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1 Initiatief
Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met de
sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO 2-reducerende maatregelen getroffen worden. Jonk Infra
levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan dergelijk sector- en keteninitiatieven en
investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis
die elders is ontwikkeld.
Dit document beschrijft de lopende initiatieven waaraan wij deelnemen. Dat kan een door een ander bedrijf
opgestart innovatieproject voor CO2-reductie zijn, maar wij kunnen ook overwegen om een eigen initiatief te
starten. Ook worden initiatieven ontplooid door brancheverenigingen of kennisinstituten.
Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de mogelijke initiatieven die relevant kunnen zijn voor ons
bedrijf. Deze initiatieven dienen in ieder geval in belangrijke mate verband te houden met onze
projectenportefeuille. Vervolgens is een keuze gemaakt. Het gekozen initiatief, inclusief een korte
omschrijving, de initiatiefnemers en de reductiedoelstellingen evenals de voortgang zijn in dit rapport
beschreven.

1.1.

Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven

Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van de op niveau 3 gecertificeerde
bedrijven bezocht, door naar hun CO2-Prestatieladder pagina te gaan en daar voor een sectorinitiatief te
kiezen. Ook op de website van SKAO staan veel initiatieven verzameld. Daarnaast hebben wij gekeken naar
de branchevereniging om na te gaan wat er in onze branche gebeurt aan initiatieven, mogelijk in
samenwerking met opdrachtgevers.
Onderstaande websites zijn bezocht voor het bepalen welke initiatieven voor ons goed aansluiten.
 www.skao.nl
 Cumela.nl
 www.duurzaammkb.nl
 www.duurzameleverancier.nl
 Coöperatie windenergie waterland, De Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) is eind jaren tachtig
van de vorige eeuw ontstaan als initiatief van een groepje mensen dat een concrete bijdrage wilde
leveren aan een duurzame toekomst. Iedereen kan lid worden van de coöperatie en de CWW telt nu
ruim 500 leden, vooral in de regio Waterland. Door lid te worden en deel te nemen aan bijeenkomsten,
steunen we de doelstellingen om lokaal duurzame energie op te wekken. https://www.cwwaterland.nl/
 AZ greenteam Het AZ GreenTeam is een club van bedrijven en organisaties uit de regio Noord-Holland
Midden die actief zijn op het gebied van duurzame energie. Organiseert bijeenkomsten welke zijn
bedoeld om de kennis binnen het netwerk te versterken, bestaande duurzaamheidprojecten te
verbeteren en nieuwe ontwikkelingen in een breed gezelschap te kunnen delen.
https://www.az.nl/nl/nieuws/az-greenteam2
 DuurzaamCollectief https://www.duurzaamcollectief.nl/leden/
DuurzaamCollectief is een samenwerkingsverband van bedrijven die hun inspanningen op
duurzaamheid willen combineren. Enerzijds zijn er bedrijven uit de bouw-, infra- en industriebranches,
anderzijds zijn er partijen betrokken die zich bezighouden met het ontwikkelen van oplossingen voor
vraagstukken waar duurzamere vormen van energiegebruik centraal staan.

1.2.

Initiatieven besproken in het management

Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementteam besproken. Besloten is
dat Jonk BV gaat deelnemen aan DuurzaamCollectief.
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1.3.

Toelichting op het initiatief

DuurzaamCollectief is een samenwerking van bedrijven met duurzame ideeën. De website
www.duurzaamcollectief.nl dient hierbij als visitekaartje.
Wat is Duurzaam Collectief?
DuurzaamCollectief is het samenwerkingsverband van bedrijven die hun inspanningen op
duurzaamheid willen combineren. Enerzijds zijn er bedrijven uit de bouw-, infra- en industriebranches,
anderzijds zijn er partijen betrokken die zich bezighouden met het ontwikkelen van oplossingen voor
vraagstukken waar duurzamere vormen van energiegebruik centraal staan.
Een voorbeeld hiervan is de vraag (of moeten we zeggen: schreeuw?) vanuit de maatschappij om de CO2uitstoot te reduceren. De bedrijven uit de eerstgenoemde categorie heeft hiervoor een enorme behoefte aan
arbeidsmiddelen en voertuigen die minder CO2 uitstoten. De andere deelnemers houden zich bezig met
concrete oplossingen voor het gebruik van elektrische middelen die gevoed worden vanuit (schonere)
bronnen zoals zonne-, wind- en waterkrachtenergie, maar ook uit het gebruik van waterstof als brandstof.
Aansluiten bij Duurzaam Collectief?
Wilt u met uw bedrijf ook meedenken en meewerken aan een schoner milieu, sluit u dan aan bij het
DuurzaamCollectief! U komt zo in contact met zowel bedrijven die met dezelfde vragen zitten, als met
bedrijven die oplossingen ontwikkelen voor deze vraagstukken.

1.4.

Voortgang initiatief

Op dit moment is de organisatie lid en zullen de notulen van de laatste keren worden bekeken. Tevens zal
de organisatie aansluiten bij het initiatief in januari. Voor de initiatieven is een budget vrijgemaakt van €
500,00. Er zullen voornamelijk kosten worden gemaakt op plaatsen van informatie op de website en interne
communicatie (manuren) en het bezoeken / deelnemen aan het gekozen initiatief. In 2021 zal Patries Jonk
de bijeenkomsten bijwonen.
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