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Even voorstellen… 
Als adviesorgaan binnen de groen, grond & infra sector begeleid Agrolin bedrijven naar hun cerBficering 
conform CO2-prestaBeladder. Dit cerBficaat is nodig om voor bepaalde opdrachtgevers aan het werk te 
kunnen, zoals bijvoorbeeld provincie Zeeland en levert voordelen op (ficBeve korBng) bij aanbestedingen.  

Het cerBficaat staat in het kader van de CO2-uitstoot. De uitstoot wordt  in onze sector vooral 
gegenereerd door dieselverbruik. Met elkaar moeten we dan ook kijken hoe we de uitstoot kunnen 
verminderen. Zuinigere machines, gecombineerd werken,  elektrische voertuigen, alternaBeve brandstof, 
maar ook gedrag, zoals "het nieuwe rijden” of “het nieuwe draaien”.  

Het jaar 2020 is wat anders gelopen dan we allemaal voorheen hadden bedacht. Omdat fysieke 
bijeenkomsten lasBg zijn momenteel, gaan we vanaf nu elk kwartaal een nieuwsbrief uitgeven. Hierin staat 
actualiteiten omtrent de CO2-prestaBeladder. Ook blikken we terug op de uitstoot van alle deelnemers in 
het CO2-sectorinitaBef. Mocht je een leuk idee hebben, voel je vrij dit te delen.  

Deze nieuwsbrief mag je intern delen met het personeel. Zo raken zij ook meer 
betrokken met de cerBficering. Je kunt dit bijvoorbeeld doen in 
de vorm van een toolboxmeeBng, maar ook gewoon als 
online bestandje per mail of whatsapp doorsturen.  
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CO2-sectoriniBaBef Groen-, 
Grond & Infra 
In samenspraak met Pim Delfos van GKB hebben we besloten het CO2-
sectoriniBaBef te verplaatsen naar vrijdag 22 januari van 11.00 tot 12.30 
uur, middels een online meeBng. 

Omdat de meeBng online gaat plaatsvinden (te volgen via computer met 
camera/microfoon, telefoon of tablet) is deze voor iedereen te volgen en 
houden we de meeBng korter dan normaal. Voor de lunch sluiten we af, 
zodat we maximaal 1,5 uur achter het beeldscherm zifen. Op deze manier 
neemt het relaBef weinig Bjd in beslag en kan de meeBng efficiënt 
plaatsvinden.  

Van 11.00 tot 12.30 uur maken we een programma met daarin de 
bedrijfspresentaBe van GKB, een presentaBe van een leverancier en is er 
ruimte om na te praten door middel van “break-out rooms”. Als organisator 
kan ik je in een break-out room zefen met iemand anders, of een klein 
clubje mensen, zodat je even rusBg kunt napraten. Uiterlijk 12.30 uur 
sluiten we de meeBng. Om de aanwezigheid vast te leggen zal de meeBng 
worden opgenomen en zal er een screenshot worden gemaakt, waarbij alle 
aanwezigen zichtbaar zijn, als zijn presenBelijst die Bjdens de audit aan de 
auditor getoond kan worden.  

Agendapunten  
- Voorstelrondje 

- PresentaBe GKB 

- Ontwikkeling CO2 in sector 

- PresentaBe leverancier Wierda Hybrid Technologies 

- Discussie / klankbord 

Deelnemende bedrijven  
Klik op onderstaande logo’s voor de websites… 
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Eerdere bijeenkomsten

Normaliter vindt het iniBaBef plaats 
op het bedrijf van één van onze 
deelnemende bedrijven of bij een 
leverancier in de vorm van een 
“lunchmeeBng”.  

Eerdere bijeenkomsten waren; 

