent 
Antonio Vega Energetika NL 
Liesbeth Bleeker Violet Ocean 
Marianne Cardinaal Violet Ocean 
Suzanne Zwanenburg Alphatron Security Systems B.V. 
Niels de Jonge Hebo Maritiemservice 
Ingrid Bakkers Kroes Aannemingsbedrijf B.V. 
Richard van Lingen voestalpine WBN BV 
Herman Zondag Jos Scholman Holding 
Theo van Rossenberg Jos Scholman Holding 
Giel Stigter Jos Scholman Holding 
Marco Bervoets Van den Heuvel aannemingsbedrijf 
Rene Koekoek Hoornstra Aannemingsmaatschapij 
Karin Koopman Wegenbouw Lansink B.V. 
Ralph de Brouwer APK Group 
Anneke Lomans Lomans Beheer 
Jan Wildvank Lomans Beheer 
Rob ten Hove gAvilar 
Arend-Jan Costerman vandervalk+degroot 
Gerard van Osch Hacousto Protec 
Chris van Wermeskerken Stinis 
Jan Huisman Cooperatie inkooopcombinatie ledlighting 
Paulus Flokstra VDH Products BV 
Carolien Degen Pannekoek GWW B.V. 
Jantie van der Laan Fair Basics 
Coby Donker Hexta Hekwerk 
Peter Henzen Henzen Wegenbouw B.V. 
Linda de Jong Gebr. Vermeer Industrial Movements BV 
Angelina Vonk-Noordergraaf De Vries Stolwijk B.V. 
Bas Stuij Burgland Vastgoed Groep 
Paul Feenstra Burgland Vastgoed Groep  
Ron de Waard Compass Infrastructuur Nederland (CIN) B.V. 
Sam Flikweert ENGIE Infra & Mobility 
Eric Vogel Natuurmonumenten 
Jan Dubbeldam B.V. Ingenieursbureau M.U.C. 
Netty Buijnsters B.V. Ingenieursbureau M.U.C. 
Martijn Diemél Protinus IT B.V. 
Dick Stoppelenburg El-tec elektrotechnologie B.V. 
Michel van Ingen Bomenwacht Nederland B.V. 
Stefan Pulles Kragten B.V. 
Anneke Broeckaert Pondres 
Tjarko Wauters Pondres 
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Voornaam Achternaam Bedrijf 
Heidrunn Zitzmann Amfors  
Bob Gussenhoven Amfors 
Mark Swiderski Bomenwacht Nederland B.V. 
Michel van den Brink Van der Grift en Valkenburg Onderhoud 
Mariska  van Wintershoven Sysmex Nederland B.V. 
Henk Ruiterkamp Hoornstra Infrabouw 
Eddy Koenders Hoornstra Infrabouw 
Frank Klukhuhn Mercuur Bouw 
Gerda Smit Mercuur Bouw 
Heer/mevrouw de Zeeuw HPG Hoveniers BV 
Erik van de Beld Tomingroep B.V. 
Annelies Koch Duurzame Bloemisten Groep 
Hans Verhoeff 

 Steven van der Molen Baggerbedrijf de Boer 
Heer/Mevrouw van de Boorn Mecurity 
Michelle Vrijhof Alom B.V. 
Anja van de Kruijs Infram 
Marja Wagemaker Isero Ijzerwarengroep 
Sjouke J. Henstra Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker B.V. 
Lucienne Viveen Van der Grift en Valkenburg Onderhoud 
Fred A.J. Breeder Bouwbedrijf Fred Meeder 
Bas Uyland BetonBallon Technology 
Kurt Vanhemel EPSiLON 
Kirsten Veltmeijer EPSiLON 
Marcel Kersten Dolmans Landscaping Group 
Ronald Kanner Vissers Ploegmakers Aannemingsbedrijf 
Fransina Ruijgrok Hollandia 
Robert-Jan de Bruin Koninklijke Woudenberg 
Arjan van den Doel Ing.Rail B.V. 
Michel Miltenburg Oranje B.V. 
Irene van Hogendorp Greenstar Statistics 
Heer/Mevrouw Robijn Croonwolterendros 
Karin Wezepoel Gaia Landschapsbureau 
Marieke Adriaans Aannemersbedrijf Verhoeven 
Siebe Zwerver GroeneZaken 
Kim Buining GroeneZaken 
Tom Capiau Agidens N.V. 
Marcel van Gurp Labrujére Staalbouw B.V. 
Roel Swieringa Hansa Green Tour 
Annemarijn  Zwerver GroeneZaken 
Harry Kroes Pilkes 
Irene Bosman Pilkes  
Bert van der Maat Het Aandeel 
Peter Breedveld Heinen en Partners 
John van Stek Tebulo Engineering B.V. 
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Voornaam Achternaam Bedrijf 
Sonja Hommels TWW 
José Ijzelenberg Daallin B.V. 
Gert-Jan van der Linden Daallin B.V. 
Ed van Nieuwamerongen Logitech 
Martin van Thulden ACON B.V. 
Nathalie van de Vliert Beije B.V. 
Hans de Regt InAxtion Uitzendgroep BV 
Toon Vromans Kroeze Infra B.V. / Maas B.V. 
Merel van de Geer Logitech 
Wesley Arends Schuitmaker B.V. 
Wendy van Giesen IDDS Groep 
Bianca van den Berg GWW Houtimport 
Wilco Verschoor Flexco rail infra ondersteuning 
Petra Raemaekers FL Liebregts B.V. 
Michael van den Ende H&D Civiel B.V. 
Erwin van Doornmalen Aannemingsbedrijf van Herwijnen B.V. 
Steven van Beveren Kuurman west Straal- & Schildersbedrijf 
Geoffrey Knijnenburg Jan Knijnenburg 
Michael de Jong Jan Knijnenburg 
Roel Swierenga Hanze Development 
Gerrit Ploeg Aannemingsbedrijf van der Lee B.V. 
Marieke van Eijk Jelle Bijlsma B.V. 
Ad Bonis Bonis Accountancy 
Gideon Goudsmit Energie Positief 
Peter Wiers PW Advies 
Nelleke Kleijn LievenseCSO Milieu 
Toon de Mol van Otterloo EnergyWakeUp 
Dirma Nagelhout Global Green Communicatie 
Michella den Oudsten GWW Houtimport 
Alphons Morssink BSH Huishoudapparaten B.V. 
Sjoerd Bakx Brink Climate Systems 
Marcel Kuipers Thales Transportation Systems B.V. 
Diana ter Brake D. Van Geemen & Zn.  
Linda Docter DutchSpirit 
Mark Boomgaards Holland Ridderkerk 
Heer/Mevrouw Hoksberg-Westerink SIGHT Landscaping B.V. 
Anne Brunekreef Dutch Rail Control 
Antonie Langelaan ENGIE Service Nederland N.V. 
Joke Fronik Fronik Infra B.V. 
Jeroen Hofhuis IVA Groep 

Reyndert van Aspert 
Aa-Dee Staalbouw machinefabriek Nederland 
bv 

Rodion Kokke Systemline 
Rutger van Gemerden M.J. Oomen Groep 
Bianca Senssen BTL Nederland B.V. 
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Voornaam Achternaam Bedrijf 
Pieter Wiegman 

 Ron  Willemsen ThermoShield 
Henk van Leeuwen ThermoShield 
Henk de Weerdt Krämer Groep B.V. 
Cees Bakhuys Lokhorst Bouw en Ontwikkeling 
Rik Verstappen C.S.C. Ceelen Sport Constructies 
Herman Klein Koerkamp Klink Nijland 
Erik van Kasteel 

 Tineke van de Peet 
 Rene Prop LEDShine B.V. 

Tom Prop LEDShine B.V. 
Martin Vos NederlandCO2Neutraal 
Thijs Lindhout NederlandCO2Neutraal 
Arend-Jan Noordam Adviseurs 3.0 
Eveline Prop Adviseurs 3.0 
Marjan Kloos NederlandCO2Neutraal 
Lisanne Schuurman NederlandCO2Neutraal 
Margriet de Jong NederlandCO2Neutraal 
Laura van Bemmell NederlandCO2Neutraal 
Matthijs Kooiker NederlandCO2Neutraal 
Demi van der Wagen NederlandCO2Neutraal 
Lars  Dijkstra NederlandCO2Neutraal 
Nienke Bakker  NederlandCO2Neutraal 
Noud Hekkens DIMCO B.V. 
Linda de Weerd Prisma Groep 
Eric Verheijen Strotec B.V.  
Ad van Zundert Thales Transportation Systems  
Ben Verstraten Q-vention 
Ed Mijnders Bouwbedrijf Van Deelen  
Jan-Dirk de Heus Klever Boor- en Perstechniek B.V.  
Nick Ooms Traffic Service Nederland 
Hans Butterman Excellent Solutions 
Maurits Roodhuijzen Coolblue 
Hennie Kieboom Beije B.V. 
Erik Luiken Schreuder bouwen langs water en wegen BV 
Serge  van den Berg BusinessConcern 
James Meijer Electrotechnische Industrie ETI B.V. 
Toon Costermans Sustainable Talent 
Esmée 

 
Esmee Ferdinand 

Nick Verschuure Dutch Rail Control 
Annet van Eerden Trees for All 
Her van Doorn Sustainable Talent 
Jaap van Hoff 

 Wim van Veen 
  



 

15 september 2016  

      

Verslag 
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Welkom 
 
Beste lezer, 

 
Het zit er weer op! We hebben het event weer als zeer inspirerend en geslaagd ervaren. We hopen 
dat ook jij nieuwe inspiratie hebt opgedaan over CO2-reductie. Op donderdag 1 december staat het 

volgende event gepland. Om terug te blikken op ons event van 15 september, heb ik samen met de 
werkgroepen en mijn collega’s een verslag gemaakt. Leuk om de volgende punten nog even terug te 
lezen: 

 
De werkgroepen 
Welkom door Thijs  

Gripp App – Marcel Roorda 
Henk Luijk van Boonstoppel Groen 
Standhouders 

Jan Rotmans (+filmpje!) 
Foto’s 
 

15 september was mijn eerste event bij NederlandCO2Neutraal. Ik heb het zelf erg naar mijn zin 
gehad en ik hoop dat er nog vele succesvolle evenementen volgen!  
 

Groetjes, 
 
Demi van der Wagen 

 
 

mailto:info@nlco2neutraal.nl
http://www.nlco2neutraal.nl/
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De werkgroepen 
 
Om 10.30u zijn alle werkgroepen bij een gekomen, om met elkaar hun ervaringen op het gebied van 

CO2 reductie te delen, en nieuwe ideeën voor in het bedrijf op te doen. De leden zijn in negen 
werkgroepen verdeeld: 
 

1. Bedrijfsmiddelen 1 (Groot) 
2. Bedrijfsmiddelen 2 (Klein) 
3. Bedrijfsmiddelen 3 (Klein) 

4. Gas&Elektra 1 
5. Gas&Elektra 2 
6. Wagenpark 1 

7. Wagenpark 2 
8. Wagenpark 3 
9. Wagenpark 4 

 

 

Bedrijfsmiddelen 1 
Tijdens de werkgroep van bedrijfsmiddelen 1 werden onder andere de resultaten van een 
onlangs gehouden audit bij Dolmans Landscaping Group (Niveau 5, handboek 3.0) besproken. 
Daarnaast werd er gesproken over het beperkte inzicht van CO2-uitstoot per werksoort. Tijdens 
de werkgroep werd er vervolgens een discussie gestart over de stijging van absolute emissie als 
het werkpakket veranderd of groeit. Een geslaagde bijeenkomst!  

 

Bedrijfsmiddelen 2 
Deze keer stond de werkgroep Bedrijfsmiddelen 2 in het teken van de inventarisatie van de 
bedrijven van hun CO2 uitstoot t/m 30 juni 2016. Er wordt een rondgang gedaan langs alle 
bedrijven. Samenvattend komt het erop neer dat de meeste bedrijven binnen de werkgroep in het 
eerste half jaar meer uitstoot hebben dan het voorgaande jaar. Dit komt voornamelijk door de 
stijging van omzet, fte’s en de opdrachten.  
 
“Dat onze uitstoot hiermee omhoog gaat en we wellicht onze doelstelling van 5 % reductie niet  

gaan halen verklaart een hoop. Dat deze uitstoot duurzamer en schoner verkregen is dan 
voorheen en dat we er allemaal bewuster mee bezig zijn is een feit”. 

 

Bedrijfsmiddelen 3 
Tijdens de werkgroep Bedrijfsmiddelen 3 werd er weer druk gepraat over alle ins en outs over het 
reduceren. Er wordt gesproken over recentelijk gehouden audits en de nieuwe norm van de CO2-
Prestatieladder. Waar de leden zelf tegenaan lopen is de registratie van het tanken (Diesel). 

Soms kun je niet alles meten is het afhankelijk van vele factoren. Een optie is een kastje zoals er 
werd getoond tijdens de presentatie van Regent Mobile Security. Daarnaast is er aandacht 
besteed aan het verwelkomen van de nieuwe gezichten binnen de werkgroep. 

 

Gas&Elektra 1 
Dit keer is de voorzitter uit de werkgroep Gas&Elektra 2 aangesloten om informatie uit te 

wisselen. Tijdens deze bijeenkomst werden er twee presentaties gegeven. De eerste over Lean 
and Green in relatie tot CO2-reductie. De tweede over een toeleverancier voor de bouw, en wat 
deze zoal doen aan CO2-reductie en MVO. Hierbij te denken aan o.a.: scheiden van afval, 
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hergebruiken van verpakkingsmateriaal en het compenseren van CO2-uitstoot via Climate 
Neutral Group.  
 
Verder is besloten dat Gas&Elektra 1 kennis gaat uitwisselen/delen met de werkgroep 
Gas&Elektra 2. Er wordt een overzicht gegenereerd met betrekking tot de 
maatregelen/initiatieven/doelstellingen die tot heden de revue is gepasseerd en ook welke 
presentaties er gegeven zijn. Alleen door dit soort kennis met elkaar te delen kan het meer 

worden. 

 

Gas&Elektra 2 
“De afgelopen bijeenkomst was voor onze werkgroep de tweede keer dan wij in dezelfde 
bezetting bij elkaar waren zonder nieuwe deelnemers. Hierdoor hadden wij de mogelijkheid om 
onze reeds gerealiseerde en toekomstige reductie maatregelen uitvoerig te  bespreken. In onze 

werkgroep hebben wij o.a. een reductiemaatregel besproken van kleine windmolens welke op 
platte daken geplaatst kunnen worden. De leverancier van deze windmolens is voor de volgende 
bijeenkomst uitgenodigd om een presentatie te geven over de voor en nadelen”. 
 

Wagenpark 1 – Brandstofverbruik 
“We hebben deze bijeenkomst geen presentatie gehad zoals de vorige keren, maar hebben deze 

keer onze tijd besteed aan het delen van de succesvolle maatregelen en de minder succesvolle 
acties of de uitdagingen waar we tegenaan lopen. We leren hierdoor van elkaars successen en 
helpen elkaar bij het omgaan met de uitdagingen en oplossen van eventuele problemen ”. 

 

Wagenpark 2 
“De inventarisatie met betrekking tot bandenspanning is gedaan. En we hebben a ls werkgroep 

een mooie doelstelling geformuleerd: Volgend jaar (2017) willen we 1% CO2 reductie op het 
wagenpark (gerelateerd aan het aantal kilometers). Of we deze doelstelling gaan halen zal over 
ruim een jaar moeten blijken. We zijn benieuwd”. 
 

Wagenpark 3 
“Met de werkgroep Wagenpark 3 hebben we een inspirerende & prettige bijeenkomst gehad! 

Allereerst hebben we onze successen met elkaar gedeeld (onder meer ‘promotie’ naar niveau 5 op de 
ladder, duurzaamheid op de directie-radar, testen met een poolauto, gasreductie door diverse 
duurzame initiatieven en een geslaagd initiatief om bewust rijgedrag bij medewerkers te stimuleren). 

Vervolgens heeft Marcel van Gurp een inspirerende presentatie gegeven over de activiteiten die 
Labrujère Staalbouw ontplooit op het gebied van CO2-reductie en hoe zij deze implementeren in de 
bedrijfsvoering. Dit gaat van zonnepanelen tot online inregelen van temperatuur in de gebouwen. En 

van duurzaam rijgedrag tot duurzame brandstoffen”. 

 

Wagenpark 4 
“Wederom een productieve ochtend, waar we weer enkele nieuwe bedrijven mochten ontvangen. Een 
hele mooie presentatie gehad van Bas van de Burgland Groep over duurzaamheid in het algemeen en 
de vorderingen in het terugdringen van CO2 bij het wagenpark. Verder gaat Oasen een sjabloon 

ontwikkelen voor de groep waarin initiatieven van de werkgroep samengevat worden, met status en 
ontwikkelingen. Het doel is dat bij de volgend overleg te implementeren. Ook zijn naar aanleiding van 
de presentatie van Zero-E de eerste duurzame initiatieven al ingezet”. 
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Thijs zijn aftrap!  
Zoals altijd opent Thijs Lindhout het event. Hij maakt kennis met de zaal en bespreekt het programma 

van vandaag. Er is veel te doen! Voorafgaand zijn duurzaamheidskwartier maakt hij ruimte voor 
Marcel Roorda van FiftyTwoDegreesNorth, hij heeft ons meer verteld over de Gripp App. Hierover 
later meer! 

 
Thijs heeft weer onderzoek gedaan naar nieuwe, duurzame nieuwtjes. Zo wordt onder andere 
SnowWorld volledig zelfvoorzienend doormiddel van zonnepanelen. Ze gebruiken voor de skibanen 

evenveel stroom als 600(!) huishoudens bij elkaar! Daarnaast is de CO2 in 2015 met 5% toegenomen, 
dit komt mede door de lage prijs van steenkool. Naast de nieuwtjes ook nog een reminder: 9 oktober 
is de dag van de duurzaamheid. Wat onderneem jij op deze dag samen met je collega’s? Schrijf je in 

met je bedrijf op www.dagvandeduurzaamheid.nl. Samen maken wij de wereld duurzamer!  

 

Marcel Roorda – Grip App 

Marcel van FiftyTwoDegreesNorth vertelt ons meer over de Grip App. In 2015 wonnen zij tijdens het 
event met Katja Schuurman de ‘NederlandCO2Neutraal wisselbokaal’. We worden meegenomen in de 
interessante, inspirerende presentatie van Marcel. Grip staat voor het realiseren van een efficiëntere, 

flexibele en volledig geïntegreerde bedrijfsvoering door digitalisering van bestaande communicatie op 
basis van bestaande ICT-systemen. Met de Grip CAN-bus wordt het brandstofverbruik per project 
nauwkeurig inzichtelijk gemaakt. Grip wordt gemeten door een Bluetooth Dongel, geplaatst in de 

machines. De informatie met betrekking tot brandstofverbruik, draaiuren en inzet van machines is 
gemakkelijk af te lezen in de daarvoor bedoelde app. De inzet van machines is niet langer een ‘grijs’ 
gebied met de Grip App! 

