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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 1 
Er is een presentatie geweest van Optivolt systems. OptiVolt heeft zich gespecialiseerd in het 
verlagen van de energiekosten en het reduceren van schadelijke broeikasgassen. Hiervoor hebben ze 
een aantal producten o.a. Nilvis® zorgt voor energiebesparing bij koeling en verwarming 
(plafondplaten). Het slaat overdag overtollige warmte op en laat die ’s nachts weer vrij. Zo houdt 
Nilvis® de temperatuur constant zonder energie te verbruiken. En Optiflow. Dit is een vloeistof met 
meervoudige werking die warmtegeleidend, duurzaam en biologisch is. Uw cv-installatie zal na 
opnieuw inregelen tot 40% minder energie verbruiken, langer meegaan en minder onderhoud nodig 
hebben. Er is afgesproken dat iedereen een top 5 maatregelen op het gebied van reductie naar Noud 
mailt, om de volgende keer te bespreken. 
 
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. 
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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 
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	  
Richard	   van	  Lingen	   Voestalpine	  WBN	  B.V.	  

 