• 2019 - 1: Melse Maljaars over 
GTL fuel 

• 2019 - 2: Van de Velde 
Groenverzorging over elektrisch 
handgereedschap 

• 2020 - 1: Gebr. Weststrate over 
elektrische minigraver / shovel

www.veldegroe
nverzorging.nl

hfps://
www.melse-

hfps://
vanschiegroen.nl

hfps://
www.gkbgro

hfps://
www.braber

hfp://
www.breuregrond

https://vanschiegroen.nl/
https://vanschiegroen.nl/
https://www.brabergroen.nl/
https://www.brabergroen.nl/
https://www.melse-maljaars.nl/
https://www.melse-maljaars.nl/
https://www.velde-groenverzorging.nl/
https://www.velde-groenverzorging.nl/
https://www.gkbgroep.nl/
https://www.gkbgroep.nl/
http://www.breuregrondwerken.nl/
http://www.breuregrondwerken.nl/
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Audits 2020 
Alle CO2-prestaBeladder audits van 2020 zijn inmiddels afgerond, allen uiteraard met posiBef resultaat. 
Een posiBeve audit wil echter niet alBjd zeggen dat de uitstoot ook daadwerkelijk minder is. Dit hangt 
sterk af van een aantal factoren. Denk bijvoorbeeld aan groei of krimp binnen de organisaBe, meer omzet 
met meer personeel. Maar wat ook kan is dat je meer werk voor grotere machines hebt gehad in het 
beoordeelde jaar. Een voorbeeld hiervan is een hoop zaagwerk, waarbij de versnipperaar (met eigen 
motor a 400 pk) de hele winter non stop draait. Als je vorig jaar deze klus niet hebt gehad, kan het zomaar 
zijn dat je veel meer CO2 hebt uitgestoten in plaats van minder. Is dit erg? Nee. Het werk gaat alBjd voor 
de cerBficering. Het is immers nog steeds de bedoeling dat we allen ons bedrijf met winst laten draaien.  

Wat we wel moeten doen is Bjdens een audit verklaren wat de oorzaak is. Kunnen we dit goed 
onderbouwen, zal er niets aan de hand zijn. Wat we vaak doen is de uitstoot per medewerker (FTE) in 
kaart brengen. Hierdoor kun je gemakkelijker jaren met elkaar vergelijken. Draai je meer omzet, gaat dat 
vaak gepaard met meer medewerkers. Is dat niet het geval, kunnen we dat ook weer goed verklaren.  

Onderstaande grafiek laat de uitstoot per medewerker per bedrijf zien. 

We zien ook de uitstoot van de Jonge Waterbouw staan. Een bedrijf dat niet deelneemt in ons iniBaBef, 
maar wel door Agrolin begeleid wordt en daarom ook deze nieuwsbrief toegezonden krijgt. SBekem hopen 

we dan ook dat zij wellicht bij ons iniBaBef meerwaarde zien en hier ook willen aansluiten 😃 . 

Uitstoot in beeld**… 

** De uitstoot van van Schie Groen is weergegeven per gewerkt uur. Deze keuze is gemaakt omdat bij van 
Schie veel gewerkt wordt met “losse inhuur”. Het absolute FTE getal is daardoor lasBg te bepalen en het 
aantal uren wordt exact bijgehouden.  

3



18 DECEMBER 2020

TransparanBe 
De CO2-prestaBeladder is ontstaan met het doel de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen en de hoeveelheid 
koolstofdioxide in de lucht te verminderen om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat past in het 
‘duurzaamheids’ denken: goed en verantwoord omgaan met de middelen die we hebben en niets verspillen. In de 
sector zijn werknemers verantwoordelijk voor 95 procent van de uitstoot. De werknemer speelt dus een cruciale rol 
en zonder hun hulp is terugdringen van de CO2-uitstoot nauwelijks mogelijk! 

 

Handboek 3.1 
Misschien heb je het al gezien, er is een nieuw handboek vanuit SKAO (SBchBng 
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).  

Vanaf 22 december 2020 kan alleen nog gecerBficeerd worden onder de nieuwe 
norm (handboek 3.1).  

Er is een mooi document opgesteld met alle wijzigingen. Die kun je HIER vinden.  

In de nieuwsbrief van het 1e kwartaal 2021 gaan we hier nader op in en zullen we 
de prakBsche zaken voor je uit filteren.  

Zo kunnen we al verklappen dat er andere verwijzingen zijn naar de paragrafen van ISO 14064-1.  

In onderstaand filmpje een prakBsche presentaBe van 35 minuten over de wijzigingen.  
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https://www.youtube.com/watch?v=INMa3nfsp38
https://ska-skao.ams3.digitaloceanspaces.com/media/documents/WijzigingenlijstPrestatieladderHandboek312262020.pdf
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Bekijk onderstaand filmpje (circa 1 minuut) van SKAO over het behalen van 1000 cerBficaten door op de 
ateelding te klikken. Er opent een YouTube venster. 