 
Doormiddel van deze uitwerking is het voor FiftyTwoDegreesNorth mogelijk geworden om naar de 
volgende trede op de CO2-prestatieladder te gaan. Grip is gebaseerd op vertrouwen, gecombineerd 

met flexibiliteit.  
 

 

Henk Luijk – Boonstoppel Groen 
Boonstoppel Groen is een groenbedrijf met een geschiedenis van ruim een halve eeuw. Het bedrijf is 

sinds 1963 gevestigd in Klaaswaal, een dorpje in de Hoeksche Waard onder de rook van Rotterdam. 
Boonstoppel groeide in de afgelopen decennia uit tot een full-service leverancier van diensten in 
groenaanleg, groenbeheer en groenonderhoud. Boonstoppel Groen is onlangs lid geworden van onze 

stichting en stapte gelijk het podium op. Henk Luijk vertelde ons op 15 september meer over 
Boonstoppel Groen en de duurzame initiatieven die zij nemen.  Binnen Boonstoppel Groen staat 
duurzaamheid hoog op de agenda. De interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen 

huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen en maatschappelijke betrokkenheid (het leveren van een 
bijdrage in maatschappelijke vraagstukken). Extern maken ze de klant bewust van een duurzame 
oplossing voor hun plannen.  
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Standhouders 
 

greenSand 
Sinds 2008 maakt greenSand zich sterk voor CO2-reductie in de atmosfeer. Dit omdat ze geloven dat 

de mensheid nog steeds in staat is om haar vergissingen te herstellen en klimaatverandering te 
stoppen, voordat deze onomkeerbaar wordt. Door elk jaar 7 km3 greenSand (Olivijn) te verspreiden 
over de gehele aarde kunnen ze de wereldwijde jaarlijkse CO2-uitstoot binden en uit de lucht halen. 

Hierdoor neemt de opwarming van de aarde af en stopt mogelijk zelfs, aldus greenSand.  
 

KyotoLease 
Kyotolease is een landelijk opererend Zeeuws bedrijf dat alleen groene leaseauto's verleased 
gefinancierd met groen geld van de Triodos Bank. Kyotolease is een bedrijf dat  maatschappelijk 
verantwoord onderneemt zonder daarbij uit het oog te verliezen dat de bedrijfsactiviteiten winstgevend 

moeten zijn om de continuïteit te kunnen waarborgen. Wij bewijzen dat er bestaansrecht is voor een 
leasebedrijf dat uitsluitend auto`s verhuurt die rijden op alternatieve brandstoffen.  
 

OptiVolt 
OptiVolt is met meer dan 500 klanten en duizenden geïnstalleerde systemen dè specialist op het 
gebied van energiebesparing door installatie van energiebesparende systemen en het optimaliseren 

van bestaande installaties bij grootverbruikers in energie. Daarnaast is OptiVolt een betrouwbare 
partner voor energiebesparingsadvies, zoals energie audits, (tussen) bemetering en 
energiemanagmentsystemen. OptiVolt verbetert de elektrotechnische infrastructuur van uw 

organisatie. Zo zijn bijvoorbeeld blindstroomboetes verleden tijd. OptiVolt verbetert de werking van uw 
oudere en nieuwe cv-installaties en zorgt voor een veel hoger rendement. Gegarandeerd minder 
gasverbruik met hetzelfde comfort. 

 

Regent Mobile 
Jarenlang bestonden er alleen track en trace systemen die gevoed werden door externe accu’s. 

Regent Mobile Security ontwikkelde het eerste draadloze track en trace systeem dat op zijn eigen 
interne batterij zo’n drie jaar kan functioneren. De nieuwste technologische ontwikkelingen in 
combinatie met een constante verbetering van software voor reeds actieve en nieuw aan te schaffen 

draadloze track en trace systemen van Regent Track en Trace maken steeds meer mobiele 
beveiliging’s toepassingen mogelijk. 

 

FiftyTwoDegreesNorth 
Mobiele toepassingen die ertoe doen! Sinds 2005 is FiftyTwoDegreesNorth al bezig met het 
ontwikkelen van mobiele toepassingen, inclusief de benodigde koppelingen met uw bedrijfssystemen, 
volledig in-house. De mobiele oplossingen zorgen voor efficiëntere bedrijfsprocessen. Marcel Roorda 

sprak tijdens zijn presentatie over de Grip App! 
 

Adviseurs 3.0 
Adviseurs 3.0 is het nieuwe bedrijf wat het complete KAM-advies aanbiedt. Je kunt bij dit jonge en 
pragmatische adviesbureau voor praktisch alle certificaten terecht van de ISO’s tot aan de ladder en 
verscheidene BRL. De specialisten zitten voor jullie klaar.  
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Jan Rotmans 
‘Iedereen zei dat het onmogelijk was, tot dat er iemand langs kwam die dat niet wist. 

Dat was Jan Rotmans!’ 
 
Jan Rotmans is een internationaal gereputeerd duurzaamheids- en transitiewetenschapper die al 
meer dan 25 jaar bezig is met duurzaamheid en met transities. Onderzoekt niet alleen het WAT 
(duurzaamheid), maar ook het HOE (transities), dus de weg naar een duurzame samenleving. 

 
Jan Rotmans voorspelde tijdens zijn afstudeeronderzoek dat de toekomst, door verschillende 
invloeden, ons extremer weer gaat brengen. Toen der tijd werd zijn uitspraak sceptisch bekeken door 

verschillende hoogleraren. Hoe groot was de kans dat deze voorspelling daadwerkelijk uitkwam? Jan 
Rotmans wedde hierbij om een fles whisky. Je raadt het al: deze fles is vorig jaar in ontvangst 
genomen. 

 
Zijn verhaal zet mensen in beweging. Hij inspireert bedrijven om tijdens deze overgangsperiode van 
snelle veranderingen de juiste keuzes te maken en dit te vertalen in een bedrijfsstrategie. Op 15 

september heeft hij niet alleen mij, maar een gehele zaal wederom geïnspireerd met zijn interessante 
verhaal. Zijn verhaal stond op 15 september geheel in het teken van: Verandering in tijdperk: wat 
betekent dat voor de bouw? 

 
Kijk hieronder nogmaals naar Jan Rotmans!  
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Foto’s  
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Welkom 
 
Beste lezer, 
 
Wat gaat het snel! Het laatste Nederland CO2 Neutraal event van 2016 zit er weer op. Sinterklaas is 
geweest en kerstmis staat om de hoek, de tijd vliegt voorbij. Op 1 december zijn jullie getuige geweest 
van de allereerste Nederland CO2 Neutraal Ledenspecial! Op deze dag zijn de werkgroepen allen 
gezamenlijk aan de slag gegaan met een duurzame stellingen en het opstellen van een 
maatregelenlijst. We hopen dat je ook deze keer weer nieuwe inspiratie hebt opgedaan over CO2-
reductie.  
 
Op naar weer mooie bijeenkomsten van Nederland CO2 Neutraal in 2017. 
 
Groetjes, 
 
Demi van der Wagen 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@nlco2neutraal.nl
http://www.nlco2neutraal.nl/


Uraniumweg 17C  
3812RJ Amersfoort  
info@nlco2neutraal.nl 
www.nlco2neutraal.nl  
Tel: 033-432-8770 
 

 3 

 
 
Standhouders 
 
Het Low Car Diet  
Het Low Car Diet is de grootste mobiliteitswedstrijd van 
Nederland. Met al meer dan duizenden deelnemers van 
honderden bedrijven heeft het Low Car Diet-team alle 
expertise op zak om de bedrijfsmobiliteit van iedere 
organisatie te verduurzamen. Het Low Car Diet geeft je informatie over duurzame 
mobiliteit, gedragsverandering en de opties voor jouw bedrijf!  
 

Electric Motorcycles Nederland  
Electric Motorcycles Nederland is een onderneming die zich volledig 
heeft toegelegd op de promotie en verkoop van elektrische motorfietsen 
in Nederland. De voordelen van een elektrische motorfiets zijn: een 
hoog koppel, duurzaam, milieubewust, weinig onderhoud, lage 
maandelijkse kosten (wegenbelasting en BPM vrij) en diverse fiscale 
voordelen.  
 

Van Poelgeest BMW i3 
Het BMW i mobiliteitsconcept maakt 100% elektrisch rijden in de 
dagelijkse praktijk mogelijk. Zodanig, dat u niet alleen tijdens, maar ook 
vóór en na de rit enthousiast blijft. Ontdek de BMW i3 bij Van Poelgeest! 
 

Flo Fleet  
Finally, there's an app that lets you compare who's the better car driver. 
Flo is al langer een interessante app voor automobilisten om meer 
inzicht te krijgen in hun manier van rijden. Maar sinds kort is hier een 
competitief element aan toegevoegd met een Flo update, zodat je voor 
eens en altijd kunt bepalen wie van jou en je vrienden de beste 
automobilist is. Zo kun je continu zien wie er aan kop gaat als het op zuinig en groen 
rijden aankomt. 
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HansaGreenTour 
De Stichting Hansa Green Tour is opgericht in 2010 om de 
bewustwording te stimuleren van in de Hanze regio in 
noordelijk Europa reeds aanwezige en beschikbare kennis ten 
aanzien van duurzame producten en duurzame technologie. 
Om te leren van 'best practises' in die steden en regio's die 
vooroplopen op het gebied van duurzaamheid.  
 

Adviseurs 3.0   
Weg met alle stoffige, dikke handboeken en saaie adviseurs in pak. 
Adviseurs 3.0 denkt dat de adviesbranche op het gebied van alle 
kwaliteit-, milieu-, en veiligheidssystemen anders kan! Voor alle 
systemen hebben ze een enthousiaste en praktijkgerichte adviseur 
in huis. Voor organisaties met meerdere systemen zorgen ze voor 
een goede integratie en aansluiting op de processen. Het resultaat 
is een overzichtelijk handboek dat aansluit op uw organisatie.  
 

Stichting Work With Nature  
Stichting Work with Nature zet zich in voor het behoud van 
regenwoud in Costa Rica. Ze willen de natuur voor de volgende 
generaties behouden door het natuurgebied te beschermen. De 
tijd dat het je kostte om dit te lezen zijn al weer enkele hectaren 
gekapt. In de komende tien jaar gaat Stichting Work With Nature 
2.000 hectare regenwoud beschermen in Costa Rica. En daarbij 
kunnen ze jouw hulp goed gebruiken! 
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De duurzame stellingen 
Op 1 december hebben de vaste leden zich samen met onze dagvoorzitter Thijs 
bezig gehouden met een aantal relevante duurzame stellingen. Door middel van 
groene en rode bordjes werd ‘eens’ of ‘oneens’ aangegeven. Er hebben 
verschillende interessante discussies plaatsgevonden én er werden sterke 
argumenten genoemd.  
 
De volgende stellingen zijn besproken:  
 
1. Het gedrag van medewerkers is de belangrijkste factor voor het succes van de 
CO2-reductiemaatregelen; 
 
2. CO2-reductie geeft versnelling aan innovatie binnen het bedrijfsleven; 
 
3. Het energielabel van auto’s is belangrijker dan de CO2 uitstoot per k/m; 
 
4. Duurzaam opgewekte energie is duurder dan grijze/fossiele energie; 
 
5. Het bedrijfsleven heeft de overheid niet meer nodig om de CO2-reductie te 
versnellen; 
 
6. Er moet een CO2 TAX ingevoerd worden.  
 
 

De maatregelenlijst  
Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met het samenstellen van een CO2-reductie 
maatregelenlijst op het gebied van Gas & Elektra, Wagenpark en Bedrijfsmiddelen.  
Na goede input is er een mooie lijst samengesteld die zo snel mogelijk online wordt 
gezet!  

 
 
 
  

mailto:info@nlco2neutraal.nl
http://www.nlco2neutraal.nl/


Uraniumweg 17C  
3812RJ Amersfoort  
info@nlco2neutraal.nl 
www.nlco2neutraal.nl  
Tel: 033-432-8770 
 

 6 

Bernice Notenboom 
Bernice Notenboom is een Nederlands klimaatjournaliste, 
beroepsavonturierster en klimaatactiviste. Ze is met name bekend geworden 
door de televisieserie Klimaatjagers, die is uitgezonden door de VPRO en door 
Canvas. In 2008 skiede Bernice als eerst Nederlandse naar de Zuidpool na een 
route van bijna duizend kilometer. In 2009 stond ze als tweede Nederlandse op 
de top van de Mount Everest. 
 
Op 1 december deed ze tijdens Nederland CO2 Neutraal een wake up-call. Bernice 
hield een uur lang de aandacht van ons publiek vast door de keiharde feiten omtrent 
klimaatverandering te delen. Enkele uren daarvoor zat Bernice nog in het koude 
Antarctica om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Dit zorgde voor nieuwe 
ervaringen, harde feiten en schokkende beelden tijdens haar presentatie. Door 
gebruik te maken van grafieken, foto’s en opnamen heeft Bernice haar dagelijkse 
bezigheden laten zien. Door de smeltende ijsvlakten op zowel de Noordpool als 
Antarctica wordt het milieu flink aangetast. Hierin speelt de CO2-uitstoot een grote 
rol. Na de presentatie van Bernice stond er al een taxi klaar om haar naar De Wereld 
Draait Door te brengen, zodat zij haar verhaal aan de rest van Nederland kon 
vertellen.  
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Foto’s 1 december 2016 
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Welkom	 
	

Beste	leden	van	Nederland	CO2	Neutraal,		

 

Afgelopen	8	juni	hebben	we	de	uitreiking	gehad	van	het	duurzaamste	bedrijf	van	Nederland.	Dit	is	
tijdens	ons	event	geweest	op	het	Landgoed	de	Horst	in	Driebergen.	Onze	vaste	dagvoorzitter	
Thijs	Lindhout	heeft	er	weer	een	mooie	dat	van	weten	te	maken	met	gastspreker	Emily	Jane	
Townley	en	hoofdspreker	Wilco	van	Rooijen	in	het	programma.	

	

Zoals	jullie	weten	is	het	eerste	deel	van	de	bijeenkomst	voor	de	werkgroepen.	Hier	zijn	er	weer	
verschillende	maatregelen	en	ideeën	gedeeld	waar	iedereen	profijt	van	heeft.	Er	zijn	werkgroepen	
met	gastsprekers,	sprekers	van	verschillende	bedrijven	en	ook	een	werkgroep	die	een	mooie	voorzet	
heeft	gegeven	zodat	wij	nog	meer	toegevoegde	waarde	kunnen	leveren	aan	de	werkgroepen.	 

 

De	nieuwe	versie	van	de	website	zal	volgende	week	live	gaan!	In	de	komende	weken	zullen	alle	
leden	een	inlog	gestuurd	krijgen	en	dan	kan	alles	ook	online	gedeeld	worden.	Dus	hierbij	heel	veel	
leesplezier	op	onze	nieuwe	website!	 

	

Groet,	 

	

Marjan	Kloos		

Nederland	CO2	Neutraal	 



Uraniumweg	17C		
3812RJ	Amersfoort		
info@nlco2neutraal.nl		
www.nlco2neutraal.nl		
Tel:	033-432-8770		

	

	 3	

Het	duurzaamste	bedrijf	van	Nederland	
Commercieel	directeur	Aart	van	Veller	van	VanDeBron	ontving	uit	handen	van	mountainier	Wilco	
van	Rooijen	de	titel	''Duurzaamste	Bedrijf	Van	Nederland''	en	bijbehorende	bokaal.	Twee	maanden	
geleden	startte	de	zoektocht	naar	het	Duurzaamste	Bedrijf	Van	Nederland.	Stichting	Nederland	CO2	
Neutraal	heeft	als	doel	mensen	in	bedrijven	te	inspireren	en	plezier	te	laten	beleven	met	het	maken	
van	duurzame	keuzes.	Op	de	website	van	de	zoektocht	konden	bedrijven	worden	genomineerd	en	er	
werd	duizenden	keren	gestemd.	De	uitreiking	vond	plaats	op	8	juni	2017	in	Driebergen.	Er	werd	ook	
een	aanmoedigingsprijs	uitgereikt	aan	ECO+BOUW.	In	de	jury	zaten	Jan	Rotmans,	Maurits	Groen,	
Wilco	van	Rooijen,	Michel	Schuurman,	Thijs	Lindhout	en	Marjan	Kloos.	Directeur	Stichting	Nederland	
CO2	Neutraal	Marjan	Kloos	vertelt:	''We	waren	aangenaam	verrast	door	meer	dan	50	aanmeldingen	
en	we	hopen	met	deze	prijs	meer	bedrijven	te	motiveren	om	duurzame	keuzes	te	maken.''	

Van	nominatie	tot	winnaar	

VanDeBron	is	het	Duurzaamste	Bedrijf	Van	Nederland.	De	jury	roemde	het	bedrijf	vanwege	zijn	
impact	op	de	samenleving	door	middel	van	duurzame	energie.	Eerder	werd	deze	bokaal	uitgereikt	
aan	inspirerende,	duurzame	projecten	of	initiatieven.	Bijvoorbeeld	aan	Jelle	Bijlsma,	die	een	hectare	
loodsdak	heeft	aangeboden	voor	zonnepanelen	en	de	betrokkenheid	van	medewerkers	garandeert	
door	een	zelf	ontworpen	app.	En	aan	Jos	Scholman,	die	een	innovatie	deed	rond	het	hergebruik	van	
groen	afval.	Katja	Schuurman	was	aanwezig	bij	de	eerste	uitreiking	en	zette	toen	Jelle	Bijlsma	in	het	
zonnetje.	Omdat	duurzaamheid	een	steeds	breder	thema	is	in	ondernemersland	wordt	ervoor	
gekozen	om	vanaf	dit	jaar	op	zoek	te	gaan	naar	het	Duurzaamste	Bedrijf	van	Nederland,	om	als	
voorbeeld	te	dienen	voor	andere	bedrijven.	
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Duurzaamheid	in	Nederland	

Sinds	2012	onderzoekt	Kaleidos	Research	met	de	publicatiereeks	‘Nederlanders	&	de	Wereld’	ieder	
jaar	hoe	duurzaam	Nederlanders	doen	en	denken.	Dit	onderzoek	levert	informatie	en	inzichten	op.	
Het	duurzame	gedrag	van	Nederlanders	bleek	de	afgelopen	jaren	stabiel.	Nederlanders	zijn	zich	de	
afgelopen	jaren	niet	meer	of	minder	duurzaam	gaan	gedragen.	Toch	zijn	er	ook	in	2016	
verschuivingen	te	melden,	zowel	op	het	terrein	van	duurzaam	gedrag	als	in	de	houding	van	
Nederlanders.	Duurzaamheid	staat	in	Nederland	steeds	vaker	op	de	agenda.	De	verkiezing	Het	
Duurzaamste	Bedrijf	Van	Nederland	trekt	bijvoorbeeld	een	hele	brede	range	van	nominaties	aan.	
Duurzaam	gedrag	wordt	vaak	gerelateerd	aan	een	dikke	portemonnee.	Toch	is	duurzaamheid	niet	
per	definitie	alleen	voor	de	rijken	en	niet	alleen	voor	bedrijven,	laat	trendonderzoek	van	Kaleidos	
Research	zien.		
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Emily	Jane	Townley	–	Leven	zonder	Afval	
Emily	Jan	Towley	laat	ons	zien	hoe	zij	in	haar	eigen	leven	afval	
tot	een	minimum	heeft	weten	te	beperken;	dit	doet	ze	aan	de	
hand	van	allerlei	kleine	praktische	tips	die	voor	iedereen	
toepasbaar	zijn.	

