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1 Inleiding
1.1

Verbeterproces

De directie van Bouwservice management Nederland B.V., GSNED B.V. en All Piles
Testing Service B.V. (hierna te noemen BMNED / GSNED / APTS) heeft in dit document
vastgesteld welke actieve deelname zij heeft in sectorinitiatieven. Deze actieve deelname
geeft invulling aan de eis 3.D.1 conform het handboek CO2-prestatieladder 3.0. Het MVObeleid is hierbij vastgelegd door een continu verbeterproces binnen de organisatie m.b.t.
de kwaliteit van alle activiteiten (ISO 9001:2015), veiligheid (VCA**2008/5.1),
gezondheid, milieu en CO2-reductie beleid.
1.2

Ter beschikking stellen van middelen.

De middelen die ter beschikking gesteld worden om tot een continu verbeterproces te
komen zijn:
➢ Aantoonbare deelname tijdens sector bijeenkomsten door aanwezigheid,
uitwerken van thema’s en plenaire presentaties;
➢ Aanleveren en verzamelen van informatie voor de initiatieven;
➢ Publiekelijk uitdragen van de initiatieven.

2 Sector/keteninitiatieven
2.1

Passieve deelname

➢ Aangesloten bij SKAO:
SKAO ontsluit sectorspecifieke kennis over CO2-reductie en maatregelen. Daarnaast is
SKAO verantwoordelijk voor het beheer en doorontwikkeling van de CO2-prestatieladdder
en het bevorderen van de ontwikkeling van sector brede CO2-reductieprogramma’s door
participerende bedrijven. Uitgangspunt hierbij is dat de CO 2-prestatieladder alleen
toegevoegde waarde heeft als het resulteert in blijvende CO2-reductie, innovatie en
samenwerking bij de bedrijven (Verplichte deelname voor de CO2-prestatieladder. Kosten
€250,00/ jaar).
2.2

Actieve deelname

➢ Aangesloten bij Cumela Nederland:
Voor het realiseren van reductiedoelstellingen en het voldoen aan de eisen van het
certificaat CO2-prestatieladder heeft Cumela Nederland een sectorinitiatief ontwikkeld.
Cumela-bedrijven zijn actief in grondverzet, cultuurtechniek, agrarisch loonwerk,
meststoffendistributie en groenvoorziening en natuurbeheer. Cumela-bedrijven die
gecertificeerd zijn of willen certificeren kunnen deelnemer worden aan dit initiatief.
GSNED B.V. en BMNED B.V. is lid van Cumela Nederland.
➢ Benchmark Cumela Nederland
Cumela Nederland heeft het initiatief genomen om een benchmark op te zetten voor
grondverzet, cultuurtechniek, agrarisch loonwerk, meststoffendistributie en
groenvoorziening en natuurbeheer. Alle leden van Cumela Nederland zijn verplicht om
hieraan deel te nemen.
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➢ Aangesloten bij Stichting Stimular; de Milieubarometer:
Stichting Stimular vertaalt de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische
instrumenten en werkwijzen voor MKB-bedrijven, brancheverenigingen,
overheidsorganisaties en zorgaanbieders. Daarnaast worden tips en praktijkervaring
gedeeld met als doel dat ondernemers in alle beslissingen duurzaamheid meenemen.
GSNED B.V. en BMNED B.V. stelt zijn CO2-footprint op via Stichting Stimular met behulp
van de webapplicatie “Milieubarometer”.
2.3

