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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 
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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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