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_______________________________________________________________________________ 

1. Opening 

 
2. Notulen van de vorige bijeenkomst  

Geen opmerkingen. 

Gaan afwezigen weer aanhaken? Kan Bouwend Nederland toch weer wat aandacht geven t.b.v. 

nieuwe deelnemers? 

3. Korte introductie van de nieuwe leden die zich aansluiten (zie bijlagen) 

n.v.t.  

4. Bedrijfspresentaties (zie bijlagen) 

 

Ydwer geeft presentatie van de wijze waarop bedrijfsvoering rond CO2-prestatieladder niveau 5 is 

ingevuld. Komende tijd staan vooral LED investeringen in eigen huisvesting centraal. 

In de discussie gemeld: 

- In de interne organisatie speelt brandstofreductie een belangrijke rol. Dat geeft bovendien 
besparingen. 

- Scoop 3 (leveranciers) is nog een lastige volgende opgave. We zijn veelal met de eigen 

organisatie bezig geweest, maar hier zit voor ons nog een grote impact.  Wat doen we om 
de footprint van leveranties en onderaannemers te verkleinen? 

- Juist opdrachtgevers en bestekschrijvers vragen nauwelijks CO2 prestaties uit 

- De tijd van Ydwer zit vooral in registraties/management rapportages maken en 
communicatie. 

- Je kunt al een heleboel zelf zonder adviseur, zoals www.CO2emissiefactoren.nl. De 
bijeenkomsten van de CO2adviseurs zijn inmiddels minder informatief. 

- We lopen in de praktijk aan tegen een sterk kennistekort m.b.t. CO2 en circulariteit. 
Bijvoorbeeld over de beschikbaarheid en beoordeling van circulaire oplossingen. De HBO 
bouwkunde oplossingen lijken hier nog nauwelijks wat aan te doen.  

- Reinten werkt met Rentmeester 2050 (Maurice Bijk), een ingehuurde specialist die naar 
eigen inzicht duurzaamheid mag promoten binnen de keten. Recent gestart. Maurice kan 
evt. ook inbreng hebben in de werkgroep.  

 
 

5. Hoe verder? Van elkaar leren in CO2 reductie 

 

 Belangrijke zoekrichtingen voor de werkgroep 

A Hoe ketenpartners meenemen (leveranciers, onderaannemers)? 

B Hoe gaan opdrachtgevers en bestekschrijvers een CO2 prestatie vragen? 

C Hoe eigen medewerkers meenemen? Hoe maak je medewerkers CO2 bewust? Hoe 
maak je het praktisch, en hoe belicht je de voordelen? 

 

We komen tot de conclusie dat de meeste belangstelling nu bij B ligt. Die gaan we verder 

uitwerken. Ons platform kan hier ook een meerwaarde hebben. 

http://www.co2emissiefactoren.nl/


Vervolginitiatief ‘naar een CO2 bewuste opdrachtgever’ 

CO2 moet op de agenda van de opdrachtgever. Zeker in de woning- en de utiliteitsbouw is het CO2 

besef laag. We willen de komende periode met een aantal opdrachtgevers het gesprek aangaan. 

Centrale vraag: ‘Hoe krijgen CO2 prestaties meer aandacht in vraag/aanbod?’ Hoe krijgen 

opdrachtgevers een betere CO2 prestatie? 

Wat raakt opdrachtgevers? 

- Bij veel opdrachtgevers staat CO2 nog niet echt op de agenda, zeker niet bij private 

opdrachtgevers in de B&U. 
- NB Er zijn (gemeentelijke) opdrachtgevers met CO2-prestatieladder (bewust bekwaam) 
- Bestekschrijvers/ingenieursbureaus zitten er als filter tussen. Hoe kan OG daarin acteren? 
- Waarom geen gunningsvoordeel bij hogere PL nivo? Of betere CO2 footprint van de 

aanbieding? 
- Standaard bestekteksten m.b.t. CO2 (tools) 
- Voorbeeld bestek?  Inspiratiemateriaal voor andere opdrachtgevers? 

- Award voor beste CO2 uitvraag vanuit Bouwend Nederland?  
- Hebben we wel goede inspiratie cases in onze gesprekken met OG? 
- Kan OG niet voorschrijven van optimale CO2 maatregelen?  (bv. cementloos beton) 

- Is CO2 wel een goede ambitie of kan die beter worden gecombineerd met duurzaamheid en 
circulariteit? 

Wat willen we graag: 

- Meer ruimte in bouwteam 
- CO2 in EMVI 

- Uitvragen op CO2 prestaties 
- Duurzaam alternatieven kunnen bieden (minstens gelijkwaardig) 

 

We gaan in februari een ronde tafel met een (klein) aantal opdrachtgevers organiseren. Op 30 

november gaan we dat dat voorbereiden, samen met commerciële mensen, die het contact met de 

opdrachtgever voeren. 

Aktie allen: ieder komt komende maand met 2 potentiele opdrachtgevers, die hij in dit initiatief wil 

bereiken. Rondmailen naar elkaar. 

Inventarisatie - Halen en brengen 

 Graag halen Graag brengen 

Laurent Aanpak interne organisatie Praktijkcase, waar loop ik tegenaan? 

Ben Kennis CO2 reductie; eventueel 

naar PL nivo 5 

? 

Eric Brandstofreductie Brandstofreductie. Kennis van PL nivo 5 

Dianne Gedrag en participatie op 
bouwplaats 

- Slim omgaan met gegevensverwerking 
- Ervaringen met gedragsveranderingen 

Bram Kennis – maatregelen in de keten 
(scoop 3) 

Kennis m.b.t. prestatieladder. Presentatie 
eigen bedrijfsvoering 

Ydwer Keten initiatieven; actieve deelname Presentatie eigen bedrijfsvoering. Nieuws 
en informatiebronnen met elkaar delen. 

Sonja Scoop 3; body geven. Vergroten 
gunningsvoordeel 

Inzet Maurice Bijk (enthousiasmeren), 
Presentatie eigen bedrijfsvoering, Open 
kennisdelen over goede oplossingen, PR 

geven aan CO2 werkgroep  

 

6. Rondvraag 

 

Bram biedt aan om de volgende bijeenkomst bij Hegeman te houden. Volgende bijeenkomst 

wordt geprikt op 30 november, 9-12 uur, Bij Hegeman, Ernst Mach straat 11 in Nijverdal. 

Website pagina 



We zouden graag wat meer bekendheid geven aan de werkgroep, zowel richting eigen leden als 

richting ketenpartners en opdrachtgevers. Kunnen we via BNL geen pagina op de website krijgen?  

Paul vraagt dit na. Dit kan ook een mooi platform zijn voor geïnteresseerde bedrijven, die 

misschien een korte Quick scan kunnen doen hier. Ook goed voor twitterlinks (telt mee in 

prestatieladder communicatie) 

Marktdag aanmelden 

Op 2 november in de ochtend is er een marktdag van de drie provincies (Overijssel, Gelderland en 

Flevoland) met marktpartijen. Daar zal ook een werksessie worden georganiseerd over ‘EMVI en 

duurzaamheid’ en over ’circulariteit’. Ook zijn diverse infra-opdrachtgevers. Meld je aan via 

Bouwend Nederland. 

Wij danken Ydwer voor zijn gastheerschap en sluiten af. 

 