Doel actieve deelname initiatief

➢ Cumela Nederland:
De Cumela-leden worden ondersteunt om de eisen die de norm stelt op peil te houden en
verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan dit meerjarige sectorinitiatief
krijgen deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de
benodigde documenten om de CO2-sturing te verbeteren. (Kosten € 653,00/ per jaar)
➢ Benchmark Cumela Nederland
De benchmark van Cumela heeft tot doel om een vergelijking van de CO 2-uitstoot met de
branchegenoten te zien.
➢ Stichting Stimular:
De milieubarometer is een handig instrument om de milieuprestatie en CO 2-footprint van
het bedrijf te meten. Na het invullen van de milieugegevens vertaalt de milieubarometer
deze in heldere grafieken en een CO2-footprint. Ook wordt een score gegeven op het
gebied van milieu en waar prioriteiten (kunnen) liggen voor het boeken van milieuwinst.
Het doel is dat het inzicht geeft in milieukosten, kengetallen en een overzicht van
maatregelen waarmee de milieuprestatie verbeterd kan worden. (Kosten € 65,00/ jaar)
2.4

Aantoonbaarheid actieve deelname initiatief

➢ Cumela Nederland
De deelnemers werken thema’s uit met betrekking tot de meest elementaire emissie
binnen de Cumela sector. De deelnemers krijgen hierdoor een beter inzicht in alle
invalshoeken van de CO2-prestatieladder.
2.4.1
Aantoonbaarheid 2017
Op de bijeenkomst 14-06-2017 was er een presentatie voor een brandstofapp en digitale
werkbonnen van Total Software Solutions door hun directeur. Dit is voorgelegd bij de
directie. De directie heeft nu een soortgelijk programma aangeschaft bij Corpex software
voor MKB-bedrijven. Dit voldoet aan de haalplicht uit de eis 3.D.1. Voor de brengplicht
moesten er huiswerkopdrachten uitgevoerd worden. De huiswerkopdracht van de
bijeenkomst op 14-06-2017 was “Reductiedoelstelling per bedrijf”. Dit werd klassikaal
besproken. Hieruit is lering getrokken voor de eigen organisatie. Zie 3.B.1 Doelstellingen
scope 1 & 2.
2.4.2
Aantoonbaarheid 2018
Op de bijeenkomst op 28-03-2018 is er duidelijk gesproken over de haalplicht en
brengplicht van het Cumela initiatief.
➢ Voor de haalplicht zijn de volgende presentaties gegeven. Een presentatie over
het opstellen van een dynamische directiebeoordeling. Daarna een presentatie
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over alles wat u moet weten over de maatregelen lijst van SKAO. En als laatste
een presentatie over actieve deelname aan het sector initiatief. Voor de
dynamische directiebeoordeling is duidelijk gebleken dat alles draait om de PDCAcyclus (Plan, DO, Check, Act). Voor de maatregelenlijst dient een bedrijf vast te
stellen dat er ambitieuze CO2- reductiedoelstellingen opgesteld en gedefinieerd
zijn. Dit dient vastgesteld zijn in vergelijking met sectorgenoten. Actieve
deelname aan een sectorinitiatief met als voorbeeld zijn verkenning,
kennisoverdracht, test met een proefopstelling, praktijkdemonstraties en
manieren om een toepassing goedkoper te maken of risico’s te delen.
➢ Voor de brengplicht zijn jaargegevens over tonnen CO2 uit scope 1 & 2, liters
diesel, brutomarge en het aantal fte opgevraagd. Deze gegevens worden door
Cumela verwerkt in een Benchmark voor de Cumela sector. Een van de
achterliggende gedachten is dat de doelstelling ambitieus moet zijn gezien de
eigen situatie van het bedrijf en vergelijkbaar met die van sectorgenoten.
Opdracht: Sturen op CO2-award 2018:
Er is een managementgame met inschrijving van een fictief bestek opgesteld als
opdracht. De uitvoering hiervan is een fictief RAW-bestek “Herinrichting en renovatie
buitenterrein Hotel Breukelen”. Deze opdracht bestaat uit het werkelijk inschrijven op het
bestek. De bedoeling is dat er een kort aanvullend plan van aanpak m.b.t. CO 2 reductie
geschreven wordt. Er is een planning opgesteld met o.a. wanneer de inschrijvingsdatum
is. In de 2e bijeenkomst op 12 juni zal hier nader op ingegaan worden.
Op de bijeenkomst van 12 juni zijn de volgende punten besproken.
Haalplicht:

