
 

 
 

Sector- en keteninitiatief V.d. Bijl & Heierman  
conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.1 

“Emissieloos werken” 
 

Aangezien het terugdringen van CO2-uitstoot verder gaat dan onze eigen bedrijfsvoering, nemen wij deel 

aan sector- en keteninitiatieven. Door samenwerking en kennisuitwisseling hebben initiatieven op het 

gebied van CO2-reductie in de sector een nog bredere invloed dan alleen die in de eigen organisatie. Sinds 

eind 2014 neemt V.d. Bijl & Heierman (als onderaannemer) deel aan de CO2-ketenbijeenkomsten van Mourik 

Infra BV, Groot-Ammers. In deze bijeenkomsten worden CO2-footprints en de plannen op het gebied van 

CO2-reductie van de deelnemende bedrijven besproken en worden kennis en ervaringen uitgewisseld. 

Het initiatief 
Mourik Groot-Ammers is gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder trede 5 en organiseert minstens 

tweemaal per jaar een ketenbijeenkomst met belangrijke onderaannemers/ketenpartners. V.d. Bijl & 

Heierman valt daar ook onder. Aangezien het vorig initiatief (‘Het reduceren van het brandstofverbruik in 

de keten’) ten einde liep, is er besloten het keteninitiatief door te starten naar een nieuw initiatief: 

emissieloos werken in de keten. 

 
In dit keteninitiatief treffen de deelnemers maatregelen om de medewerkers bewust te maken van het 

brandstofverbruik en om op deze manier hun CO2-uitstoot te reduceren. Ook inspireren en motiveren ze 

elkaar tot emissieloos werken. Tijdens de bijeenkomsten worden deze maatregelen besproken en 

geëvalueerd, zodat we van elkaar kunnen leren. De duur reductieprogramma loopt van maart 2021 t/m 

maart 2024.  

 

Doelstellingen 
Kwalitatief 

Mourik Groot-Ammers heeft met haar deelnemers een aantal andere doelen voor ogen, die naadloos 

aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van V.d. Bijl & Heierman. Voor onderstaande maatregelen 

zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

Voor onderstaande maatregelen zijn de volgende doelstellingen opgesteld: 

• Doel: Emissieloze keten en tijdelijke voorzieningen. Maatregel: In 2024 heeft elke deelnemer een 

emissieloze keet in bezit (indien relevant). 

• Doel: Emissieloos materieel. Maatregel: In 2024 heeft iedere deelnemer één pilot gedraaid met 

emissieloos materieel en de ervaringen daarvan gedeeld. 

• Doel: Emissieloos transport. Maatregel: In 2024 is er binnen het initiatief informatie gedeeld en 

de mogelijkheden verkend met betrekking tot CO2-neutraal transport. 



• Doel: Emissieloze mobiliteit. Maatregel: In 2024 is er binnen het initiatief informatie gedeeld en 

de mogelijkheden verkent met betrekking tot CO2-neutraal mobiliteit. 

• Doel: Energievoorziening. Maatregel: In 2024 delen we kennis over de mobiele 

energievoorziening en laadinfrastructuur. 

 

Kwantitatief 

Op basis van de genoemde maatregelen zijn de volgende besparingsinschattingen gemaakt: 

➔ Besparing op brandstof van 15% op de CO2-uitstoot van brandstofverbruik. 

De nul-situatie is de situatie in 2021. Op basis van de gegevens in dit jaar wordt een vergelijking gemaakt 

en wordt de voortgang van de maatregelen gemeten. De deelnemers monitoren zelf de voortgang en 

communiceren dit met de andere deelnemers. 

 

Haal-en-brengplicht 
De deelnemers dienen actief deel te nemen. Dit gaat samen met zowel het ‘halen’ als het ‘brengen’ van 

informatie. Zolang dit het geval is, is een initiatief geschikt voor actieve deelname. Iedere bijeenkomst 

behandelen wordt er één bedrijf uitgenodigd om toelichting te geven op één van de bovenstaande 

onderwerpen, daarnaast wordt binnen het initiatief bekeken welke concrete maatregelen er mogelijk 

zijn en wordt hier invulling aan gegeven.  

 
Het bedrijf dient een financiële bijdrage te leveren aan het initiatief, waaronder manuren en reiskosten 

voor het deelnemen aan de bijeenkomsten. Daarnaast hebben alle deelnemers een budget voor het 

organiseren en faciliteren van een bijeenkomst en voor het uitwerken van de maatregelen (bijv. 

cursuskosten, kosten pilot. Exacte kosten daarvan zijn op voorhand niet bekend). 

 

Nieuwe initiatieven 
V.d. Bijl & Heierman blijft openstaan voor aanvullende initiatieven in de sector. Te denken valt aan 

kennisbijeenkomsten/workshops bij de Stichting Stimular. 
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