Dankzij	het	zien	van	een	interview	met	Bea	Johnson	op	BBC,	
waarin	Bea	liet	zien	dat	ze	slechts	1	liter	afval	per	jaar	
produceerde,	werd	Emily	geïnspireerd	om	haar	leven	afvalvrij	
te	maken.		

Afval	verminderen	heeft	vooral	te	maken	met	planning;	je	kan	
niet	naar	de	supermarkt	gaan	en	impulsief	kopen	wat	je	nodig	
bent.	Het	belangrijkste	basisprincipes	van	“Zero	Waste”	is	het	
weigeren	van	afval	(kopen	van	verpakkingen	of	spullen	die	je	
niet	nodig	bent).	

Boodschappen:	de	kunst	is	om	je	levensmiddelen	onverpakt,	in	je	eigen	tupperware-doosje	mee	te	
krijgen.	De	markt	is	een	uitstekende	plek	om	onverpakte	levensmiddelen	te	kopen.	Bij	de	
supermarkt	kun	je	vragen	om	onverpakt	brood,	wat	je	in	je	eigen	broodzak	meeneemt.	Koffie	en	
thee	is	los	verkrijgbaar	bij	de	delicatessenwinkel.	Emily	krijgt	bij	één	winkelier	zelfs	15%	korting	op	
haar	aankopen	vanwege	het	weigeren	van	verpakking!	

Bijenwasdoek,	doordrenkt	met	bijenwas,	kun	je	gebruiken	in	plaats	van	aluminium-	en	
huishoudfolie.	Muesli	en	cruesli	is	vaak	dubbel	verpakt	(karton	en	plastic);	home-made	cruesli	kun	je	
helemaal	naar	je	eigen	smaak	maken,	met	de	ingrediënten	en	hoeveelheid	suiker	die	jij	lekker	vindt.	

Roestvrijstalen	bakjes	en	flessen	zijn	onverwoestbaar.	Bij	de	Kiosk	op	het	station	kan	je	koffie	en	
thee	met	25%	korting	krijgen	als	je	je	eigen	beker	meeneemt.	

Huishouden:	zelf	zeep	maken	met	azijn/citroenzuur,	huishoudzeep	en	baking	soda	scheelt	
verpakkingen	maar	is	ook	nog	eens	heel	goed	voor	je	portemonnee.	Ook	voor	schimmelvoegen	
werkt	dit	uitstekend.	Ook	deodorant	kun	je	zelf	maken	en	werkt	zelfs	beter	dan	gewone	deodorant.	
Tandpasta	op	een	stokje	is	ook	nog	eens	heel	
grappig	om	te	gebruiken.		

Kinderen:	gebruik	van	rubberen	speen	die	
gecomposteerd	kan	worden,	duurzaam	
speelgoed	van	hout,	hergebruik	van	
leeftijdgebonden	speelgoed	door	het	
doorgeven	aan	andere	kinderen	uit	de	familie.	
Ook	vanuit	de	basisschool	is	het	afval	sterk	
verminderd.	Gebruik	van	wasbare	luiers.	
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Wilco	van	Rooijen	–	Presteren	op	Topniveau!	
Dromen	Durven	Delen	Doen	–	en	Doorzetten”	is	Wilco’s	motto.	Wilco	heeft	in	de	loop	van	1995	tot	
heden	meerdere	expedities	gedaan	naar	onder	andere	de	beide	polen,	de	K2	en	de	Mount	Everest.	
De	aanstaande	expeditie,	naar	Antarctica,	is	de	schoonste	en	meest	gewaagde	expeditie	ooit:	in	een	
terreinwagen	gebouwd	uit	afvalplastic,	en	rijdend	op	zonne-energie	wordt	naar	Antarctica	gereden	
(Clean2Antarctica.nl).		

De	expeditie	naar	de	K2,	de	op	één	na	hoogste	berg	ter	wereld,	was	een	ultieme	kans	voor	Wilco	om	
het	beste	van	hemzelf	te	kunnen	laten	zien.	De	statistieken	lieten	zien	dat	25%	van	de	beklimmers	
de	expeditie	niet	haalt.	Bij	een	expeditie	is	niet	alleen	het	fysieke	aspect	belangrijk;	ook	heel	
belangrijk	is	je	emotionele,	mentale	en	spirituele	gesteldheid.	Tijdens	een	expeditie	krijgt	Wilco	op	
de	berghelling	een	aantal	stenen	op	zich	gevallen,	waardoor	hij	zijn	bovenarm	breekt	en	1,5	liter	
bloed	verliest.	Door	deze	ervaring	leert	Wilco	de	belangrijkste	les	van	bergbeklimmen	(en	het	leven):	
zonder	zijn	team	was	Wilco	er	vandaag	niet	meer	geweest.	Zijn	team	heeft	Wilco’s	leven	gered	door	
de	controle	uit	zijn	handen	te	nemen	en	voor	hem	te	beslissen	wat	het	beste	voor	hem	is.	

In	1997	voerden	ze	een	expeditie	naar	de	Noordpool.	Door	omstandigheden	was	de	koers	niet	altijd	
recht,	waardoor	in	het	team	discussie	ontstond	over	de	juiste	route.	Als	team	moet	je	dan	door	dit	
zware	punt	heen	en	samen	de	juiste	weg	hervinden.	

Het	waren	geen	makkelijke	dagen.	Iedereen	begrijpt	dat	wanneer	je	alleen	dingen	voor	jezelf	doet,	
je	niet	kan	winnen.	Maar	door	het	vuur	gaan	voor	elkaar.	Hierdoor	maak	je	verbinding	met	de	ander	
op	hoog	relatie	of	emotieniveau.			
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Evaluerend	Noordpoolexpeditie	

	
ü Het	doel	is	helder	dus	blijf	je	koers	houden	(de	omstandigheden	veranderen	

razendsnel)	
ü Neem	harde	maar	essentiële	besluiten	(beter	een	man	over	boord	dan	met	zijn	allen	

het	schip	in)	
ü Eigen	verantwoordelijkheid	maar	wel	met	elkaar	(blijf	oog	hebben	voor	elkaar	

houden	en	blijf	communiceren)	

	

Wanneer	je	voorop	loopt	kun	je	ook	terugkijken	hoe	het	met	de	anderen	gaat,	in	plaats	van	zelf	
maar	door	blijven	gaan.	Zo	kun	je	als	team	meer	bereiken,	in	dit	geval	met	snelheid.		
	

Zijn	vroegere	droom	was	om	de	Mount	Everest	te	beklimmen.	Maar	hierbij	moet	wel	de	uitdaging	
zijn	om	dit	zelf	te	organiseren.	Hierbij	heeft	de	omkeer	plaatsgevonden	voor	Wilco	op	8.000	meter.	
Wel	heeft	zijn	medeklimmer	de	top	bereikt	doordat	Wilco	hem	bleef	supporten.	Enkele	jaren	later	is	
de	top	wel	bereikt	door	Wilco.	

	

K2	Expeditie	

Hij	had	zich	ingekocht	voor	deze	expeditie	na	verschillende	bergen	van	8.000	meter.	Met	17	goede	
beklimmers	zijn	ze	gegaan,	maar	deze	is	niet	geslaagd	omdat	het	geen	team	was	in	2007.	In	2008	
heeft	er	een	nieuwe	poging	plaatsgevonden.	Hierbij	was	er	een	combinatie	tussen	3	oudere	
beklimmers,	2	jonge	honden	met	veel	enthousiasme	en	3	internationale	beklimmers.	Maar	dit	was	
niet	voldoende.	Hierachter	zat	nog	een	volledig	team	met	Weervoorspellers,	Expeditie	dokter,	
Website	content,	PR	expeditie,	Mental	coaches,	Technologie,	Hoofdsponsor,	Officiële	sponsors.		

	

Hoe	hou	je	de	motivatie	vast?	
ü Fysiek	en	mentaal	in	topconditie	zijn	

	

Hoe	ga	je	om	met	tegenslagen?	
ü Fouten	zijn	fataal	(=	onomkeerbaar)	
ü Dit	zorgt	ervoor	dat	mensen	mee	willen	blijven	doen	

	

Analyseer	de	gevaren	en	risico’s,	hier	liggen	volop	kansen	
ü Objectieve	gevaren:	het	weer,	steenslag,	lawine	
ü Subjectie	gevaren:	verwaandheid,	onervarenheid	
ü Hoogteziekte	
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De	route	naar	succes	is	grotendeels	voorbereiding.	Door	steeds	een	klein	stapje	naar	boven	te	doen,	
komt	het	succes	sneller.	Uiteindelijk	zou	het	een	routinetaak	zijn	om	terug	te	komen	van	de	top	die	
was	behaald.	Toen	kwam	er	een	ijslawine,	waarbij	een	groot	deel	dit	niet	heeft	overleefd.	Mensen	
maken	eigen	keuzes	als	het	om	leven	of	doodging.	Tijdens	een	telefoongesprek	met	zijn	vrouw,	
kwam	er	juist	motivatie	in	plaats	van	boosheid	van	de	andere	kant.	

‘’The	bigger	the	dream,	the	bigger	the	risks’’.	Op	een	ongeluk	kun	je	je	niet	voorbereiden.	Maar	
grenzen	bestaan	niet,	als	je	maar	uitgaat	van	je	eigen	innerlijke	kracht.	Er	werd	verteld	dat	hij	niet	
meer	zou	kunnen	hardlopen,	op	medisch	vlak.	Maar	waar	een	wil	is,	is	een	weg.		

	

	

Evaluerend	K2	expeditie	

	
ü Geef	nooit	op,	grenzen	bestaan	niet!	(Je	bent	tot	zoveel	meer	in	staat	dan	jezelf	

denkt)	
ü Mensen/teams	maken	het	verschil	(techniek	laat	je	uiteindelijk	in	de	steek)	
ü Vertrouw	op	elkaar,	ondanks	cultuurverschillen!	(Want	onderling	ben	je	altijd	

afhankelijk	van	elkaar)	
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Samenvattend	(Expeditie	lessen	voor	succes)	

	
1. Wees	concreet	in	het	gezamenlijke	doel	en	visie	
2. Werk	onafhankelijk	en	toch	samen	(balans)	
3. Zet	de	koers	uit	en	houd	die	vast	(tactiek)	
4. Vrienden	zijn	is	niet	noodzakelijk	(onderscheidend)	
5. Zorg	voor	een	gecommitteerd	team	(motivatie)	
6. Wees	integer	en	blijf	communiceren	(feedback	geven)	
7. Calculeer	risico’s	en	neem	daarop	actie	(proactief)	
8. Buig	negatieve	spiralen	om	naar	positieve	(zie	kansen)	
9. Durf	harde	en	essentiële	besluiten	te	nemen	(analyse)	
10. En	vergeet	nooit	de	successen	te	vieren!	(trots)	

	

Afval	ontmoet	avontuur	

Afval	is	grondstof.	De	cijfers	op	verpakkingen	geven	de	kwaliteit	van	plastic	aan.	Behalve	met	het	
aller	dunste	plastic.	Voor	de	rest	kan	alles	gebruikt	worden	om	de	auto	mee	te	bouwen.	Door	3D	
printers	te	gebruiken	kan	de	auto	volledig	gefabriceerd	worden.	De	combinatie	is	16	meter	lang,	wat	
mede	komt	door	de	zonnepanelen.	De	allereerste	test	heeft	plaatsgevonden	in	Ijsland,	met	barre	
omstandigheden	waardoor	veel	geleerd	is.	Met	de	expertise	van	Tim	Coronel	wordt	er	ook	gekeken	
naar	de	andere	omstandigheden.		
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Deelnemerslijst	
Steven	 van	der	Molen	 Baggerbedrijf	de	Boer	B.V.	

Marieke	 van	Eijk	 Jelle	Bijlsma	B.V.	

Dennis	 van	Summeren	 Smals	Bouwgrondstoffen	B.V.	

Bert	 Berends	 Gebr.	van	der	Lee	

Geoffrey	 Knijnenburg	 Jan	Knijnenburg	B.V.	

Petra	 Raemaekers	 FL	Liebregts	B.V.	

Dennis	 Voets	 van	Wijk	Nieuwegein	

Alex	 van	de	Berg	 Abeko	B.V.	

Erwin	 van	Doornmalen	 Aannemingsbedrijf	van	Herwijnen	B.V.	

Sjaak	 Lindenberg	 Mos	Grondmechanica	B.V.	

Ingrid	 Bakkers	 Kroes	Aannemingsbedrijf	B.V.	

Raymond	 Gelissen	 Rooden	Landscape	Solutions	

Marieke	 Adriaans	 Aannemersbedrijf	Verhoeven	B.V.	

Karin	 Koopman	 Wegenbouw	Lansink	

Randy	 Loenen	 Meeuwisse	Nederland	B.V.	

Linda	 de	Jong	 Gebr.	Vermeer	Industrial	Movements	BV	

José		 Ijzelenberg	-	van	der	Linden	 Daallin	B.V.	

Gert-Jan	 van	der	Linden	 Daallin	B.V.	

Mariska	 van	Wintershoven	 Sysmex	Nederland	B.V.	

Ruud	 van	der	Meel	 Mos	Grondmechanica	B.V.	

Rebecca	 Slager	 Van	der	Grift	en	Valkenburg	Onderhoud	BV	

Sjouke	J.	 Henstra	 Aannemingsmaatschappij	Daniël	Pijnacker	BV	

Ralph	 de	Brouwer	 APK	Group	

Laurent	 Wilderink	 Van	Heteren	

Niels	 de	Jonge	 HEBO	Maritiemservice	

Tineke	 van	der	Peet	 Markus	B.V.	

Willem	 Vorenhout	 ZVS	Eemnes	B.V.	

Rutger	 den	Drijver	 Spitzke	Spoorbouw	B.V.	

Freddie	 van	de	Werken	 Aannemingsbedrijf	van	der	Lee	B.V.	
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Sam	 Flikweert	 ENGIE	Infra	&	Mobility	

Ingrid	 Veenstra	 Vossloh	Cogifer	Kloos	B.V.	

Tom	 Capiau	 Agidens	

Michael	 Timmer	 Aqualectra	B.V.	

Pascal	 ter	Beek	 Klomp	Offsetdrukkers	

Radboud	 van	Vliet	 Klomp	Offsetdrukkers	

Humphrey	 Andreas	 Klomp	Offsetdrukkers	

Jan	 Meurs	 Klomp	Offsetdrukkers	

Patrick	 Ballast	 Ballast	Nedam	

Edwin	 Zwetsloot	 Groen	&	Aldenkamp	

Wendy	 van	Giesen	 IDDS	Groep	

Annet	 van	Dijk	 B.V.	Ingenieursbureau	M.U.C.	

Coby	 Donker	 Hexta	Hekwerk	B.V.	

Martijn	 Diemèl	 Protinus	IT	B.V.	

Kurt	 van	Hemel	 EPSiLON	

Ley	 Deerns		 Van	den	Heuvel	Aannemingsbedrijf	B.V.	

Jaap	 Philippo	 Huybens	B.V.	

Ron	 de	Waard	 Compass	Infrastructuur	Nederland	(CIN)	B.V.	

Irene	 Bosman	 Pilkes	

Harry	 Kroes	 Pilkes	

Maarten	 Duyzers	 Kroeze	Infra	B.V.	

Geert	 Knook	 Manntech	Gevelinstallaties	BV	

Guus	 Otten	 Max	Bögl	nederland	

Robert-Jan	 de	Bruin	 Koninklijke	Woudenberg	

Tanja	 Seegers-Kieboom	 voestalpine	SIGNALING	Siershahn	

Jos	 van	Rest		 Speer	IT	

Jan	 Wildvank	 Lomans	

Iñes	 van	Schijndel	 Hans	Eek	Infrawerken	B.V.	

Peter	 Henzen	 Henzen	Wegenbouw	B.V.	

Femke	 Valk	 IV-Groep	
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Jan	 Wildvank		 Lomans	Beheer	

Merel	 van	de	Geer	 Logitech	B.V.	

Karin	 Blom	 SpeerIT	

Arjan	 Rademaker	 Van	der	Stelt	B.V.	

Patrick	 Hesp	 Ruigrok	Nederland	

Gerard	 van	Osch	 Protec	Netherlands	

Peter	 Vos	 TES	Installatietechniek	Tilburg	

Ruud	 Hurkmans	 HKV	Lijn	in	Water	

Rob	 Matser	 Yaworks	Projects	

Bob	 Gussenhoven	 Amfors	

Martin	 van	Andel	 Den	Breejen	Infra	

Sabine	 Vermeulen	 Den	Breejen	Infra	

Heidrunn	 Zitzmann	 Amfors	

Paul	 Feenstra	 Oasen	

Janneke	 van	Spijker	 Oasen	

Hans	 de	Regt	 InAxtion	Uitzendgroep	B.V.	

Miranda	 Groenendijk	 InAxtion	Uitzendgroep	B.V.	

Melanie	 Willemsen	 Van	der	Made	Infra	B.V.	

Jaap	 Westweer	 HIG	

Frits	 Spuijbroek	 De	Vries	en	Verburg	

Coert	 van	Maren	 Outdoor	Furniture	Nederland	B.V.	(OFN)	

Antonie	 Langelaan	 Engie	Service	Nederland	N.V.	

Patricia	 Wouterse	 YaWorks	B.V.	

Rob	 Matser	 YaWorks	B.V.	

Vincent	 van	de	Kraats	 Klaver	Giant	Groep	

Renate	 Lemmens	 K.C.C.	

B.	 Knol	-	Schrooten	 K.C.C.	

Edwin	 Schreurs	 Endenburg	Elektrotechniek	B.V.	

Nadine	 Bok	 De	Wilde	Spoorwegbouw	

Monja	 Bonekamp	 INCONTROL	Simulation	Solutions	
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Jan	C.D.	 Thiermann	 INCONTROL	Simulation	Solutions	

Henk	 Blokland	 NBB	Groep	

Dirk	 Doornenbal	 NBB	Groep	

Marcel	 van	den	Brink	 AGEL	Adviseurs	

Michelle	 Vrijhof	 Alom	B.V.	

Theo	 Schuur	 Compeer	B.V.	

Michelle	 van	Arendonk	 Oranje	B.V.	

Jan	 Hooghwerff	 M+P		

Willem	 Betlem	 ENGIE	Servies	Zuid	B.V.	

Michael	 Pieterse	 Ko	Hartog	Elektrotechniek	B.V.	

Michel		 van	Ingen	 Bomenwacht	Nederland	B.V.	

Marcel	 Kuipers	 Thales	Transportation	Systems	B.V.	

Arjen	 Struijk	 Climate	Neutral	Group	

John	 de	Haan	 Mecurity	B.V.	

Ton	 van	de	Heijden	 Mecurity	B.V.	