-

Eigen stellingname over uw ambities. Het moet op papier staan waarom een bedrijf
ambitieus is.
- Groene/ grijze stroom. Hoe werkt het met zelf opgewekte stroom en het leveren van
opgewekt stroom. Als er stroom opgewekt wordt moet dit aan eigen pand geleverd worden
om reductie op te leveren. Diegene die stoom inkoopt rekent dit ook mee. Het mag maar één
keer gerekend worden.
- CO2-benchmark opvoeren als initiatief, is ook brengplicht.
- Citrus brandstof. Toelichting op onkruidverdelging via Citrus brandstof
Brengplicht:
- Uitwerking groepsopdracht
- Benchmark
- Wat gaat er goed bij aanbestedingen: EMVI korting. Markt komt in beweging. Onderling
meer onderscheid.
- Wat zijn de knelpunten van aanbestedingen. Duurzaamheid is breed begrip. Interne kennis
ontbreekt. Externe kennis ontbreekt. Stand der techniek niet bekend
- SKAO tips. Sturen op kennis opdrachtgevers.
- Sturen op CO2 award 2018. Bestek is doorgenomen en vervolgens een planning opgezet. Er is
een fictief bedrijf opgezet om een fictieve aanbesteding op te zetten. “Sturen op CO2 award
2018”.
Planning:
- Tuintotaal: Indienen inschrijfstaat. Berekenen CO2 uitstoot Snoeien bomen. Berekenen CO2
beplanting aanleg en onderhoud. En de Flora en Fauna
- Bakx Roosendaal: Voorbereidende werkzaamheden inventariseren en CO2 uitstoot
berekenen. Berekenen CO2 uitstoot voor verkeersmaatregelen.
- Hoondert: Berekenen CO2 uitstoot voor verhardingen terrein.
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-

GSNED: Opstellen planning. Vragen voor nota van inlichtingen in Aanbestedingskalender.
Berekenen CO2 uitstoot voor grondwerk.
Planning voor berekening bestekpostnummer:
- Tuintotaal:600010 t/m 600090, 700010 t/m 700050,300010 t/m 300020.
- Bakx: 800010 t/m 800030, 101010 t/m 101020, 200010 t/m 200080, 520010 t/m 520030
- Hoondert: 410010 t/m 410020, 500010 t/m 500120.
- GSNED: 400010 t/m 400080, 510010 t/m 510080.
Invullen inschrijfstaat: Allen
Overleg zal zoveel mogelijk via mail gedaan worden. Indien noodzakelijk zal er na de
nota van inlichtingen nog een gezamenlijk bijeenkomst gepland worden.
Inschrijfstaat zal door iedereen goedgekeurd worden door rondgang via mail!
➢ Benchmark Cumela Nederland
Het aanreiken van gegevens zoals het aantal ton CO2 van scope 1 & 2, liters diesel en
bruto marge, draaiuren en aantal fte om de benchmark te kunnen opzetten. Op 26-032018 zijn deze gegevens per mail verzonden naar Lajos Bax van Cumela Nederland (zie
mail 26-03-2018). Dit is de brengplicht voor dit initiatief. De haalplicht is momenteel
alleen nog maar het bespreken van de cijfers. De benchmark moet nog opgezet worden
om een vergelijking te kunnen maken.
➢ Stichting Stimular
Op de site van Stimular kan op een handige manier de footprint berekend worden. In de
database zit de footprint van meer dan 2500 bedrijven. Met behulp van deze data kan
men de eigen footprint vergelijken met die van de branchegenoten. Door de emissie
inventarisatie in te vullen in de milieubarometer wordt de footprint getoond. Deze
footprint wordt halfjaarlijks opgesteld door GSNED B.V. en BMNED B.V.
2.5

Publicatie

Op onze website http://www.gsned.com en http://www.bmned.com is een link geplaatst
naar de SKAO-site, Cumela-site en naar Stichting Stimular met de milieubarometer.
Terneuzen, 29 maart 2018
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