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Inleiding  
 

Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. MGciviel B.V. wil 

daarom naast het reduceren van eigen CO2-emissies binnen de bedrijfsvoering ook bijdragen aan een 

bredere vermindering van CO2-uitstoot. Samen met de sector en ook in onze keten kunnen verdere CO2-

reducerende maatregelen getroffen worden. MGciviel B.V. levert hieraan graag een actieve bijdrage door 

deel te nemen aan dergelijke sector- en keteninitiatieven. MGciviel B.V. investeert in samenwerking, het 

delen van eigen kennis en daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis die elders is ontwikkeld om 

onze eigen kennis te verrijken.  

 

Daarom hebben wij een inventarisatie gemaakt van de mogelijke sector- en keteninitiatieven die relevant 

kunnen zijn voor MGciviel B.V. Dit kunnen ook ontplooide initiatieven zijn door brancheverenigingen en/of 

kennisinstituten. De initiatieven dienen in ieder geval in belangrijke mate verband te houden met onze 

projectenportefeuille. Op basis van die afweging is een keuze gemaakt. De gekozen initiatieven, inclusief 

een korte omschrijving en de initiatiefnemers zijn in document beschreven. 
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Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven 
 

Onderzoek naar bestaande initiatieven 

In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat MGciviel B.V. op de hoogte is van sector- en/of keteninitiatieven op 

het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate verband houden met de projectenportefeuille. 

 

Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven is onder andere gekeken naar sector- en keteninitiatieven 

van op niveau 4 en 5 gecertificeerde bedrijven en naar regionale initiatieven. Ook op de website van 

SKAO staan diverse 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.  

 

Enkele relevante bestaande initiatieven zijn: 

Sectorinitiatieven Website 

Nederland CO2 neutraal 

Het initiatief van Stichting Nederland CO₂ Neutraal heeft als doel het 

actief informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende 

mogelijkheden om CO₂-reductie te bewerkstelligen. Dit wordt 

gerealiseerd door het verstrekken van informatie en het organiseren 

van bijeenkomsten. De stichting telt inmiddels meer dan 200 vaste 

leden die vier keer per jaar deelnemen aan workshops voor leden en 

inspiratie op doen tijdens een plenaire bijeenkomst voor alle 

geïnteresseerden (ook niet-leden). 

 

www.nlco2neutraal.nl 

 

SKAO – Innovatiebijeenkomsten 

SKAO organiseert drie maal per jaar Innovatiebijeenkomsten. Deze 

bijeenkomsten dienen als startbijeenkomsten waar nieuwe initiatieven, 

dialogen en CO2-reductieprogramma’s in het kader van de CO2-

Prestatieladder worden geboren. De bijeenkomsten zijn een 

gelegenheid om met gecertificeerde bedrijven, overheden en 

maatschappelijke organisaties in contact te komen. Deelname aan 

deze bijeenkomsten kan leiden tot nieuwe initiatieven, programma’s en 

dialogen om te helpen voldoen aan de CO2-Prestatieladdereisen.  

 

www.skao.nl 

 

Freonen fan Fossylfrij Fryslân 

De Freonen fan Fossylfrij  Fryslân zijn een snelgroeiend netwerk in 

Friesland dat bestaat uit bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden, 

dorpen en andere organisaties die diensten, producten en adviezen 

aanbieden waarmee jij je leven duurzamer kan inrichten. 

 

www.freonen.nl 

 

De Duurzame leverancier 

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die veilig 

en verantwoord willen ondernemen. Zij ondersteunen bedrijven, 

opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van 

duurzaamheid, milieu en veiligheid. Het initiatief is laagdrempelig en 

interactief. Er worden klankbordbijeenkomsten georganiseerd en er is 

ondersteuning voor diverse keteninitiatieven. Het uitgangspunt is het 

delen van kennis en informatie, voor en door de deelnemers, groot en 

klein. 