Pleunie	 Warnink	 Neutral	l	Company	

Mark	 van	der	Heijden	 OptiVolt	

Roos	 van	der	Schoor	 Capgemini	

Anne	 Lavooij	 Geen	bedrijf	

Sven	 Ringelberg	 Balance	

Ingrid	 Wendel	 Essense	

Anke	 Schuettemeyer	 Empirio	

Menno	 Mulder	 Qualm	

John	 Liebrecht	 Ouwejan	&	F.	de	Bruijn	Infra	bv	

Esmarel	 Gasman	 Nagini	Natuurlijk	Kraampakket	

Collin	 Tanner	 Rouwmaat	Groep	

Chris	 Bouwman	 Rouwmaat	Groep	

Luciano	 R.	Santos	 DVTadvies	

Jos	 Nieuwland	 Lieftink	Geveltechniek	

Dirk	 Lieftink	 Lieftink	Geveltechniek	
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Arnold	 Schotten	
Ouwehand	Installatie-	en	Onderhoudsbedrijf	
B.V.	

Jennifer	 Delano	 DelanoPR	

Marcel	 Kok	 Aiber	Services	B.V.	

Hans	 de	Baat	 Hans	de	Baat	Olieprodukten	B.V.	

Diana	 Correa	 DC	Consultants	

David	 Catsburg	 Link	Nederland	

Truus	 Eekhof	 Company	Care	Consultancy	

Edwin	 Herwijnen	 Batenburg	Energietechniek	B.V.	

Alphons	 Morssink	 BSH	Huishoudapparaten	B.V.	

Edith	 Jansen-Bart	 Hutten	

Bob	 van	Doorn	 WLT	Liquid	&	Gas	Loading	Technology	B.V.	

Dirk	 van	Wijk	 Landal	GreenParks	

Kerstin	 Krueger	 Tierrafino	B.V.	

Roel	 Swierenga	 Hansa	Green	Tour	

Annelies	 Noordman	 Hendrikse	Wegenbouw	

Eveline	 Prop	 Adviseurs	3.0	

Thijs	 Lindhout	 NederlandCO2Neutraal	

Matthijs	 Kooiker	 NederlandCO2Neutraal	

Lars	 Dijkstra	 NederlandCO2Neutraal	

Imco	 van	Elk	 NederlandCO2Neutraal	

Nick	 van	Moerkerk	 MVO	Consultants	

Margriet	 de	Jong	 NederlandCO2Neutraal	

Lisanne	 Schuurman	 NederlandCO2Neutraal	

Marjan	 Kloos	 NederlandCO2Neutraal	

Demi	 van	der	Wagen	 NederlandCO2Neutraal	

Martijn	 Vinke	 TRIBOO	B.V.	

Marc	 van	der	Heijden	 TRIBOO	B.V.	

Steven	 van	de	Kruijf	 Dura	Vermeer	

Bas	 van	Winden	 MVGM	
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Manfred	 Ziere	 MVGM	

Aad	 Stallinga	 Perfect	Bouwmanagement	

Maurits	 van	Melle	 GlasKnak	B.V.	

Zeger	 Schavemaker	 Schavemaker	

Patrick	 Schreven	 ECO+BOUW	

Kees	 van	Iwaarden	 Djinny	Logistiek	

Oscar	 van	Wijk	 Royal	HaskoningDHV	

Wouter	 Smit	 Bureau	MVO	

Thea	 van	Wijk	 Facta	B.V.	

G.H.J.	 Volkerink	 Van	Hoek	Bouw	B.V.	

Willem	 Adriaanssen	 HEVO	

Anneloes	 van	der	Woude	 NVB	Bouw	

Nico	 Rietdijk	 NVB	Bouw	

Thomas	 Heye	 VolkersWessels	-	Boele	&	van	Eesteren	

Bianca	 Senssen	 BTL	Nederland	B.V.	

René	 Jansen-Bart	 DWA	

Dave	 Paul	 Muller-Dordrecht	

Rob	 Os	 Eco-Logisch	

Stefan	 Holthausen	 Holthausen	B.V.	

René	 Brons	 Holthausen	B.V.	

Ruud	 Plomp	 Artemas	Cooperatie		

Cherryl	 Djoegan	 Logge	

Bert	 van	Son	 MUD	Jeans	International	B.V.	

Itje	 Verhagen	 Landgoed	Zonheuvel	

Frank	 Derks	 AVG	Transport	Heijen	B.V.	

Karin	 Roeleveld	 Summun	Ventures	

Klaas	 Algra	 Gebr.	Algra	

Tim	 Logge	 LOGGE	

Jev	 Everhard	 Impactbooster.com	

Sven	 Kramer	 Darel	
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Wouter	 de	Lille	 Eneco	

Anna	 Stam	 		

Stan	 Tolenaars	 Centercon	

Annick	 de	Wit	 Re-Source	

Xander	 Mooibroek	 Exalius	

Anton	 de	Snaijer	 MPS	

Anneke	 Bach	 Justdiggit	

Erik	 Toenhake	 DutchSpirit	

Martien	 Pieters	 Stichting	ZONderMeer	

Wouter	 Pieterse	 Besluitvaardig	Training	en	Advies	

Patrick	 Schreven	 ECO+BOUW	

Ali	 Subaih	 ECO+BOUW	

Thijs	 Laan	 ECO+BOUW	

Riccardo	 de	Waal	 Boa	Nova	Retail	Group	

Bart	 de	Keuster	 TRAXX		

Ad	 den	Dekker	 Bouwgroep	Peters	B.V.	

Bert	 van	Dijk	 Be5	Management	&	Logistics	

Steven	 van	Beveren	 Kuurman	West	

André	 Moree	 Verkuil	&	Moree	B.V.	

Paul	 Bremmer	 Verkuil	&	Moree	B.V.	

Gerben	 Borger	 PION	Kunststoffen	B.V.	

Jaap	 Schotanus	 Biobound	B.V.	

Hans	 Temming	 EcodorpBoekel.nl	

Anne	 Pannekoek	 MVO	Consultants	

Annelies	 		 Beyond	Now	

Siebe	 Zwerver	 GroeneZaken	

Paul	 Kuijper	 TRAXX		

Hans	 Zewald	 FrieslandCampina	

Joost	 Posthuma	 Pure	Energie	

Thom	 van	Es	 Pure	Energie	
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Roberto	 de	Miranda	 Aannemingsbedrijf	Stuit	B.V.	

Jolanda	 Eising	 Holthausen	B.V.	

Mireille	 Dingelstad	 AAFM	

Hans	 de	Groot	 Gemeente	Zeist	

Jouke	 Jongsma	 Neyfik	

Rik	 Ruiter	 Holthausen	B.V.	

Hans	 Snel	 Nectar	Marketing	

Monique	 Talsma	 		

Annet	 Dane	 Adane	Uitvaartbegeleidster	

Paul	 Hassels	 DutchMarq	

Thom	 van	Es	 Pure	Energie	

Hugo	 Schonbeck	 GPX	Energiebank	

Jaco	 ter	Beek	 Rabobank	

Daniël		 van	den	Berg	 		

Stef	 van	der	Sommen	 		

Vincent	 van	Maurik	 Future	Fuels	

Harry	 Muilman	 		

G	 Hofland	 Nuon	

Leonard	 van	der	Laken	 AAFM	Facilitymanagement	B.V.	

Rik	 Hartog	 Warmtebouw.nl	

Roelof	 van	der	Toorn	 MetaDecor	B.V.	

Susanne	 Houg	 WakaWaka	B.V.	

Chai	 van	Uden	 Warmtebouw.nl	

Peter	 Korbee	 Provincie	Noord-Holland	

C	 de	Vos	 Verboon	Maasland	

Erik	 Steenbakkers	 NS	

Dennis	 Brand	 Tebodin	Netherlands	B.V.	

Martin	 Vos	 MVOS	Advies	

Anne	 Brunekreef	 Dutch	Rail	Control	

Cliff	 Willems	 AMMANU	
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Thomas	 van	Kessel	 B&G	Hekwerk		

André	 van	de	Giessen	 Dutch	Rail	Control	

Marco	 Bervoets	 Van	Den	Heuvel	Aannemingsbedrijf	B.V.	

Wiae	 Holthausen	-	de	Boer	 Holthausen	B.V.	

Pieter	 Hogenbirk	 Odino	BV,	Heuvelrug	Energie	

Bryan	 de	Waal	 Boa	Nova	Retail	Group	

Safae	 Badi	 IV-Groep	

Jack	 Bastiaansen	 Unsal	Infratechniek	B.V.	

	

	



Bedrijfsmiddelen	1:	
	
	
Donderdag	8	juni	2017-05-19	
	
	
Aanwezig:	
Alex	van	de	Berg	–	Abeko	B.V.	
D.v.	Sammeren	–	Smals	bouwgrondstoffen	B.V.	
René	Koekek	–	Hoorsntra	Aanemerij	N.V.	
Dennis	Voets	–	Van	Wijk	Nieuwegein	
Marieke	van	Eijk	–	Jelle	Bijlsma	B.V.	
Hans	Kooijman	–	Jos	Scholman	B.V.	
Erwin	van	Doornmalen	–	V.	Herwijnen	B.V.	
Petra	Raemakers	–	FL	Liebregts	B.V.	
Steven	van	der	Molen	–	Baggerbedrijf	de	Boer	B.V.	
Matthijs	Kooiker	–	De	CO2	Adviseurs	
	
Afwezig:	
Geoffrey	Knijnenburg	–	Jan	Knijnenburg	B.V.	
Bert	Berends	–	Gebr.	Van	der	Lee	
	
	
1.Matthijs	vraagt	wie	wil	notuleren?	
Niemand	wilde	dit.		
*Aandachtspunt	voor	volgende	keer:	er	moet	een	notulist	zijn	en	de	groep	moet	dit	zelf	
oplossen.		
	
2.	Zijn	er	nog	vragen	over	de	vorige	bijeenkomst	of	aanvullende	opmerkingen?	
Notule	moet	extra	verstrekt	worden.	Petra	wordt	ook	niet	direct	uitgenodigd.	Bedrijf	
wordt	altijd	uitgenodigd	en	niet	zij.	Gaat	nog	steeds	niet	goed,	moet	worden	aangepast.		
	
Begin	gesprek:	
Dennis	Voets	begint	het	gesprek.	Meest	significante	gedeelte	blijft	bij	hun	de	brandstof.	
Biobrandstof	is	voor	hun	kostbaar,	verder	hebben	ze	moeite	om	te	reduceren.	Machinepark	
vernieuwen	is	nu	het	beste	dat	ze	kunnen	doen,	maar	het	voelt	allemaal	als	kleine	beetjes.		
Smals	Bouwgrondstoffen	heeft	zich	gefocussed	op	het	bedrijfsgebouw.	Hebben	
zonnepanelen	op	het	dak	gelegd.	Daarmee	dekken	ze	ongeveer	25%	van	het	jaarverbruik.	
Wilde	eigenlijk	het	hele	dak	volleggen	maar	dat	was	de	constructie	niet	op	berekend.		
Dennis	van	Smals	bouwgrondstoffen:	Hebben	al	een	combinatie	van	elektrische	en	hybride	
auto’s,	zonnepanelen.	Verbruiken	tussen	3	en	4	miljoen	liter	diesel	per	jaar.		
	
Voorgesteld	dat	er	nieuwe	manieren	zijn	voor	kleinere	aggregaten	om	minder	diesel	te	gaan	
gebruiken	op	bouwterreinen.	Dennis	en	Erwin	geven	beide	aan	dat	dit	qua	idee	wel	leuk	is.	
Het	probleem	blijft	echter	dat	je	ook	moet	werken	met	het	materiaal	dat	je	hebt.	Als	ze	een	
grotere	kraan	of	aggregaat	op	locatie	hebben	staan	gebruiken	ze	die	ook	voor	de	
werkzaamheden,	ondanks	dat	dit	meer	diesel	verbruikt.		



Dennis	Voets	heeft	wel	de	tractoren	terug	laten	zetten	op	25-30	kilometer	per	uur.	Was	
initieel	voor	de	veiligheid,	maar	scheelt	ook	nogal	veel	voor	de	brandstof.		
	
Alex	van	de	Berg:	Hoofd	technische	dienst.	Is	er	ter	vervanging	van	zijn	collega.	Zijn	vooral	
bezig	met	bewustwording	en	vernieuwen	van	het	machinepark.	Gebruikte	voorheen	oude	
machines	die	ze	ombouwden.	Daar	zijn	ze	vanaf	gestapt	omdat	het	verbruik	toch	een	
probleem	blijft.	Zijn	nu	aan	het	kijken	of	ze	de	gewone	generator	en	de	noodgenerator	
kunnen	koppelen.	Zo	kunnen	ze	met	kleinere	generatoren	werken	die	samen	voldoende	
vermogen	kunnen	leveren	op	het	moment	dat	er	piekvermogen	nodig	is.		
	
Dennis	Voets:	Aggregaten	gebruiken	ze	ook	minder	omdat	tegenwoordig	op	veel	plaatsen	
bouwstroomaansluiten	zijn.	Als	ze	die	gebruiken	in	combinatie	met	groene	stroom	dan	zijn	
ze	qua	uitstoot	ook	een	stuk	beter.	Gebruiken	ook	2	hybride	kranen	waarmee	ze	ook	succes	
zoeken.	Scheelt	toch	aanzienlijk	in	het	gebruik.	Zijn	net	dit	jaar	bezig	met	het	verkrijgen	van	
meer	inzicht	dus	kan	procentueel	gezien	niet	aangeven	wat	het	besparingspercentage	is.		
	
Algemeen	in	de	groep	leeft	de	gedachte	dat	het	aantonen	van	CO2-reductie	erg	lastig	blijft.	
Werken	zijn	niet	met	elkaar	te	vergelijken,	waardoor	een	hoop	van	de	reductie	afhangt	van	
de	soort	werken	die	ze	krijgen.		
	
Erwin:	Probleem	hebben	wij	ook	met	het	slopen	van	gebouwen.	Qua	geld	levert	het	
afbreken	van	gebouwen	weinig	op	omdat	puin	per	kilo	weinig	kost.	Wel	zijn	er	5	machines	
zwaar	voor	bezig	dus	het	verbruik	is	wel	hoog.	Draaiuren	geeft	alleen	ook	niet	het	gewenste	
resultaat	om	aan	te	tonen.	Want	vergeleken	met	ander	werk	wat	de	machines	doen	is	het	
verbruik	veel	hoger.	Hebben	hier	met	de	auditor	ook	al	discussies	over	gehad	en	daar	
kwamen	ze	er	ook	niet	uit.		
	
Dennis:	Heeft	2	werken	die	naast	elkaar	lopen	maar	hetzelfde	materiaal	gebruiken.	Voor	1	
klus	moeten	ze	alles	bijhouden	ivm	de	CO2-Prestatieladder,	bij	de	andere	niet.	Hierdoor	
moeten	ze	per	materiaal	bij	gaan	houden	hoeveel	uur	ze	met	elke	klus	bezig	zijn.	Ze	missen	
de	mensen	om	dit	allemaal	bij	te	kunnen	houden.		
	
Is	het	bijhouden	voor	iedereen	het	probleem?	
	
Algemeen	vind	iedereen	dit	erg	complex.	Geen	dag	is	hetzelfde	en	geen	werk	is	
vergelijkbaar.	Om	daar	een	algemene	lijn	in	te	trekken	blijft	ontzettend	lastig.	Daardoor	kan	
je	er	moeilijk	op	bijsturen	en	weinig	zinnigs	over	zeggen.	Gewoon	je	best	doen	overal	te	
besparen	blijft	de	beste	optie.		
	
Marieke:	Kan	via	computers	wel	een	algemene	lijn	trekken	om	een	0-punt	te	maken.	Heeft	
alleen	informatie	van	de	aannemers	nodig	om	te	weten	met	welke	klus	de	machines	bezig	
zijn.	Deze	hebben	daar	dan	weer	erg	weinig	tijd	voor,	omdat	dit	niet	hun	core	business	is.	
	
Dennis:	Het	meten	en	het	inzicht	zorgt	wel	voor	quick	wins	zoals	te	veel	stationair	draaien.	
Het	uitrekenen	welk	materiaal	ze	beter	in	kunnen	zetten	om	een	klein	beetje	brandstof	te	
besparen	is	vaak	te	kostbaar	en	levert	relatief	weinig	CO2	op.		
	



Erwin:	Dit	is	de	reden	dat	iedereen	zijn	meeste	winst	zoekt	in	panden	en	materieel.	Dit	
omdat	dat	wel	meetbaar	en	kwantificeerbaar	is	waardoor	het	makkelijker	is	om	het	idee	te	
hebben	dat	je	echt	winst	behaalt.	Zijn	op	het	moment	bezig	in	het	traject	om	“de	breker”	
(van	het	puin)	volledig	elektrisch	te	maken.	Hiermee	kunnen	ze	een	aantal	diesel	machines	
uitschakelen.	Dan	gaan	ze	wel	veel	energie	verbruiken,	maar	dat	willen	ze	met	een	eigen	
windmolen	op	te	vangen.		
	
René:	Het	probleem	is	dat	er	veel	nieuwe	technieken	ontwikkeld	worden,	maar	dat	het	
allemaal	nog	niet	bruikbaar	is.	Vaak	is	volledig	elektrisch	gewoon	geen	optie.		
	
Steven:	Hebben	berekend	om	een	drijvend	ponton	volledig	elektrisch	te	maken.	Deze	
worden	gebruik	om	lucht	in	de	bodem	te	pompen.	Het	ombouwen	van	de	diesel	versie	naar	
elektrisch	kost	alleen	10	miljoen	euro.	Daardoor	is	het	financieel	nog	totaal	geen	optie.		
	
Van	Sammeren:	Werken	vaak	op	drijvende	platformen	in	natuurgebieden.	Daar	zijn	geen	
opties	om	een	groene	aansluiting	te	krijgen.	Gebruiken	daarom	nog	veel	diesel	aggregaten	
met	rode	diesel.	Een	andere	optie	is	voor	hun	financieel	gewoon	niet	haalbaar.			
	
Conclusie:	Op	dit	moment	is	de	techniek	vaak	nog	niet	geschikt	voor	de	problematiek	waar	
wij	mee	zitten.	De	overheid	moet	meer	subsidie	geven	voor	het	steunen	van	dit	soort	
projecten.		
	
Voor	machines	kan	je	subsidie	aanvragen	bij	de	MIA	(subsidie	in	de	vorm	van	aftrek	op	je	
omzetbelasting).	Tip	van	Marieke:	Ze	hebben	niet	altijd	tijd	om	dit	soort	aanvragen	te	
controleren.	Hierdoor	krijg	je	toch	de	subsidie	zonder	dat	dit	officieel	gecontroleerd	wordt.		
	
Steven:	Heeft	een	werk	aangenomen	in	Driebergen	samen	met	de	gemeente.	In	het	contract	
stond	dat	ze	samengingen	tot	niveau	3	en	anders	zouden	ze	een	boete	krijgen	van	een	ton.	
Halverwege	het	traject	is	gemeente	Driebergen	er	gewoon	zonder	problemen	uitgestapt.	Er	
werden	geen	vergaderingen	meer	gehouden	en	er	werd	niet	meer	naar	gevraagd.	Wel	werd	
van	hun	nog	geëist	dat	ze	niveau	3	zouden	behalen/behouden.		
	