Nieuwe leden 
Dit jaar hebben we een nieuw lid binnen het CO2 iniBaBef mogen verwelkomen. De GKB Groep komt ons 
versterken met input vanuit hun  ervaringen als CO2 trede 5 gecerBficeerd bedrijf. Tijdens de komende 
(online) iniBaBetijeenkomst zal Pim Delfos (energiemanagementcoördinator) een korte 
bedrijfspresentaBe geven.  

Vanaf Januari 2021 sluit ook Luijendijk & van der Wal nieuw aan. Zij hebben zich geplaatst voor het 
cerBficaat: Ecostars waardering van 3 sterren. In de volgende nieuwsbrief zullen we Luijendijk & van der 
Wal uit Zuidland aan jullie voorstellen. Ard Luijendijk (direcBe) zal komende meeBng aanwezig zijn.  

Zo vlak voor kerst hebben we eveneens een aanvraag binnen van een bedrijf die zich wil cerBficeren en 
daarmee bij ons wil aansluiten, en dat is GJ Infra uit Zevenbergen. Na de kerstvakanBe gaan we in gesprek 
met Jimmy Luijten (direcBe). We hopen uiteraard hierover mee te kunnen vertellen in de volgende 
nieuwsbrief.  
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www.luijendijkvanderwal.nl
hfps://
www.gjinfra.nl/

http://www.luijendijkvanderwal.nl/
https://www.gjinfra.nl/
https://www.gjinfra.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=LXeGVwDnkPw
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De eerste tractor op waterstof 
De eerste New Holland-tractor die op een mengsel van 
waterstof en diesel draait.  

Nieuwegeinse aannemer Scholman heew in totaal vier 
van deze tractoren aangeschaw. Volgens directeur 
Robert Scholman worden de tractoren aanstaande 
maandag gewoon ingezet voor alle werkzaamheden, 
maar kunnen ook andere marktparBjen de tractoren 
aanschaffen. De techniek die Scholman vanaf 5 oktober 
in gebruik heew, is duur: het ombouwen van een New 
Holland-tractor met het systeem van Blue Fuel 
SoluBons kost 70.000 euro. Dat kun je veel geld 
noemen, maar directeur Jos Scholman jr. is daar 
desgevraagd niet van onder de indruk. 'Wij zijn a{ankelijk 
van openbare inschrijvingen. Gemeentes en andere overheidsgerelateerde opdrachtgevers hechten 
waarde aan het feit dat wij fors CO2 besparen. Ik twijfel er dan ook geen moment aan dat we dit geld 
gewoon terug kunnen verdienen.' 

App groepen 
Op verzoek worden we graag toegevoegd aan jullie app-groepen. Eén van de geconstateerde 
verbeteringen Bjdens de audits is een stukje communicaBe (onderdeel C TransparanBe). De input van de 
medewerkers is hierbij erg belangrijk. Dus wat jullie en jullie medewerkers ervaren, maar ook goede 
ideeën zijn welkom.  

Vanuit de cerBficering moeten we ook naar ‘buiten’ communiceren wat we doen aan CO2 reducBe. In de 
app groep hoop ik -samen met direcBe- input te ontvangen van de medewerkers. Met interessante, leuke 
foto's waar we dan weer een mooi social media bericht van kunnen maken over wat "we" als organisaBe 
doen om minder CO2 uit te stoten (wat ook geld kan besparen) en natuurlijk het milieu te sparen...  

Vuur ook gerust vragen op me af over dit soort onderwerpen.  

Social media 
Al enige Bjd zijn we in gesprek met een social media bureau. We lopen met regelmaat vast op gebied van 
social media en communicaBe naar buiten. We merken 
dat bijna alle bedrijven moeite hebben met leuke 
berichten over CO2 reducBe, maatregelen en 
ontwikkelingen te delen gedurende het jaar.  

Het schiet er bij in, of er worden prachBge foto’s 
geplaatst van mooie nieuwe machines, maar geen relaBe 
met CO2. 

Om dit te verbeteren zijn we in gesprek met Koos Luijk —
> www.koosluijk.nl. Hij verzorgt voor diverse bedrijven in 
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onze sector de social media berichten. Hij zorgt ervoor dat we “zichtbaar” zijn.  