 

www.duurzameleverancier.nl 

 

 

 

Duurzaam GWW 

Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid een integraal 

onderdeel te laten zijn van GWW-projecten. Om dit te realiseren is er 

de praktische Aanpak Duurzaam GWW. Deze werkwijze maakt 

duurzaamheid in GWW-projecten concreet zonder vooraf voor te 

schrijven hoe de duurzaamheidswinst behaald wordt. Dat kan per 

project verschillen. Eind 2020 was de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 

officieel afgelopen. Ondertussen is hieraan een vervolg gegeven in de 

www.duurzaamgww.nl 

 

http://www.nlco2neutraal.nl/
http://www.skao.nl/
http://www.freonen.nl/
http://www.duurzameleverancier.nl/
http://www.duurzaamgww.nl/
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vorm van DGWW 2030 met als hoofddoel dat uiterlijk medio 2024 

duurzaamheid een integraal onderdeel moet uitmaken van alle spoor-, 

grond-, water- en wegenbouwprojecten. 

 

Noorden Duurzaam 

Noorden Duurzaam is een vereniging van overheden, bedrijven, 

instellingen en particulieren in Noord-Nederland die actief willen 

bijdragen aan de duurzaamheidstransitie. De doelstelling van de 

vereniging is leden in staat stellen samen te werken voor een groter 

marktaandeel van duurzame producten en diensten in de regio, en 

leden in staat stellen om onderlinge samenwerking voor duurzame 

ontwikkeling sneller op te schalen. Hieraan wordt invulling gegeven 

door het organiseren van transitietafels, van specialistisch tot 

generalistisch. Alles en iedereen aan kan aan een tafel meedoen: 

consumenten, ondernemers, adviseurs, zorg- en kennisinstellingen. Zo 

ontstaat een tafelnetwerk. 

 

www.noordenduurzaam.nl 

 

Circulair Friesland 

De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband 

tussen bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, 

maatschappelijke instellingen en andere organisaties die zich actief 

willen inzetten om een circulaire economie te realiseren. Vereniging 

Circulair Friesland wil de overgang naar een nieuwe economie 

versnellen en daarmee ook nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende 

banen creëren. 

 

www.circulairfriesland.frl 

Het Nieuwe Rijden 

De belangrijkste bron van CO2-uitstoot binnen MGciviel B.V. is het 

brandstofverbruik van de auto’s. Door deel te nemen aan het initiatief 

“Het Nieuwe Rijden” kan iedereen zijn steentje bijdragen aan het 

terugdringen van onze CO2-uitstoot en wordt tevens bespaard op de 

brandstof- en onderhoudskosten. Dit kan worden bereikt door de 

medewerkers bewust te maken van de effecten van de rijstijl of een te 

lage bandenspanning op het brandstofverbruik c.q. de CO2-uitstoot. 

Ook draagt dit bij een de veiligheid van medewerkers op de weg. 

 

www.hetnieuwerijden.nl 

Duurzaam Gebouwd 
Duurzaam Gebouwd is een landelijke integraal kennisplatform voor 

beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van 

duurzaamheid. Sinds de oprichting in 2009 biedt het platform 

essentiële marktinformatie, kennis en inspiratie over de ontwikkelingen 

in de (duurzame) wereld van morgen. Door kennis van de markt, van 

de verduurzamingsopgaves op internationaal, landelijk en regionaal 

niveau en van de snel veranderende klantwens van opdrachtgevers, is 

Duurzaam Gebouwd in staat de vraag- en aanbodzijde aan elkaar te 

verbinden. Daarnaast biedt het platform mogelijkheden om duurzame 

initiatieven, projecten, producten of diensten te introduceren en 

profileren. 

 

www.duurzaamgebouwd.nl 

 

 

Initiatieven besproken in het management 

Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen het managementteam besproken. Hier is 

besloten om vooralsnog actief deel te nemen aan events van Nederland CO2 neutraal en SKAO. 

 

 
  

http://www.noordenduurzaam.nl/
http://www.duurzaamgebouwd.nl/
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Keuze voor initiatief/deelname 
 

MGciviel B.V. heeft gekozen om actief deel te gaan nemen aan events van Nederland CO2 Neutraal en 

SKAO. Onderstaand is de onderbouwing per beoordeeld initiatief weergegeven om tot een besluit te 

komen. 

 

Onderbouwing 

Nederland CO2 Neutraal 

MGciviel B.V. heeft gekozen om in 2022 in ieder geval deel te nemen aan dit initiatief. Als bedrijf gaan 

wij aan de slag met CO2-reductie en willen graag onze kennis over de verschillende mogelijkheden 

daarin vergroten. Daarom vinden wij het belangrijk om in eerste instantie aan dit grotere, informatieve 

initiatief, gericht op CO2-reductie, deel te nemen. Mogelijk gaan we over een tijdje, wanneer de CO2-

reductie binnen MGciviel concretere vormen heeft gekregen, over op een meer lokaal initiatief, iets wat 

aansluit bij het DNA van MGciviel. 