Dennis:	Opdrachtgevers	snappen	vaak	niet	dat	CO2	een	globaal	probleem	is.	Zijn	alleen	
geïnteresseerd	in	de	uitstoot	op	hun	locatie	zelf.	Niet	de	algemene	uitstoot	van	het	bedrijf.		
	
Marieke:	We	hebben	meer	subsidies	nodig.	Zonnepanelen	etc.	Wordt	niet	meer	
gestimuleerd.	Hebben	zonnepanelen	op	het	dak	liggen.	Alles	dat	ze	daarvan	extra	gebruiken	
leveren	ze	terug,	maar	daar	krijgen	ze	nauwelijks	geld	voor.	Als	ze	dan	savonds	zelf	weer	
nodig	hebben	op	momenten	dat	de	zon	onder	is	moeten	ze	weer	tegen	hoger	tarief	stroom	
terugkopen.	Ze	hebben	nu	nieuwe	zonnepanelen	nodig.	Deze	leveren	nog	meer	dan	de	
oude,	ook	als	de	zon	weg	is.	Alleen	hebben	ze	dan	weer	overdag	extra	capaciteit	waar	ze	
niks	aan	verdienen.		
	
	
	
	
	



Hoe	staat	met	het	met	de	doelstellingen?	
	
Iedereen	is	wel	goed	op	weg.		
Steven:	Zijn	van	de	absolute	doelstellingen	afgestapt.	Zijn	in	4	jaar	gegroeid	met	30	procent	
dus	deze	was	voor	hun	onhaalbaar.	Hebben	nu	afgesproken	dat	ze	elk	jaar	een	
reductiemaatregel	toepassen	en	dat	ze	die	doorrekenen.		
Dennis:	Wij	hebben	aangegeven	dat	we	niet	zo	heel	ambitieus	zijn	in	onze	doelstellingen.	Dit	
omdat	de	hoeveelheid	werkzaamheden	ontzettend	fluctueert	en	ze	daar	niks	aan	kunnen	
doen.	De	werkzaamheden	zijn	gewoon	zeer	weersafhankelijk.	Alles	dat	ze	kunnen	doen	zijn	
alleen	maar	de	laatste	2-3%	besparing.	Dat	kost	alleen	veel	tijd	en	energie.	De	grootste	
uitstoten	kunnen	ze	gewoon	weinig	aan	doen.		
	
Biobrandstoffen,	wat	vinden	we?	
Dennis:	Dit	klinkt	als	de	oplossing,	alleen	is	het	nu	nog	te	duur.	Verder	kunnen	ze	nooit	
genoeg	leveren	als	iedereen	hierop	zou	overstappen.		
René	en	Hans:	Het	zou	zeker	een	oplossing	zijn,	maar	we	missen	gewoon	de	subsidie!		
	
	
Zijn	we	beter	geworden	door	de	CO2-Prestatieladder?	
Ja!	Er	wordt	wel	op	een	andere	manier	gekeken	naar	het	kopen	van	machines.	Meningen	
hierover	zijn	echter	verdeeld.	Dennis	kijkt	liever	naar	een	kleinere	machine	om	ervoor	te	
zorgen	dat	hij	zuinig	is.	Ze	kijken	of	ze	met	400pk	af	kunnen	in	plaats	van	500pk.	Vroeger	was	
het	altijd	groter	is	beter.		
Erwin	doet	dit	juist	andersom.	Hij	heeft	liever	een	grotere	machine	die	ze	minder	hoeven	
laten	te	werken.	Daardoor	verbruikt	hij	uiteindelijk	toch	minder	en	gaat	de	machine	ook	
langer	mee.		
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Voorwoord 
 

Beste leden van Nederland CO2 Neutraal,  

Op 21 september hebben we weer een geweldig event neer kunnen zetten. In Burgers Zoo. 

Wij vonden het een hele mooie afwisseling om op een andere locatie te zijn. Naast weer een 

productieve bijeenkomst van de werkgroepen hebben we ook nog met onze vrienden van Dé 

CO2 Adviseurs en onze vaste dagvoorzitter Thijs Lindhoud hun 5-jarig bestaan kunnen 

vieren. Onze sprekers op het even waren: Alex van Hoof van Burgers Zoo, Marcel Kuipers 

van Thales Nederland en André Gelens van Transdev.  

 

Wij vonden het een hele succesvolle bijeenkomst waar we ook heel erg blij zijn met Burgers 

Zoo’s gastvrijheid.  

 

Duurzame groet,  

 

Marjan Kloos  

Nederland CO2 Neutraal  
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Werkgroep bijeenkomst 
 

De ochtendbijeenkomst van de werkgroepen Mobiliteit en Transport is gezamenlijk 

begonnen. Eveline Prop, werkgroep leider van NederlandCO2Neurtaal, heeft een toelichting 

gegeven op de splitsing van de groepen Wagenpak 1 t/m 5 naar de werkgroepen Mobiliteit 1 

t/m 3 en Transport 1 en 2. Dit wordt gedaan omdat er te veel diversiteit in de wagenpark 

deelnemers zat. Er is weinig overeenkomst tussen bedrijven met veel vrachtwagens en 

bedrijven met enkel luxe leasewagens. Daarnaast willen we meer diepgang in de 

werkgroepen realiseren.  

 

Werkgroep Mobiliteit 
Na de gezamenlijke start is de werkgroep Mobiliteit 1 t/m 3 begonnen met een presentatie 

van ULU. ULU zorgt voor continue datametingen van het wagenpark. Gegevens als het 

toerental, de snelheid en locatie van de wagen worden bijgehouden waarmee handige 

vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Een ritten registratiesysteem was de start van het 

bedrijf, maar de behoefte in de markt is veranderd. De berijder moet zuiniger gaan rijden en 

hier ook inzicht op krijgen.  

Na de presentatie van ULU heeft de werkgroep Mobiliteit 1 t/m 3 zich gesplitst en hebben zij 

de afspraken van de vorige vergadering besproken, nieuwe afspraken gemaakt en gepraat 

over verschillende aspecten van CO2-reductie maatregelen.  

 

Werkgroep Transport  
Na de gezamenlijke start is de werkgroep Transport 1 & 2 begonnen met een presentatie 

van Toogethr. Toogethr heeft een app ontwikkeld waarbij medewerkers van bedrijven 

makkelijk kunnen carpoolen en dus minder uitstoot kunnen creëren. De werkgroep heeft dit 

als positief ontvangen en vindt het een mooi initiatief. 

Na de presentatie van Toogethr heeft de werkgroep Transport 1 & 2 zich gesplitst en hebben 

zij de afspraken van de vorige vergadering besproken, nieuwe afspraken gemaakt en 

gepraat over verschillende aspecten van CO2-reductie maatregelen.  

 

Werkgroep Bedrijfsmiddelen  
Na de gezamenlijke start is de werkgroep Bedrijfsmiddelen 3 en 4 begonnen met een 

presentatie van Watt-Now. Watt-Now richten stroomvoorziening anders in om flinke 

dieselbesparing te realiseren op festivals. In de bouw gaat het om veel langere tijdsduur. 

Dan zijn er dus nog grotere reductie mogelijkheden. Gemiddeld 30% van dieselverbruik op 

locatie is voor stroomvoorziening. 

De werkgroep bedrijfsmiddelen 2 heeft een interessante presentatie van de SKAO 

bijgewoond. In de presentatie zijn onder andere de maatregelenlijst besproken.  

De werkgroep bedrijfsmiddelen 1 heeft een leuke presentatie gehad van GoodFuels 

ontwikkelt en levert duurzame biobrandstoffen en is actief op het gebied van zeevaart, zwaar 

wegtransport, spoorvervoer, binnenvaart en industriële applicaties. De brandstoffen van 

GoodFuels zijn direct inzetbaar als vervanger voor fossiele brandstoffen zonder 

aanpassingen aan motoren (‘drop-in’) en reduceren de CO2-footprint tot 90% (well-to-wheel). 

Alle brandstoffen van GoodFuels worden 100% uit afval- en reststromen gemaakt en 
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voldoen aan de strengste duurzaamheidseisen. GoodFuels voldoet aan de RSB-standaard 

en beschikt over een onafhankelijke duurzaamheidsboard, bestaande uit leidende NGO’s en 

academici, die GoodFuels adviseert over de duurzaamheid van de individuele brandstoffen. 

GoodFuels is onderdeel van de GoodNRG groep. 

Werkgroep Gas en Electra  
De werkgroep leider van deze 
werkgroep is Margriet de Jong. 
Margriet gaat vanaf eind oktober 
met zwangerschapsverlof. Als 
extra ondersteuning bij de 
werkgroep zal Daan Faber vanuit 
MVO Consultants aansluiten. 
Daan is met name werkzaam als 
adviseur in het kader van EED’s 
(Energy Efficiency Directive). 
 
De werkgroep Gas en Electra 
hebben afspraken van de vorige 
vergadering besproken, nieuwe 
afspraken gemaakt en gepraat 
over verschillende aspecten van 
CO2-reductie maatregelen. 
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Middagbijeenkomst  
 

Opening 
Het middagprogramma werd 

geopend door Alex van Hoof, 

directeur van Burgers Zoo. 

Het park is een familiebedrijf 

dat al 104 jaar bestaat en 

waar de dieren vanaf het 

begin centraal staan. Voor 

van Hoof staan winst niet 

voorop. Zijn wens is dat het 

bedrijf over 104 jaar nog 

steeds bestaat. Continuïteit 

wordt dan vooropgezet.  

In het natuurpark staan 

recreatie, educatie, onderzoek 

en conservatie centraal. Het is 

belangrijk om het belang van de natuur over te brengen op de 1.000.000 bezoekers die het 

park jaarlijks bezoeken. Maar om die liefde voor de natuur over te brengen moet je ook naar 

je eigen voetafdruk kijken. Burgers Zoo doet dit vooral door te kijken naar de inkoop. Zo kan 

het bedrijf positieve invloed hebben op de ontwikkelingen in de markt.  

Burgers Zoo beschermd ook een stuk regenwoud in Belize samen met het Zwitserse 

vlinderpark Papiliorama. Door de houtkap is de grens tussen beschermd en onbeschermd 

regenwoud nog scherper te zien dan in 2004. Het project beschermd in totaal 50.000 hectare 

regenwoud, ongeveer vier keer de Hoge Veluwe.  

Van Hoof sluit af met de boodschap dat duurzaamheid een containerbegrip is. Als dierentuin 

ben je niet allen consument van de natuur. Tegenwoordig speel je ook een belangrijke rol op 

gebied van natuurbescherming. Vervolgens sluit hij af met een boodschap. Heb je nog een 

miljoentje op de bank en wil je bijdragen aan bescherming van oerbossen in Belize? Neem 

dan contact op met Alex.  

 

Duurzame nieuwtjes 
Thijs zet de bijeenkomst voort met een aantal nieuwtjes uit duurzaamheidsland. Zo blijkt dat 

de laatste 10 orkanen 70% van de totale schadekosten hebben veroorzaakt. Er gaan nu 

stemmen op om oliemaatschappijen een deel van deze schade te laten vergoeden.  

Demissionair minister Kamp heeft toestemming gegeven om de komende 10 jaar glyfosaat 

te gebruiken in de landbouw. Pikant detail is dat de paragraaf die aantoont dat het goedje 

schadelijk is voor de volksgezondheid wordt weggelaten in het rapport.  

Verder blijkt dat Nederland méér CO2 is gaan uitstoten afgelopen jaren. Vooral de grote 

industrie heeft hier een aandeel in. Sinds 2002 is het Europese gemiddelde een daling van 

25%. Helaas is dat voor Nederland een stijging van 2%. De Britten doen het beduidend beter 

met een daling van 30%. Dit komt vooral doordat zij de emissiehandel hebben aangepakt en 

de prijzen voor uitstoot fors hebben verhoogd. 
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Verder heeft ABN een circulair meetingpoint laten bouwen in Amsterdam, komt er een EPK 

voor gebouwen en biedt Volkswagen vanaf 2030 de keuze aan tussen elektrisch en fossiel 

bij het kopen van een auto. Ook gaat Ballast Nedam per direct stoppen met het aanleggen 

van gasleidingen bij bouwprojecten.  

Ten slotte het bericht dat de gemeente Amersfoort vanaf 2030(!) klimaatneutraal wil zijn. 

Hiervoor moeten nog flinke stappen worden genomen. Saillant detail; er is net een concessie 

gedaan voor een Shell-station tot 2040.  

 

Duurzame cases uit de praktijk 
Dan is het tijd voor de eerste 

gastspreker van het evenement. Marcel 

Kuipers van Thales Nederland komt 

vertellen over de succesverhalen én 

valkuilen die het bedrijf is 

tegengekomen. Centraal begrip bij 

Thales is ‘safety’. Hier maakt Kuipers 

een bruggetje naar een uitspraak van 

commandant der strijdkrachten Van 

Middelkoop:  

 

“Klimaatverandering is de 

grootste bedreiging voor de veiligheid.” 

 

In 2012 veranderde de houding van de directie ten opzichte van CO2-reductie toen er een 

aanbesteding met gunningsvoordeel langs kwam. Na een inventarisatie werd duidelijk dat er 

al aan redelijk wat eisen voor niveau 3 werd voldaan. Op aandringen van de manager Sales 

werd er direct ingezet op niveau 5. Besloten werd om de kennis over CO2 die niet in huis 

was van buiten de deur te halen.  

Vanwege zijn achtergrond in de LEAN-methodiek nodigde Kuipers de directie uit voor een 

Gemba walk. Het idee hierachter is dat wat belangrijk is ervaarbaar gemaakt wordt voor het 

management. Van hieruit werd besloten om de certificering van klein naar groot aan te 

pakken. Eerst Thales Nederland in Huizen met het ov-chipkaart project en dan doorpakken. 

Een lastig punt was dat er ook materialen uit Frankrijk kwamen.  

In scope 1 werd een mooie slag gemaakt door over te stappen op groene stroom. Helaas 

bleek het reduceren van het gasverbruik door middel van OptiFlow niet mogelijk in het 

huidige pand.  

Voor de vergroening van het wagenpark wordt er bij de vervanging van auto’s gekeken naar 

het CO2 label. Personeelsleden kregen een Openbare Weg training waarin het Nieuwe 

Rijden centraal staat. Ook is carpoolen gestimuleerd met een taxi-garantie als jouw carpool 

maatje onverhoeds naar huis moet. De Fiets-naar-je-werk Challenge bleek ook een 

succesje. Alle deelnemers kregen een medaille. Dat klinkt misschien soft, maar het werkte 

wel om extra deelnemers te realiseren.  
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Essentiële elementen in het succesvol doorvoeren van het CO2 beleid waren verder: 

- Regelmatig korte nieuwsberichten. 
- Wall of Quality; laten zien waar je trots op bent.  
- Management ambities: het management moet mee doen.  
- Integratie met de ISO-normen. 
- Agile en LEAN-methodieken. 
- Kansen identificeren én pakken. 
- Betrokkenheid van de medewerkers.  

 
Vervolgstappen: 

- Verhogen van het eigenaarschap medewerkers. 
- First time right (onderhoud in 1x goed). 
- Boundary uitbreiden. 
- Anders organiseren: toepassen van LEAN-methodiek op de logistiek. 

 

Duurzame diensten 
Nu is er tijd voor een aantal gasten die duurzame diensten of producten aanbieden. De 

bedrijven Toogethr, Watt-Now en ULU geven in vijf minuten informatie over wat hun bedrijf te 

bieden heeft.  

 

Toogethr 

Wat: App die ride sharing makkelijker maakt. 

 

Hoe: Community van werknemers die 

gekoppeld worden op basis van afstand en 

route naar het werk. Gemakkelijk een profiel 

aanmaken met de benodigde gegevens en de 

app doet de rest. Samen spaar je voor prijzen 

in de webshop. ABN, PWC en Accenture zijn 

op dit moment klant. Helaas is de app nog niet 

beschikbaar voor kleine bedrijven.  

Kosten: Je betaalt per werknemer een fee.  

Watt-Now 

Wat: Monitoring en optimalisatie van 

aggregaten. 

Hoe: Door het efficiënter inzetten van 

aggregaten kan er 20-80% brandstof 

bespaard worden. Nu is het vaak zo dat er 

een te groot aggregaat staat voor de klus. 

Bedrijf is begonnen in de festival scene en 

breidt zich nu uit naar de bouw.  

Kosten: offerte afhankelijk 
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ULU 

Wat: Mobiliteitsapp  

 

Hoe: Door middel van een dongle worden 

verschillende gegevens verzameld over de 

auto. Zo kan er feedback gegeven worden 

over de rijstijl van de bestuurder. Elke rit is 

tot in detail te bekijken omdat er elke 2 

seconden uitgelezen wordt. Ook 

functionaliteiten als Flitsmeister en 

automatisch parkeren zitten in de app 

verwerkt.  

Kosten: Maandbedrag + aanschaf dongle. 

Lease is ook mogelijk.  

 

5 miljoen liter diesel 
Na de pauze is het woord weer aan Thijs. Hij introduceert spreker André Gelens. Gelens is 

manager zero emission bij Transdev, het bedrijf achter onder anderen Connexxion. Hij 

introduceert het bedrijf als de marktleider op gebied van openbaar vervoer in Nederland. 

Door middel van een programma dat ooit bedoeld was om het aantal schaderitten te 

verminderen, wordt nu al een aantal jaar ruim 5 miljoen liter diesel bespaard. Het programma 

begon als vrijwillig onderdeel in 2013 nadat bleek dat de premie verdubbeld zou worden naar 

aanleiding van het aantal schaderitten.  

 

Dit programma, Rij wijzer, stelt de chauffeur 

centraal. Er wordt gevraagd wat hij of zij nodig 

heeft om beter te presteren op het werk en dus 

beter te rijden. De investering in opleidingen zoals 

het Nieuwe Rijden bleken het achteraf dubbel en 

dwars waard te zijn.  

Om feedback te kunnen geven op de rijstijl ging 

Transdev een samenwerking aan met Sycada. Zij 

installeerden meetkastjes, beetje zoals ULU, in de 

bussen. Nu is 99% van de gegevens betrouwbaar 

en kan 95% van de ritten herleid worden naar de 

chauffeurs.  

Natuurlijk waren er ook wat missertjes tijdens het proces. Men merkte dat het centraal stellen 

van brandstofbesparing gekke situaties opleverde. Zo waren er chauffeurs die 60 op de 

snelweg reden om zuiniger te rijden. Een ander liet de airco uit in de zomer, dat spaarde ook 

op de brandstofkosten.  
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De focus kwam dus op rijstijl te 

liggen. Gedachte hierachter 

was dat als het lukte om alle 

chauffeurs 1 op 6 in plaats van 

1 op 5 te laten rijden, dit al een 

mega besparing was. 

Uiteindelijk bleek dit een 

besparing te zijn van 5 miljoen 

liter in 2016 ten opzichte van 

2014, bijna 10%. Van de 

besparing werd weer 25% 

uitgekeerd naar de chauffeurs 

als bonus voor hun goede werk.  