Koos heew een mooie aanbieding op gebied van de CO2-prestaBeladder. Hij plaatst tegen een speciaal 
tarief 4 x per jaar een mooie post over de ontwikkelingen op gebied van CO2. Dit in samenspraak met 
jullie als ondernemer. Agrolin kijkt daarbij mee of de berichten voldoen aan de eisen uit het handboek.  

Tijdens onze online bijeenkomst 22 januari zal Koos in circa 5 minuten zijn aanbod uitleggen en een 
voorbeeld laten zien.   

Subsidie aanvragen 
Duurzaamheid blijR bij de overheid hoog op de agenda staan. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 
2030 met 49 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. De nieuwe SDE++-regeling draagt 
hieraan bij. Met de verbreding van de SDE++ maken ook nieuwe CO2-reducerende technieken kans op 
subsidie. 

In de SDE++ kan er subsidie aangevraagd worden voor diverse projecten. In aanmerking komen voor 
elektriciteitsopwekking zonnepanelen, wind, osmose en waterkracht. Voor ‘WKK’ zijn dit biomassa, 
compostering, geothermie en zonthermie.  

Daarnaast zijn er voor hernieuwbaar gas ook mogelijkheden. Tot slot komt waterstof door elektrolyse in 
aanmerking als het waterstofproducBevermogen minimaal 0,5 MW bedraagt. Voor onze sector zijn de 
zonnepanelen en de waterstofproducBe het meest interessant. 

Tips & Vuistregels opBmaliseren CO2 verbruik 
Kennis delen met de medewerkers is belangrijk. Maar hoe doe je dat? Hieronder een aantal Bps om met je 
medewerkers te bespreken of te delen.  

1. Meld afwijkingen in het verbruik alBjd.  

2. Vul zo nauwkeurig mogelijk het brandstofverbruik in en zorg dat je zelf ook een gevoel hebt bij dat 
verbruik. Probeer van tevoren het verbruik in te schafen voor je het afleest. 

3. Beoordeel hoe het werk het meest efficiënt kan worden uitgevoerd:                                                                                             
A. Heb je alles wat je nodig hebt bij je?                                                         
B. Ga je wel of geen rijplaten gebruiken?                                                       
C. Wanneer hoe> een collega niet onnodig te wachten?                           
D. Welke machine is het meest geschikt? En welk vermogen past het best? Het hoe> niet alBjd volop.                                                                      
E. Welke aanrijroute zorgt voor het laagste verbruik, maar is toch veilig? Wanneer maak je de minste 
meters?                                                              
F. Welke dam ga je gebruiken?  

4. Denk vooruit: welke obstakels zul je tegenkomen en hoe ga je dat oplossen?  

5. Welk awakas toerental is het meest geschikt? Werk je met een machine op de awakas en is er weinig 
vermogen nodig? Waarom niet op de 1000 toeren awakas stand als je maar 540 toeren hoew te 
maken, zodat je het motortoerental kunt halveren?  
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6. Een rusBg rijgedrag is het zuinigst. Daarnaast heew het geen zin om te ‘scheuren’ als je op de plaats 
van bestemming toch nog even moet wachten. Voorkom onnodig remmen, laat de combinaBe 
uitrollen en trek rusBg op.  

7. Zorg voor de juiste bandenspanning. 

8. Laat de motor niet onnodig draaien.  

9. Denk mee over verbeterpunten in het bedrijf en deel je ideeën. 

Duurzaam ondernemen, leuk leesvoer 

Klik HIER voor het magazine “duurzaam ondernemen” van Bouwmaterieel… 

AfsluiBng 
Dit was de nieuwsbrief van kwartaal 4 - 2020. Heb je feedback, verbeterpunten, ideeën? We staan hier 
voor open en horen graag wat jullie er van vinden! 

Ons rest nog een ieder fijne feestdagen te wensen en een groen, duurzaam en bovenal gezond en liefdevol 
2021 te wensen.  

Team Agrolin, 

Linda van der Veer 

Kimberley Wetsteijn 
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https://digimagazine.bouwmachines.nl/duurzaam_ondernemen?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20201218-bouwmachines-digimagazine&tid=TIDP4465566XA19F5BA69A8F4A958539B912AC7EDCAFYI4&utm_content=Email
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