 

Wat waren de voordelen van 

het programma? 

- Minder schaderitten of boetes; 
- Minder brandstof en onderhoud; 
- Tevreden opdrachtgever en reiziger; 
- Hogere vitaliteit medewerkers; 
- Chauffeurs hadden minder last van lichamelijke klachten; 
- Erkenning vakmanschap van het personeel; 
- Beloning. 

 

Nu heeft ongeveer 66% van de chauffeurs een account waarop zij regelmatig hun rijstijlscore 

kunnen bekijken. Door coaching en faciliteren centraal te stellen en te garanderen dat een 

slechte rijscore niet kan lijden tot ontslag is de participatie vergroot. Mensen zitten lekkerder 

in hun vel en gaan rustiger de weg op. Het doel is dat 75% van de chauffeurs een score 

behaald van A of B. 

 

Gelens benadrukt ook een aantal andere lessen die belangrijk waren in het proces: 

- Stel je doelen niet tussendoor bij, dit gaat ten korte van je geloofwaardigheid. 
- Geef je fouten toe. 
- Houdt de informatie zo simpel mogelijk. Niet meer dan 1 A4.  

 

Het verhaal wordt afgesloten met een blik op de toekomst. Zo is Transdev een van de 

grootste voorlopers op gebied van elektrisch rijden. Binnen een aantal jaar komen er nieuwe, 

gewonnen aanbestedingen bij met elektrische bussen. En ook hier blijkt het verbeteren van 

de rijstijl essentieel. Want als de range van een bus vergroot kan worden door een goede 

rijstijl, dan betekend dit dat deze minder vaak aan de lader hoeft. En dat is gezien de enorme 

investering een fikse besparing op de kosten omdat er minder bussen ingezet moeten 

worden.  

  



 
10 

Uitslagen van het evaluatieformulier 
 

Op het event hebben we u ook gevraagd om 

een evaluatieformulier in te vullen. De 

uitslagen zijn erg leuk en verrassend, 

natuurlijk kunnen we het niet laten om dat met 

u te delen.  

 

 

 

 

 

 

Inspiratie/motivatie

Brandstof reductie

CO2 neutraal werken

Wagenpark

Geen

Energie reductie

Nieuwe innovaties

Aanbestedingsvoordelen/reduceren
kosten

Contact met concullega’s 

Bedrijfsmiddelen

Klanten adviseren

Milieu/klimaat

Afdoen van het stigma

De voordelen van het beschikken van de
prestatieladder

Bewust omgaan met het milieu/klimaat

Een betere wereld voor nu en de toekomst.

MVO

Inspiratie/motivatie

Geen

Brandstof reductie

Energie reductie

Het gemiddelde cijfer wat gegeven 

is voor de bijeenkomst is een: 

8. 

De top drie van de 

voornaamste drijfveer om 

CO2 te reduceren is: 

 

De top drie van de grootste 

uitdaging omtrent CO2-reductie  
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Aanwezigheidslijst  
 

Organisatie  Naam  Introducé  Werkgroep 

123duurzaam Dhr.    Bennekers     

A. Timmerman's 
IJzerhandel BV 

Dhr.  S.A.  
Timmerman 

    

Aan de Stegge Bouw & 
Werktuigbouw 

Dhr.    Feddema     

Aann.bedrijf Van 
Herwijnen B.V. 

Dhr.  E. van 
Doornmalen 

Dhr.  A van der 
Heul 

Bedrijfsmiddelen 1 

Aannemers- en 
Wegenbouwbedrijf H.S. 
Hendrikse en Zoon B.V. 

Mevr.  A.  Noordman   Bedrijfsmiddelen 4 

Aannemersbedrijf De 
Steen 

Dhr.    Steenbakkers     

Aannemersbedrijf De 
Steen 

Dhr.    Steenbakkers     

Aannemersbedrijf De 
Steen 

Dhr.    Steenbakkers     

Aannemersbedrijf 
Verhoeven B.V. 

Mevr.  M.  Adriaans   Bedrijfsmiddelen 2 

Aannemingsbedrijf Beije 
B.V. 

Mevr.  H.  Kieboom N van de Vliert Bedrijfsmiddelen 3 

Aannemingsbedrijf 
Kroes B.V. 

Mevr.  I.  Bakkers   Bedrijfsmiddelen 2 

Aannemingsmaatschapp
ij Daniël Pijnacker B.V. 

Dhr.  S.J.  Henstra M  Postma Bedrijfsmiddelen 3 

Acon B.V. Dhr.  M.A. van 
Thulden 

  Wagenpark 5 

Advin Dhr.  R.R.  
Ruijtenbeek 

    

Agidens Infra 
Automation B.V. 

Dhr.  T.  Capiau   Gas & Elektra 1 

Alstom Dhr.    Geensen     

A-Quin bv Mevr.    Damen     

Arfman Hekwerk BV Dhr.    Bril     

ASSET Rail Mevr.   van Loenen - 
van den Akker 

    

B&G Hekwerk B.V. Dhr.  T. van Kessel   Bedrijfsmiddelen 4 

Balance & Result 
Organisatie Adviseurs 

Mevr.    Geessink     

Ballast Nedam Dhr.    Padam-Sing     

BAM Dhr.  FB van Dijk     

BAM Infra Nederland bv Dhr.    Visser     

Belektron Dhr.    vervenne     

BK Sneltransport B.V. Mevr.  B. van Kessel P  
Bouwmeester 

Wagenpark 5 

Bonis Accountancy Dhr.    Bonis     
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Bonn & Mees Floating 
Cranes B.V. 

Dhr.  J.  Pollemans   Bedrijfsmiddelen 4 

Boonstoppel Groen B.V. Dhr.  P.  Boer   Bedrijfsmiddelen 3 

BUKO Infrasupport Mevr.  C  Boertje     

BUKO Infrasupport Mevr.  P van Driel     

Cassiers Dhr.    Cassiers     

CoHold B.V. Mevr.  A.  Voogt   Bedrijfsmiddelen 4 

Daallin B.V. Mevr.  G van der  
Linden 

Mevr.  G van 
der  Linden 

Bedrijfsmiddelen 2 

De Bie Grond-, Water- 
en Wegenbouw B.V. 

Dhr.  D. van Baekel J van der Aar Bedrijfsmiddelen 3 

De CO2 Adviseurs de  Kleijn     

De CO2 Adviseurs Dhr.    Kok     

De CO2 Adviseurs Mevr.    Everaars     

Dé CO2 Adviseurs B.V. Dhr.    Kooiker   Bedrijfsmiddelen 1 

Dé CO2 Adviseurs B.V. Dhr.    Lindhout   Bedrijfsmiddelen 1 

Dé CO2 Adviseurs B.V. Dhr.  L.  Dijkstra   Bedrijfsmiddelen 1 

Dé CO2 Adviseurs B.V. Dhr.  N. van Moerkerk   Bedrijfsmiddelen 1 

Dé CO2 Adviseurs B.V. Mevr.    Beukhof   Bedrijfsmiddelen 1 

Dé CO2 Adviseurs B.V. Mevr.    de Jong   Bedrijfsmiddelen 1 

Dé CO2 Adviseurs B.V. Mevr.    Houben   Bedrijfsmiddelen 1 

Dé CO2 Adviseurs B.V. Mevr.    Prop   Bedrijfsmiddelen 1 

de Heer land en water Dhr.    Verbeij     

De Jong Zuurmond B.V. Dhr.  W. van de 
Sande 

M  Vos Wagenpark 1 

De Schijf van Innovatie Dhr.    Schijf     

de Vries & van de Wiel - 
DEME group 

Dhr.    Gijzen     

Dhr.  P. van de 
Vondervoort 

Dhr.  P. van de 
Vondervoort 

    

Dutch Rail Control Mevr.    Brunekreef     

Duurzaam in Bedrijf Dhr.    Schuurman     

DVJ Infra en Milieu B.V. Mevr.  A.  Delgeijer   Wagenpark 5 

EcoNed/ElektroNed Mevr.    Bots     

Endenburg 
Elektrotechniek B.V. 

Dhr.  E.  Schreurs   Wagenpark 5 

ENGIE Infra & Mobility Dhr.    Flikweert     

Engie Infra & Mobility 
B.V. 

Dhr.  S.  Flikweert   Gas & Elektra 1 

Engie Services 
Nederland N.V. 

Dhr.  J. de Vreede   Wagenpark 4 

gAvilar B.V. Dhr.  R. ten Hove   Gas & Elektra 2 

Gebroeders Harteman 
Holding B.V. 

Mevr.   van Herwijnen     

Gemeente Renkum Dhr.    Mennen     

gemeente Renkum Mevr.    Hutting     

GeoNext B.V. Dhr.  M. de Koning D  Sparla Wagenpark 5 
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Groen & Aldenkamp 
Installatietechnieken 
B.V. 

Dhr.  E.  Zwetsloot   Gas & Elektra 1 

GroeneZaken Dhr.    Zwerver     

GWW Houtimport B.V. Mevr.  B. van den 
Berg-Imhof 

M  Stam Bedrijfsmiddelen 3 

H&D Industrial B.V. Dhr.  A.  Zallé   Wagenpark 3 

Hansa Green Tour Dhr.    Swierenga     

HEBO Maritiemservice 
B.V. 

Dhr.  N. de  Jonge   Bedrijfsmiddelen 4 

HIG Beheer B.V. Dhr.  J.  Westveer   Wagenpark 4 

HKV Lijn In Water B.V. Dhr.  R.  Hurkmans   Wagenpark 3 

Hollander Techniek Mevr.    Hoefsloot     

Hoornstra Infrabouw 
B.V. 

Dhr.  S. van 
Kruijsbergen 

  Bedrijfsmiddelen 2 

Huybens Haarlem B.V. Dhr.  J.  Philippo   Wagenpark 1 

IDDS Dhr.   van Nobelen     

IDDS Groep Mevr.   van  Giesen     

INCONTROL Simulation 
Solutions 

Dhr.  J.  Thiermann M  Bonekamp Wagenpark 5 

ING Rail Dhr.    Broeren     

Isero IJzerwarengroep 
B.V. 

Mevr.  M.  
Wagemaker 

E  Kastelein Gas & Elektra 1 

Istimewa Elektro Dhr.    Plaisier     

IV-Groep B.V. Mevr.  F  Valk   Wagenpark 2 

Keiser verkeerstechniek 
bv 

Dhr.    Keiser     

Koninklijke Smals N.V. Dhr.  D. van 
Summeren 

  Bedrijfsmiddelen 1 

Kramer Groep B.V. Dhr.  H. de Weerdt P  Tuinhout Wagenpark 5 

Kuurman West B.V. Dhr.  S. van Beveren   Wagenpark 4 

Labrujère Staalbouw 
B.V. 

Dhr.  M. van Gurp   Wagenpark 3 

LeF Dhr.    Wiegman     

Lepus Mobility Mevr.   de Haas     

Limburgs Energie Fonds Dhr.   van Kassel     

Logitech B.V. Dhr.  E. van 
Nieuwamerongen 

  Wagenpark 2 

Logitech B.V. Mevr.  M. van de Geer   Wagenpark 2 

Lokhorst bouw en 
ontwikkeling 

Dhr.    Wanders     

Manntech 
Gevelinstallaties B.V. 

Dhr.  G.  Knook   Wagenpark 2 

MareGroep N.V. Mevr.    Fioole     

Markus B.V. Mevr.  T. van de Peet A  Schreurs Bedrijfsmiddelen 4 

Martens en van Oord Dhr.   ter  Braak     

Max Bögl Nederland 
B.V. 

Dhr.  G.  Otten   Wagenpark 2 
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Mercuur Bouw B.V. Mevr.  G.  Smit F  Klukhuhn Wagenpark 4 

Mevr.  D. van der 
Wagen 

Mevr.  D. van der 
Wagen 

    

Mos 
Grondwatertechniek 
B.V. 

Dhr.  R.  Krug b  Krug Wagenpark 5 

Munckhof Taxi Dhr.    Holtmeulen     

Munckhof Taxi Dhr.   van de Mortel     

MVO Consultants Mevr.    Christiaanse     

MVO Consultants Mevr.    Sterrenburg     

MVO Consultants Mevr.    Vrieling     

MVO Consultants Mevr.  A.M.  
Pannekoek 

    

Oasen N.V. Dhr.  P.  Feenstra E  Zandt Wagenpark 4 

OrangeGas Mevr.   van Os de 
Man 

    

Ordina Hamacher     

ORTA Nova Architectuur Dhr.   van der  
Cammen 

    

Outdoor Furniture 
Nederland B.V. 

Dhr.  C. van Maren   Wagenpark 4 

PHi1618.nl Dhr.    Sam-Sin     

Pilkes Infra Dhr.  H.  Kroes   Wagenpark 1 

ReintenInfra B.V. Mevr.  S.  Hommels T  Kazemier Gas & Elektra 2 

Remeha B.V. Dhr.   van der  Meide     

Rijksdienst voor 
Ondernemend 
Nederland (RVO) 

Mevr.    Hakkens     

Rouwmaat Groep Dhr.    Bouwman     

Rouwmaat Groep Dhr.    Joling     

Speer IT B.V. Dhr.  J. van Rest   Wagenpark 2 

Spitzke Spoorbouw B.V. Dhr.  R. den Drijver   Bedrijfsmiddelen 4 

SST Staalsnijtechniek Dhr.    Ritmeester     

Stichting Nederland CO2 
Neutraal 

Mevr.   van der  
Wagen 

    

Stichting 
NederlandCO2Neutraal 

Mevr.  M.  Kloos   Bedrijfsmiddelen 1 

Sun Park Innovation Mevr.    Beekman 
Houdijk 

    

Sweco Nederland Dhr.    Drost     

Sycada Dhr.    Stuiver     

Sycada Dhr.    Winge     

Sysmex Nederland B.V. Mevr.  M. van 
Wintershoven 

  Bedrijfsmiddelen 2 

TASK Group B.V. Dhr.   van der  Laan     

Teeuwissen 
Rioolreiniging 

Dhr.    Doorn     

Terra Beheer BV Dhr.   van  Baekel     
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Thales Group Dhr.  M.  Kuipers   Wagenpark 3 

Thales Nederland B.V. Dhr.    Stoffer     

Timmermans Infra B.V. Dhr.   van der Meijden     

Toogethr Dhr.    Wisse     

Traffic Service 
Nederland 

Dhr.    Ooms     

TÜV Nederland Dhr.   de Wals     

TÜV Nederland Dhr.   van  Nassau     

TWo-B Engineering Dhr.    Bouman     

ULU Dhr.    Jonkers     

ULU Dhr.    Mantel     

ULU B.V. Dhr.   - Mantel     

Van den Biggelaar 
Groep 

Dhr.   de Groot   Bedrijfsmiddelen 4 

Van den Heuvel 
Installatietechniek B.V. 

Dhr.  M.  Bervoets   Wagenpark 1 

Van den Heuvel 
Installatietechniek B.V. 

Mevr.  L.  Deerns   Wagenpark 1 

Van der Ende Steel 
Protectors Group BV 

Dhr.  I  Bangma   Bedrijfsmiddelen 4 

Van der Stelt B.V. Dhr.  A.  Rademaker   Wagenpark 1 

van der Valk + de Groot A.J.  Costermans K. van Meurs Wagenpark 1 

Van der Werff Infra B.V. Dhr.  F.  Treuren   Wagenpark 2 

Van Wijk Beheer 
Nieuwegein B.V. 

Dhr.  D.  Voets   Bedrijfsmiddelen 1 

Van Wijk Nieuwegein Mevr.    Pieterse     

Vissers Olie Dhr.  G.L.L.  Coppes     

Voestalpine SIGNALING 
Siershahn GmbH 

Mevr.  T.  Seegers - 
Kieboom 

P  Holtz Wagenpark 2 

Voestalpine WBN B.V. Dhr.  R. van Lingen   Wagenpark 2 

VolkerWessels Telecom Dhr.    Aalbers     

VPT versteeg Dhr.   van  Mensfoort     

Watt-Now Dhr.    Kroon     

Zuidema 
Groenvoorzieningen bv 

Dhr.    Blokker     

Zuidema 
Groenvoorzieningen BV 

Dhr.    Zuidema     

ZVS Eemnes B.V. Dhr.  W.  Vorenhout A  Focke Bedrijfsmiddelen 4 

Amfors Groep Mevr.  H.  Zitzmann   Wagenpark 4 

Amfors Groep Dhr.  B.  
Gussenhoven 

  Wagenpark 4 

Dé CO2 Adviseurs B.V. Mevr.  A.  Pannekoek   Bedrijfsmiddelen 1 
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Opening	door	Thijs.	
Thijs	benadrukt	dat	we	het	super	vinden	om	
alle	nieuwe	gezichten	te	zien.	Successen	en	
valkuilen	delen	is	het	credo,	Thijs	haalt	ook	
COP21	aan	en	het	streven	om	de	aarde	niet	
verder	op	te	laten	warmen	dan	2	graden	
Celsius.	Gebrek	aan	wil	is	op	dit	moment	de	
grootste	valkuil,	want	alle	technologie	is	er	al.		

Positief	
duurzaamheidskwartiertje	
Er	is	een	nieuw	soort	orang-oetang	ontdekt.	
Het	schijnen	er	maar	800	te	zijn	en	daarom	
direct	bedreigd.	Dit	is	de	vijfde	soort	aap	naast	
de	bonobo	en	chimpansees.		

Er	is	het	eerste	elektrisch	schip	te	water	gelaten	met	een	2400kw	batterij,	helaas	maar	range	van	80km.	
Het	elektrische	schip	is	wel	in	twee	uur	opgeladen,	wat	ongeveer	gelijk	staat	aan	het	laden	en	lossen.	
Jammer	genoeg	wordt	het	nu	wel	gebruikt	om	kolen	mee	te	vervoeren.			

Linn	recycling	is	hard	op	weg	naar	100%	afbreekbare	plastic	beker.	Deze	beker	is	binnen	een	jaar	volledig	
gerecycled.	Dit	is	onder	andere	vooral	handig	in	de	festivalwereld.		
	
Niet	meer	investeren	in	kolen,	want	de	kolen	worden	steeds	duurder.	Een	groot	voordeel	is	dat	de	groene	
energie	steeds	goedkoper	wordt.	Als	alle	kool	investeringen	nu	worden	gesloten	scheelt	dit	22	miljard	
euro.		

Bosbouw	in	Engeland	levert	enorm	veel	banen	op,	helaas	ook	veel	boskap.	Er	zijn	acht	miljoen	bomen	
gepland	op	een	oud	mijnbouwgebied.	Er	wordt	verwacht	dat	er	binnen	30	jaar	een	groot	natuurgebied	is	
gecreëerd.		
	
In	Rotterdam	is	er	een	poep-up	store	met	katoenen	luiers	geopend.	Wel	extra	wassen,	maar	je	bespaart	
de	32	liter	die	nodig	zijn	om	1	gangbare	luier	te	maken.	Billetjes	minder	schraal	en	de	baby	wordt	sneller	
zindelijk	omdat	het	broekje	wat	natter	is.		
	
Er	is	een	brief	aan	de	overheid	uitgegaan,	over	het	stoppen	van	gewassen	in	biobrandstoffen.	Er	is	twee	
keer	zoveel	CO2	impact	met	de	gewassen	dan	dat	er	met	diesel	is.	En	palmolie	drie	keer	meer	impact	dan	
diesel.	Hopelijk	vindt	de	overheid	dit	net	zo	zorgwekkend	als	dat	wij	dat	vinden.		
	
Er	is	een	100MW	batterij	gemaakt	door	Tesla.	In	Australië	kunnen	nu	30.000	huishoudens	een	uur	profijt	
van	deze	batterij	hebben.	Hyundai	wil	dit	verdubbelen	en	ontwikkeld	daarom	nu	een	batterij	die	twee	
keer	zo	groot	is.	
	
Drechtsteden	willen	volledig	CO2	neutraal	worden.	Het	gasnet	gaat	eruit	en	samenwerking	met	onder	
andere	Stedin	en	andere	betrokken	partijen	denk	hierbij	aan	scholen	en	andere	grootverbruikers	worden	
in	gang	gezet.		
	



Er	worden	jaarlijks	anderhalf	miljard	
banden	versleten	per	jaar	wereldwijd.	
Akzonobel	maakt	nu	carbon	black	uit	de	
banden.	Dit	scheelt	een	hoop	
grondstoffen	voor	het	maken	van	nieuwe	
banden.		
	
Bundels	is	een	circulaire	startup.	Leasen	
van	drogers,	vaatwassers	en	ander	
witgoed.	De	fabrikant	is	zo	gemotiveerd	
om	machine	duurzaam	te	maken	en	
langere	levensduur	te	geven,	omdat	zij	
eigenaar	blijven	van	het	product.		Bundels	
is	nu	gestart	met	een	internetplatform	dat	
fabrikanten	aan	consumenten	linkt.		
	
MAN	heeft	de	EU	transport	award	For	sustainability	gewonnen.	In	2018	komt	MAN	met	elektrische	
vrachtwagens	op	de	markt,	we	zijn	benieuwd.	

	



Caesar	Kuipers	HR-manager	bij	
DKG.		
Caesar	gaat	spreken	over	het	traject	van	onbewust	naar	
bewust	bezig	met	MVO	voor	de	DKG-groep.		

Bruynzeel	keukens	werd	eigendom	van	de	familie	Smit.	
Keller	keukens	bestaat	al	meer	dan	70	jaar	maar	is	recent	
overgenomen	door	Bruynzeel	keukens.	Het	geheel	bestaat	
nu	uit	drie	grote	onderdelen:	DKG	Keukens,	Bruynzeel	
Keukens	en	Keller	Keukens.	Samen	de	DKG	Keuken	groep.	
Alle	keukens	worden	gemaakt	in	een	fabriek	in	Bergen	op	
Zoom.		

Filmpje:	Caesar	laat	het	DKG,	de	keukenfabriek	filmpje	
zien.		

Onbewust	bijna	bekwaam.		
Historie	van	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	
door	potloden	te	maken	van	afvalhout,	zo	ontstond	de	
Bruynzeel	potloden.	Dit	was	een	initiatief	om	de	grote	
werkeloosheid	in	Zaandam	tegen	te	gaan.	Hierdoor	was	
Bruynzeel	al	vroeg	bezig	met	maatschappelijk	verantwoord	
ondernemen.			

Voor	het	realiseren	van	de	MVO-doelstellingen	is	er	een	werkgroep	samengesteld.	Deze	bestond	uit	een	
breedspectrum	van	medewerkers.	Daarnaast	werden	ook	de	grootste	criticasters	en	fans	uitgenodigd	om	
deel	te	nemen.	De	wens	was	dat	er	liever	weerstand	was	in	de	werkgroep	was,	dan	weerstand	achteraf.	
Hierdoor	worden	de	maatregelen	breder	gedragen	en	is	er	een	groter	kans	op	een	succesvol	resultaat.		

De	stemming	binnen	de	werkgroep	voor	de	nulmeting	was	sceptisch.	Kernwoorden	waren	duur,	lastig	en	
tijdrovend.	Na	de	nulmeting	was	de	stemming	een	stuk	positiever	en	vielen	er	woorden	als	marktleider	en	
kansen.		

Op	het	gebied	van	de	drie	P’s	worden	flink	
wat	stappen	genomen.	Wat	Planet	betreft	
wordt	er	veel	gedaan	met	duurzame	
oplossingen	zoals	water	gedragen	lak	en	
zitten	er	zonnepanelen	op	het	dak.	De	
overige	uitstoot	wordt	gecompenseerd.	Op	
gebied	van	People	is	er	een	uitgebreid	
platform	voor	persoonlijke	ontwikkeling	
opgezet.	Ook	zijn	er	medewerkers	aanwezig	
met	afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	Caesar	
vertelt	dat	er	ook	kritisch	gekeken	wordt	
naar	integriteit.	Hier	is	ook	een	speciale	
training	voor	op	het	intranet.	Zo	zijn	dingen	
als	etentjes,	giften	en	cadeaus	niet	oké.	

Daarnaast	is	het	belangrijk	dat	partners	de	duurzame	verwerking	van	afval	en	goede	
arbeidsomstandigheden	serieus	nemen.		



Recent	is	DKV	toegetreden	tot	een	natuursteen	convenant	nadat	bleek	dat	veel	natuursteen	wordt	
geproduceerd	onder	arbeidsomstandigheden	die	lijken	op	moderne	slavernij.		

Wagenpark	
Op	het	gebied	van	het	wagenpark	heeft	DKV	nu	een	strak	plan	opgesteld.	Dit	kwam	onder	anderen	omdat	
de	CO2-uitstoot	na	het	wijzigen	van	de	regels	voor	de	bijtelling,	steeds	meer	mensen	voor	een	
vervuilende	auto	kozen.	Dit	veroorzaakte	een	toename	van	19%	voor	de	uitstoot.	Dit	was	niet	wenselijk	
voor	de	uitstraling	naar	klanten	toe	en	leidde	tot	de	volgende	maatregelen:	

- Afbouw	CO2	in	drie	jaar	door	het	uitsluiten	van	bepaalde	auto’s;	
- Elektrisch	rijden	van	2020	verplicht,	directie	per	direct;	
- Minder	rijden	door	thuiswerken	en	ICT-oplossingen;	
- Iedere	nieuwe	werknemer	die	recht	heeft	op	een	nieuwe	auto,	moet	een	elektrische	nemen.		

Verder	zitten	de	volgende	projecten	in	de	pijplijn:	

- Hout	met	een	fout,	het	gebruiken	van	beschadigd	hout	
in	de	keukens;	

- Ronald	McDonalds,	samenwerking	met	de	zieken-	en	
gasthuizen;	

- De	groene	keuken;	
- Onderzoek	of	er	met	de	biomassacentrale	stroom	

opgewerkt	kan	worden;	
- Verpakkingsmateriaal	verduurzamen;	
- Retourstroom,	van	de	zonnepanelen	verder	benutten;	
- Gezonde	voeding	voor	de	werknemers;	
- Job	rotation	vergroten.		
	

Conclusie:	
Zorg	voor	een	brede	vertegenwoordiging	in	je	werkgroep.	Dat	
betekent	dat	je	fans	en	critici	moet	verzamelen.	Pak	als	eerste	
die	onderwerpen	aan	waarmee	je	het	verschil	kunt	maken	op	
de	markt.	Investeer	ook	in	people,	zij	moeten	het	MVO-beleid	
ook	dragen.	Communiceer!	

	 	



Duurzame	Businesscases:	
Vissers	Olie	
Groothandel	in	brandstoffen	en	zoeken	naar	alternatieve	
die	toch	een	businesscase	genereren.	VissersOlie	wil	over	
100	jaar	nog	bestaan	en	zoekt	daarom	nu	naar	
alternatieven.	Nu	voegt	VisserOlie	HVO-producten	toe	
zijn	aan	brandstof.	En	maken	gebruik	van	plantaardige	
afvalolie	die	de	CO2-uitstoot	uit	de	emissie	haalt.	Men	is	
jammer	genoeg	nog	niet	bereid	om	meer	te	betalen	voor	
die	duurzaamheid.		

ULU	
Na	feedback	van	de	vorige	bijeenkomst	heeft	ULU	de	feedback	
meteen	geïmplementeerd.	Het	kost	veel	tijd	en	moeite	om	CO2	
te	berekenen.	Hiervoor	heeft	ULU	een	nieuwe	functionaliteit	
toegevoegd,	die	de	kilo’s	uitgestoten	CO2	per	rit,	per	auto	te	
berekend.		

	

	

BMD	Hout		
BMD	Hout	staat	voor	verantwoord	bosbeheer.	Accoya	
is	een	van	de	snelst	groeiende	boomsoorten.	Daarna	
wordt	het	Accoya	hout	bewerkt	die	de	rot	gevoeligheid	
vermindert.	Het	Accoya	hout	is	ook	nog	eens	CO2	
negatief	door	opname	van	CO2.		

VEKO	
Leverancier	van	aluminium	lichtlijnen.	Door	led	gaan	de	
producten	langer	mee	en	is	daarom	duurzamer.	VEKO	is	
voor	garages,	sporthallen	en	andere	gebouwen	die	op	
een	groot	scala	licht	nodig	hebben.		VEKO	is	de	
duurzaamste	leverancier	ter	wereld.	Ze	maken	
armaturen	en	ledverlichting	van	complete	levering	van	
productie	tot	montage.	Terugverdientijd	ruim	binnen	de	
5	jaar,	soms	zelfs	binnen	drie	jaar.	Alles	is	prefabricage	
en	er	wordt	geen	verpakkingsmateriaal	gebruikt,	maar	
speciale	kratten	om	alles	te	leveren.	Ook	biedt	VEKO	de	
mogelijkheid	tot	leasen	van	lichtsysteem.	

	
	 	



Greensand	Olivijn	
Gemalen	Olivijn	is	een	mineraal,	maar	liefst	een	derde	van	
het	aardoppervlak	is	Olivijn.	Olivijn	neemt	CO2	op	en	
verwordt	het	tot	kalksteen.	Het	is	bruikbaar	voor	
fietspaden,	wandelpaden	en	wegdek.	Hoe	kleiner	de	
Olivijn	wordt	gemaakt,	hoe	meer	CO2	er	wordt	
opgenomen.	Zit	veel	magnesium	in	en	is	dus	goed	voor	
planten	en	het	ontzuren	van	de	bodem.		

	
Zawatski	Sensorfact	
Slimme	energiemonitoring	op	basis	van	plug	and	
play.	Het	kan	op	machineniveau	energieverbruik	
monitoren.	Elk	moment	zichtbaar	wat	er	verbruikt	
wordt	doordat	de	monitor	wat	er	aan	een	
elektrisch	apparaat	vast	zit.		

	

	

	 	



Hoofdspreker:	Marius	Smit	
Plastic	Whale	
Studeerde	international	marketing	aan	HVA.	
Missie?	Een	boot	van	plastic	bouwen.	Professioneel	
Plasticvisser.	Plastic	Whale.com.			

Marius	zal	ons	vertellen	waarom	en	hoe	hij	plastic	
visser	is	geworden.	In	dit	verhaal	zal	hij	zich	vooral	
kwetsbaar	opstellen.	De	basis	van	het	verhaal	
vormt	de	relatie	tussen	de	thuishaven	en	de	
ontwikkeling	van	het	project.	Hij	omschrijft	zichzelf	
als	Loser,	de	tegenhanger	van	het	idee	dat	je	altijd	
maar	winnaar	moet	zijn	tegenwoordig.	Marius	
hoopt	dat	iedereen	na	zijn	praatje	ook	een	Loser	
wil	zijn.		

Sociaal	entrepreneur:	starten	vanuit	een	probleem.		

Marius	vertelt	dat	hij	vaak	goede	ideeën	had,	maar	die	toch	maar	niet	uitvoerde.	Af	en	toe	werd	hij	wel	
aangespoord	om	gewoon	achter	die	ideeën	aan	te	gaan.		

Een	thema	dat	hem	raakte	was	het	probleem	van	de	plastic	soup	in	de	oceanen.	Hij	had	foto’s	gezien	van	
een	vriend	die	in	Afrika	stranden	had	aangetroffen	die	zo	vol	lagen	met	plastic	dat	je	het	zand	niet	eens	
kon	zien.	Dat	maakte	indruk.		
	
Toen	Marius	zelf	op	vakantie	was	in	Borneo	was	hij	nadat	het	staartje	van	een	tyfoon	over	de	zee	was	
geraasd	zelf	getuigen	van	de	mate	van	vervuiling.	Het	hele	strand	lag	vol	met	plastic.	Dat	maakte	nog	eens	
meer	indruk	omdat	er	ten	noorden	van	Borneo	honderden	kilometers	alleen	maar	zee	is.	Die	lag	dus	
helemaal	vol	met	troep.	Deze	ervaring	was	voor	Marius	een	trigger	om	serieus	met	Plastic	Whale	aan	de	
slag	te	gaan.		

Marius	besloot	om	in	Amsterdam,	zijn	eigen	‘achtertuin’,	te	beginnen.	Ook	in	de	grachten	van	Amsterdam	
dreef	veel	te	veel	plastic	rond.	Maar	Marius	had	geen	idee	waar	hij	nu	moest	beginnen.	Dit	zorgde	voor	
de	nodige	frustratie.	
	
In	deze	periode	kwam	ook	sociale	media	
steeds	meer	op.	De	mogelijk	om	de	
verbinding	te	zoeken	inspireerde.	Daarom	
besloot	Marius	zijn	eigen	versie	van	de	
Space	Race	speech	die	Kennedy	in	de	jaren	
’60	deed	te	maken.	Het	idee	van	een	project	
dat	mensen	samenbrengt	en	zorgt	voor	
verbroedering.	Hij	besloot	zijn	doel	in	2011	
te	delen	met	de	wereld:		



“Ik	wil	een	boot	bouwen	van	plastic,	

maar	ik	heb	nog	nooit	een	boot	

bestuurd,	laat	staan	een	gebouwd.	

Help	mij.”	

	
Daarna	geldvraag	aan	de	keukentafel.	Hoe	kom	
je	aan	geld	om	de	hypotheek	te	betalen.	Geld	
gaat	ontstaan	uit	een	strategie,	was	het	
antwoord.	Deze	visie	kwam	voort	vanuit	een	
serie	overtuigingen:		

1:	Burgers,	bedrijven	en	overheden	delen	dezelfde	frustratie;	
Teveel	negativiteit	en	men	is	op	zoek	naar	goed	nieuws.	Veel	woorden	maar	geen	daden	en	concrete	
stappen.	Plastic	afval	is	daarin	een	gemakkelijker/dankbaarder	probleem	dan	CO2.	

2:	Duurzaam	onderscheidend	vermogen	is	een	kwestie	van	doen;	
Druk	op	bedrijven	om	met	duurzaamheid	aan	de	slag	te	gaan	is	tegenwoordig	een	vereiste.	Hoe	
onderscheiden	jouw	acties	je	van	jouw	concurrent?	Onderscheidend	vermogen	zit	in	wat	je	doet	en	hoe	je	
je	stakeholders	betrekt.	Put	your	money	where	your	mouth	is.		

Veel	energie	gaat	verloren	aan	de	waan	van	de	dag.		

3:	De	sustainable	development	goals	nemen	toe,	niet	af,	in	belang.		
Iedereen	wijst	naar	elkaar	[Plaatje	driehoek	overheid,	bedrijven	en	burger].	Er	moet	een	grotere	beweging	
ontstaan	van	die	drie,	die	voorwaarts	willen	gaan.	Partijen	die	niet	willen,	sluiten	zich	niet	aan.	Een	club	
van	mensen	die	voorwaarts	willen.	Vanuit	dit	netwerk	moeten	weer	nieuwe	mogelijkheden	ontstaan,	
nieuwe	netwerken	en	nieuwe	mogelijkheden.		

Besluit:	Ik	ga	gewoon	doen.		

En	het	werkte.	Na	publicatie	eigen	doel	overspoelt	door	reacties.	Mensen	die	wilden	helpen	met	
uiteenlopende	specialisatie.	Stichting	opgericht	voor	het	geld	dat	opgehaald	werd	voor	de	boot.	En	
Marius	kreeg	er	collega’s	bij.	Hij	reisde	het	hele	land	door	voor	gesprekken.		

Maar	Marius	wilde	doen	en	zat	weer	te	veel	
in	de	praatgroep.	Nieuw	idee:	Oud	
Amsterdamsch	Plasticvissen.	Een	soort	
vrijmibo.	Ze	waren	al	blij	als	er	50	mensen	op	
het	Facebook	event	deelnamen.	Er	kwamen	
450	man	op	13	boten,	een	succes.	Het	jaar	
erna	1200	man	op	75	boten.	De	grap	is,	dat	
het	eerst	was	afgeraden	door	een	naaste	
medewerker.		

Je	moet	mensen	betrekken	bij	de	kleine	
stapjes	en	deze	vieren	met	de	betrokkenen	
was	de	les.	Zelfs	Starbucks	wilde	als	
bedrijfsuitje	met	90	man	op	16	boten	plastic	



vissen.	In	deze	tweede	fase,	groei,	nam	de	financiële	basis	af,	net	als	het	enthousiasme	van	Marius’	
partner.		Zelfvertrouwen	en	publieke	opinie	namen	toe.	Grappig	is	dat	de	mensen	die	je	wilt	spreken,	jou	
op	een	gegeven	moment	gaan	bellen.		

De	opgeviste	flessen	worden	gescheiden	van	overige	afval.	Deze	worden	verwerkt	tot	granulaat,	wat	weer	
gebruikt	kan	worden	voor	schuimplaten.	Iemand	van	havenbedrijf	Amsterdam	had	een	boot	laten	zien	
van	2	ton	die	gemaakt	was	van	gerecycled	pet.	

Via	zijn	nieuwe	netwerk	was	Marius	weer	een	stapje	dichter	in	de	buurt	van	zijn	doel	gekomen.	Hieruit	
kwam	tip	2:	Laat	je	niet	weerhouden	door	je	gebrek	aan	kennis.		

Helaas	maar	1	partij	in	Italië	die	dit	maakte,	wel	hele	grote	partijen	nodig.	Deze	partijen	vonden	het	
echter	stoer	wat	Marius	deed	en	gingen	hem	helpen.	De	les	die	hieruit	naar	werd	geleerd	was:	Door	te	
doen	creëer	je	goodwill	om	je	heen.		

Marius	wilde	een	boot	maken	van	12	bij	4	meter.	Idee	was	dat	Marius	door	Nederland	zou	varen	om	
mensen	te	betrekken.	Crowdfunding	bleef	helaas	steken	op	25.000	euro,	terwijl	ze	hadden	een	ton	nodig	
om	de	boot	te	kunnen	bouwen.		

Belden	de	botenbouwer	na	een	etentje	met	gesprek	over	geldgebrek.	Antwoord:	Dan	bouw	je	toch	
gewoon	een	kleinere	boot?	Dit	antwoord	bezorgde	enigszins	paniek	bij	Marius.	Iedereen	verwachtte	die	
grote	boot.	Ze	hadden	zelfs	op	de	hiswa	gestaan.	Maar	niemand	vroeg	ooit	naar	de	grote	boot.	Slechts	
twee	mensen	vroegen	naar	de	andere	boot.		

Soms	kun	je	vasthouden	aan	je	eigen	overtuigingen	over	hoe	iets	moet,	maar	je	kunt	altijd	van	koers	
wijzigen	als	het	eindresultaat	hetzelfde	is.		

Financiële	basis	was	nijpend.	Hypotheek	kon	maar	2	maanden	betaald	worden.	Marius	wilde	nooit	meer	
voor	een	baas	werken	en	had	te	veel	tijd	nodig	voor	plastic	whale.	Enthousiasme	van	zijn	vrouw	was	lager	
dan	ooit.	Zelfvertrouwen	dipte	ook.	Twijfel	aan	de	koers,	maar	de	publieke	opinie	bleef	maar	stijgen.		

Gelukkig	belde	er	een	oude	relatie	die	Marius	een	baan	aan	bood.	Dit	gaf	week	zekerheid	en	een	
financiële	basis	voor	een	korte	tijd.	Helaas	was	dit	project	van	korte	duur	en	was	Marius	weer	terug	bij	af.		

In	2013	startte	Marius	met	het	bouwen	van	de	boot.	De	onzekerheden	bezorgde	hem	slapeloze	nachten	
vol	twijfels	over	de	financiële	basis	en	de	toekomst	van	het	project.	Tijdens	deze	slapeloze	nacht	besloot	

Marius	dat	hij	Plasticvisser	zou	
worden	en	met	zijn	boot	plastic	uit	
de	grachten	zou	gaan	vissen.	Dit	idee	
werd	gepitcht	bij	een	sponsor,	
waarna	hij	4	maanden	had	om	een	
bedrijf	op	te	richten.	Hoewel	veel	
bedrijven	het	originele	plan	te	duur	
vonden,	werd	er	wel	steeds	gebeld	
om	bedrijfsuitjes	te	organiseren	
waarbij	plastic	werd	opgevist.	Dit	
werd	de	basis	van	het	bedrijf.		

Marius	kreeg	de	kans	om	11	
exploitatievergunningen	te	krijgen	
voor	de	Amsterdamse	grachten.	Deze	



meneer	wilde	dat	er	iets	speciaals	mee	gebeurde	en	Marius	kreeg	een	voorkeurspositie.	Geld,	mensen,	
boten	en	organisatie	waren	nodig.	Hier	kwam	les	4	uit	voort:	stel	je	kwetsbaar	op.	Zeg,	ik	weet	het	niet,	
kun	je	me	helpen?		

Binnen	twee	maanden	drie	
aandeelhouders,	twee	sponsoren	en	
een	bancaire	lening.	Jaar	na	de	
eerste	boot	waren	er	al	3	sloepen.	
Nu	zijn	er	negen	bootjes.	Laatste	was	
gesponsord	door	Tony	Chocolonely.	
Inmiddels	hebben	er	meer	dan	200	
bedrijven	plastic	gevist.	Van	groot	
tot	klein	en	lokaal	tot	multinationaal.		

Na	deze	stap	was	de	financiële	basis	
weer	goed.	Enthousiasme	van	vrouw	
en	haar	vriendinnen	is	gegroeid.	
Zelfvertrouwen	stijgt	weer,	maar	
niet	meer	gekoppeld	aan	publiciteit.	
De	publieke	opinie	stijgt	verder.		

Campagne	is	nu	‘Amsterdam	voor	plasticvrije	grachten.’	Vooral	ambitie,	geen	pretentie.	Plastic	als	
grondstof,	geen	afval.	Nu	is	er	benadering	van	over	de	hele	wereld.	Londen,	Venetië,	Rotterdam.	Ook	
worden	er	sociale	projecten	met	kinderen	opgezet.	Kinderen	leren	vanuit	een	positieve	ervaring	dat	
plastic	niet	in	het	water	hoort,	maar	een	waardevolle	grondstof	is.	Afgelopen	jaar	tussen	de	50	en	60.000	
flessen	en	twee	tot	drie	keer	het	volume	afval	opgevist.		

Bij	een	andere	organisatie	worden	er	ook	skateboards	van	flessendoppen	gemaakt.	Wasteboards.	Deze	
worden	op	festivals	gemaakt	en	verkocht.	

Nu	is	Marius	bezig	met	circulaire	meubels	met	VEPA	als	partner.	Maken	vergadertafels,	stoelen	en	
akoestische	panelen.	Maken	mooie	tafels	gebaseerd	op	de	form	van	de	walvis.		

10%	van	de	omzet	gaat	naar	de	stichting.	Educatie,	activatie	en	waarde	creatie.	Stichting	speelt	daarin	een	
grotere	rol.			

	

	

	

	

	

	

	 	



Uitslagen	enquête		
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Aa n w e z i g h e i d s l i j s t   

Contact                                                                      Contactgegeven  

A. Timmerman's IJzerhandel BV                                             S  Karels  

A. Timmerman's IJzerhandel BV                                             Dhr.  S.A.  Timmerman  

Aannemers- en Wegenbouwbedrijf H.S. Hendrikse en  

Zoon B.V.                                                                                     Mevr.  A.  Noordman  

Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.                                         Mevr.  M.  Adriaans  

Aannemingsbedrijf Van Herwijnen B.V.                                Dhr.  A.J. van Doornmalen  

Aannemingsbedrijf Kroes B.V.                                                Mevr.  I.  Bakkers  

Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker B.V.                  Dhr.  S.J.  Henstra  

Abeko B.V.                                                                                  Dhr.  F.  Hoogenboom  

Acon B.V.                                                                                     Dhr.  M.A. van Thulden  

Adecon                                                                                        Dhr.  M de Geraedts  

Agidens Infra Automation B.V.                                               Dhr.  T.  Capiau  

Albron                                                                                          snijders  

Alferink Installatietechniek                                                      Grashof  

Alukan BV                                                                                   Buiteveld  

Alukan BV                                                                                   Kalmeijer  

Apk Infra N.V.                                                                             Dhr.  R. de Brouwer  

B.V. Ingenieursbureau M.U.C.                                                 Mevr.  A. van Dijk  

B.V. Ingenieursbureau M.U.C.                                                 J.  Dubbeldam  

B&G Hekwerk B.V.                                                                     Dhr.  T. van Kessel  

Baggerbedrijf De Boer B.V.                                                      Dhr.  S. van der Molen  

BAM                                                                                             Dhr.   den UIl  

BAM Bouw en Techniek                                                           Termorshuizen  

BAM Bouw en Techniek                                                           Schreuder  

Be-O                                                                                             Perkic  

besluitvaardig                                                                            Pieterse  

BMD Hout B.V.                                                                           Mijnders  

BMD Hout B.V.                                                                           Dhr.  J.  Baartman  

BMD Hout B.V.                                                                           Dé CO2 Adviseurs B.V.  

BMD Hout B.V.                                                                           Dhr.  E.  Mijnders  

Boa Nova Retail Group                                                             de Waal  

Boa Nova Retail Group                                                             de Waal  

Bonn & Mees Floating Cranes B.V.                                         Dhr.  J.  Pollemans  

Bouwaandeel                                                                             van Zadelhoff  

Bouwend Nederland                                                                 Huigen  

Brienen&Zo BV                                                                          van Dodewaard  

BTL Nederland                                                                           van der  Heijden  

Building Holland                                                                        Prins  

BUKO Infrasupport                                                                    Mevr.  C  Boertje  

BUKO Infrasupport                                                                    M  Meerkerk  



CHRITH	architecten	 Mevr.				Eickmeier	
Circulair	bos-	en	natuurbeheer	 van	den		Berg	
Compass	Infrastructuur	Nederland	B.V.	 Dhr.		R.	de		Waard	
Compeer	B.V.	 Dhr.		T.		Schuur	
CSU	 Boers	
D-IA	Duurzame	InstallatieArchitecten	 dekkers	
Daallin	B.V.	 Mevr.		A.J		IJzelenberg	
De	Bie	Grond-,	Water-	en	Wegenbouw	B.V.	 Mevr.		L.	de	Hoop	
De	CO2	Adviseurs	 de	Kleijn	
Dé	CO2	Adviseurs	B.V.	 Dhr.		D.	de		kleijn	
Dé	CO2	Adviseurs	B.V.	 Dhr.		S.J.		Kok	
Dé	CO2	Adviseurs	B.V.	 Dhr.		D.E.H.		Faber	
Dé	CO2	Adviseurs	B.V.	 Mevr.		A.		Pannekoek	
Dé	CO2	Adviseurs	B.V.	 Dhr.		L.		Dijkstra	
Dé	CO2	Adviseurs	B.V.	 Mevr.				Prop	
Dé	CO2	Adviseurs	B.V.	 Dhr.				Lindhout	
De	Jong	Zuurmond	B.V.	 Dhr.		W.	van	de	Sande	
De	Jong	Zuurmond	B.V.	 M		Vos	
De	Wilde	Spoorwegenbouw	B.V.	 Mevr.		N.		Bok	
Deco	Home	de	Boer	Obdam	 Dhr.		R.J.	van	Stralen	
Den	Breejen	Infra	B.V.	 Dhr.		M.	van		Andel	
DiOr-Bouw	BV	 Van	Hove	
DKG	Groep	 Kuipers	
Dolmans	Landscaping	Group	 Dhr.		M.		Kersten	

Donkergroen	
Dhr.		M.J.	van	den	Nieuwenhof-
Schilstra	

Donkers	Market	Intelligence	 Donkers	
DSA	Express	&	Logistics	 Vercouteren	
Dutch	Rail	Control	 Mevr.				Brunekreef	
DyMiCo	 Keuch	
Eco	Consult	-	Groen,	Milieu	en	Management	BV	 van	Renswouw	
Ecovalley	 van		Dorresteijn	
Endenburg	Elektrotechniek	B.V.	 Dhr.		E.		Schreurs	
Engie	Infra	&	Mobility	B.V.	 Dhr.		S.		Flikweert	
Engie	Services	Nederland	N.V.	 Dhr.		A.		Langelaan	
Engie	Services	Nederland	N.V.	 Dhr.		J.	de	Vreede	
EPSILON	N.V.	 Dhr.		K.		Vanhemel	
F.L.	Liebregts	B.V.	 Dhr.		A.		Timmer	
FairClimateFund	 Crielaard	
FixPlan	 van	der		Linden	
Fronik	Infra	B.V.	 Mevr.		J.		Fronik	
gAvilar	B.V.	 Dhr.		R.	ten	Hove	



Gebr	Remmits	b.v.	 v	Eummelen	
Gebr.	van	der	Steen	 Dhr.		H.	van	der		Steen	
Gebroeders	Harteman	Holding	B.V.	 Mevr.			van	Herwijnen	
greenSand	 van	Huijstee	
Groen	&	Aldenkamp	Installatietechnieken	B.V.	 Dhr.		E.		Zwetsloot	
GWW	Houtimport	B.V.	 Mevr.		B.	van	den	Berg-Imhof	
GWW	Houtimport	B.V.	 B	van		Meuwen	
Hans	Eek	Infrawerken	B.V.	 Mevr.		I.	van	Schijndel-Hengeveld	
Hans	Eek	Infrawerken	B.V.	 C		Hooijmans	
Helen	parkhurst	 Kromhout	
Helen	Parkhurst	 Tabak	
Helen	Parkhurst	College	 Vorenhout	
Henzen	Wegenbouw	B.V.	 Mevr.		H.		Nawijn	
Heuvelman	Ibis	B.V.	 Dhr.		R.		Meijer	
HIG	Beheer	B.V.	 Dhr.		J.		Westveer	
Holding	Gebr.	Van	der	Werff	Alphen	aan	den	Rijn	B.V.	 Dhr.		F.		Treuren	
Houtekamer	&	Van	Kleef	 Houtekamer	
HSM	B.V.	 Knook	
IJB	Groep	 Boonstra	
Incare	BV	 Dhr.			van		Duren	
INCONTROL	Simulation	Solutions	 Dhr.		J.		Thiermann	
INCONTROL	Simulation	Solutions	 M		Bonekamp	
Introducé	Joy	Payralbe	 Van	den		Hurk	
Isero	IJzerwarengroep	B.V.	 Mevr.		M.		Wagemaker	
IV-Groep	B.V.	 Mevr.		S.		Badi	
IV-Groep	B.V.	 Mevr.		F		Valk	
J.	van	Ingen	b.v.	 Mevr.			van	Ingen	
Jan	Knijnenburg	B.V.	 Dhr.		G.		Knijnenburg	
Jansen	Recycling	Group	 Jansen	Recycling	Group	
Jelle	Bijlsma	B.V.	 Mevr.		M.	van	Eijk	
K.C.C.	 Mevr.		R.		Lemmens	
K.C.C.	 B		Schrooten	
Keller	Keukens	 Dhr.				Mors	
Kemkens	Groep	Oss	 Kemkens	
KONE	B.V.	 Dhr.		K.		van	Driel	
Kragten	B.V.	 Dhr.		S.		Pulles	
Kramer	Groep	B.V.	 Dhr.		H.	de	Weerdt	
Kramer	Groep	B.V.	 P		Tuinhout	
KVGO	 Dhr.				Reuderink	
Lab	Vlieland	 Couzij	
Lightwell	 Janssen	
Lite	Home	Holding	BV	 van	Binsbergen	



Logitech	B.V.	 Dhr.		E.	van	Nieuwamerongen	
Logitech	B.V.	 Mevr.		M.	van	de	Geer	
Lomans	Beheer	B.V.	 Dhr.		J.		Wildvank	
Loodgietersbedrijf	RéVé	BV	 Mevr.				Huiskamp-de	Vries	
M.O.H.	Service	B.V.	 Dhr.		S.		Blom	
Manntech	Gevelinstallaties	B.V.	 Dhr.		G.		Knook	
Markus	B.V.	 Mevr.		T.	van	de	Peet	
Markus	B.V.	 F	de	Vries	
Mastermate	 Dhr.		O.	van		Zwieten	de	Blom	
Max	Bögl	Nederland	B.V.	 Dhr.		G.		Otten	
Meander	Medisch	Centrum	&	Hogeschool	Inholland	 Payralbe	
mkg	 minten	
MTS	Loon,		verhuur	en	groenvoorzieningsbedrijf	
Klaasse	 Dhr.		D.J.		Klaasse	
Muller	Dordrecht	 Dhr.		D.		Paul	
Munja	 Kokkelink	
NBB	Groep	 Dhr.		H.		Blokland	
NBB	Groep	 T		Kraaijeveld	
Nexus	Infra	B.V.	 Boksebeld	
Oasen	N.V.	 Dhr.		P.		Feenstra	
Oasen	N.V.	 E		Zandt	
Oranje	B.V.	 Mevr.		M.	van	Arendonk	
Outdoor	Furniture	Nederland	B.V.	 Dhr.		C.	van	Maren	
p.de	visssr	werkendam	 de		Visser	
Pannekoek	GWW	B.V.	 Mevr.		C.		Degen	
Paree	BV	 Baaijens	
Pilkes	Infra	 Dhr.		H.		Kroes	
Pilkes	Infra	 Mevr.		I.		Bosman	
Plastic	Whale	 Smit	
ReintenInfra	B.V.	 Mevr.		S.		Hommels	
Robert	Bosch	B.V.	 Dhr.		W.		Groenendijk	
Ruigrok	Nederland	 Dhr.		J.P.		Hesp	
Schuitemaker	Industrial	B.V.	 Dhr.		W.		Arends	
Sensorfact	 King	
SOLVE	Consulting	Utrecht	 Hoogendijk	
Solve	Consulting	Utrecht	 den	Uyl	
Speer	IT	B.V.	 Dhr.		J.	van	Rest	
Spitzke	Spoorbouw	B.V.	 Dhr.		R.	den	Drijver	
Stichting	NederlandCO2Neutraal	 Mevr.		L.		Kant	
Stichting	NederlandCO2Neutraal	 Mevr.		M.		Kloos	
Stichting	NederlandCO2Neutraal	 T	van	de		Test	
Stichting	Work	with	Nature	 Havik	



Tauw	Group	B.V.	 Dhr.		P.	van	de	Vondervoort	
Thales	Transportation	Systems	B.V	 Dhr.		M.		Kuipers	
Thales	Transportation	Systems	B.V	 G		Alings	
Theo	Pouw	 Bouw	
Theo	Pouw	 Bleijerveld	
Theo	Pouw	B.V.	 Boere	
Thijsshow	 Lindhout	
Timmerfabriek	Gebrs	Bos	BV	 Bos	
Togather	Finance	 Koelemij	
Toogethr	 Koster	
Toogethr	 van	den	Bosch	
Trees	for	All	 Janssen	
Trees	for	All	 Sytsema	
Van	Beek	 Elshof	
Van	den	Heuvel	Installatietechniek	B.V.	 Dhr.		L.		Deerns	
Van	den	Heuvel	Installatietechniek	B.V.	 Dhr.		M.		Bervoets	
Van	der	Ende	Steel	Protectors	Group	BV	 Dhr.		I		Bangma	
Van	der	Grift	en	Valkenburg	Onderhoud	B.V.	 Mevr.		R.		Slager	
Van	der	Stelt	B.V.	 Dhr.		A.		Rademaker	
van	der	Valk	+	de	Groot	 A.J.		Costermans	
van	der	Valk	+	de	Groot	 K.	van	Meurs	
Van	Hoek	Bouw	B.V.	 Mevr.		G.		Volkerink	
Van	Voskuilen	Woudenberg	B.V.	 Mevr.				Kleijn	
Veko	Lightsystems	International	B.V.	 Dhr.		T.	van		Kleef	
Venko	Groep	 Boer	
Venko	Groep	 Kroeze	
Vissers	Olie	 Coppes	
Vissers	Ploegmakers	Aannemingsbedrijf	 Mevr.		A.	van	Oorschot	
voestalpine	Railpro	BV	 Roos	
Voestalpine	SIGNALING	Siershahn	GmbH	 Mevr.		T.		Seegers	-	Kieboom	
Voestalpine	SIGNALING	Siershahn	GmbH	 N	de	Groot	
Voestalpine	WBN	B.V.	 Dhr.		R.	van	Lingen	
Voskamp	Duurzaam	 Backx	
Vossloh	Cogifer	Kloos	B.V.	 Mevr.		I.		Veenstra	
VPT	Versteeg	Perforeertechniek	B.V.	 Mevr.		M.		Versteeg	
Vrijstadenergiecollectief	 Bongers	
We	Promise	Green	 Meuldijk	
Wegenbouw	Lansink	B.V.	 Mevr.		K.		Koopman	
Weijman	Vatgoedonderhoud	BV	 Dhr.		H.		Schuurmans	
YaWorks	Capital	B.V.	 Dhr.		R.		Matser	
Zorgpartners	-	Midden	Holland	 van	Hensen	van	Uningen	
Zorgpartners	Midden	Holland	 Faber	



ZorgPartners	Midden-Holland	 Boender	
ZZP'er	 van	Hoff	
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