 

SKAO – Innovatiebijeenkomsten 

De innovatiebijeenkomsten van SKAO zijn van ongeveer hetzelfde kaliber dan Nederland CO2 

Neutraal maar kennen een iets innovatiever karakter. MGciviel B.V. heeft gekozen om in 2022 ook 

deel te nemen aan dit initiatief omdat dit mogelijk kan leiden tot nieuwe initiatieven. 

 

Freonen fan Fossylfrij Fryslân 

MGciviel B.V. hanteert fries niet als voertaal. Communicatie wordt daardoor moeilijk en zal derhalve 

niet het volledig gewenste effect opleveren voor MGciviel B.V. 

 

De Duurzame Leverancier 

De bijeenkomsten van de Duurzame Leverancier zijn van ongeveer hetzelfde kaliber als die van 

Nederland CO2 Neutraal (laagdrempelig, delen van kennis en informatie). Om aan te sluiten bij dit 

initiatief zien wij dan ook niet als meerwaarde. 

 

Duurzaam GWW 

De aanpak van Duurzaam GWW gebruiken wij reeds in onze duurzaamheidssessies in verschillende 

projecten. Wij staan achter deze methode en breiden deze mogelijk uit met de Sustainable 

Development Goals en doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Om aan te sluiten bij het Duurzaam 

GWW manifest zien wij dan ook niet als meerwaarde. 

 

Noorden Duurzaam 

Dit project wordt ingeschat als te politiek en sluit niet aan bij pragmatische instelling van MGciviel B.V. 

 

Circulair Friesland 

Dit betreft over het algemeen concrete trajecten in een brede scope en sluit niet goed aan bij de 

doelstelling van MGciviel B.V. 

 

Het Nieuwe Rijden 

De belangrijkste bron van CO2-uitstoot binnen MGciviel B.V. is het brandstofverbruik van de auto’s. 

Door deel te nemen aan het initiatief “Het Nieuwe Rijden” willen wij de medewerkers bewust maken 

van de effecten van de rijstijl en/of een te lage bandenspanning op het brandstofverbruik c.q. de CO2-

uitstoot. De toolbox van “Het Nieuwe Rijden”, met 15 tips voor een zuinige rijstijl zal eenmaal per jaar 

worden verstrekt aan alle medewerkers en halfjaarlijks wordt met elkaar de bandenspanning bij 

kantoor gecontroleerd. Ook draagt dit bij een de veiligheid van medewerkers op de weg. 

 

Duurzaam Gebouwd 
De focus van dit platform richt zich tot nu toe vooral op duurzame gebouwen door het netwerk in de 

bouw en vastgoed. Komende jaren wordt dit netwerk uitgebreid met infra & openbare ruimte en wellicht 

van meerwaarde. 

 

Ad-Hoc bijeenkomsten  

Omdat MGciviel B.V. oprecht betrokken is bij CO2-reductie wordt aan veel initiatieven en 

bijeenkomsten deelgenomen. Collega’s worden door de KAM-functionaris geënthousiasmeerd om 
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hieraan deel te nemen of bij te dragen maar kunnen ook zelf met voorstellen komen. Een overzicht van 

deelnames wordt bijgehouden in bijlage 1. 
 

 

2.1 Doel 
Voor MGciviel B.V. is het doel van deelname aan de sector- en keteninitiatieven om informatie op te 

kunnen doen in de werkgroepen die Nederland CO2 neutraal en SKAO organiseren. Wij hopen over de 

volgende onderwerpen informatie te kunnen verkrijgen door deelname aan de sector en keteninitiatieven: 

 

▪ bewustwording binnen het bedrijf op het gebied van CO2; 

▪ brandstof besparing op de brandstof binnen het wagenpark; 

▪ mogelijkheden om ketenpartners te beïnvloeden tot CO2 reductie; 

▪ opzetten van eigen sector- en keteninitiatieven. 

 

Naast het opdoen van informatie binnen de werkgroepen wil MGciviel B.V. natuurlijk informatie delen met 

werkgroep leden. MGciviel gaat dit met name doen door te delen hoe wij bepaalde reductiemaatregelen 

in de praktijk willen brengen en tot op zekere hoogte in detail te treden hoe binnen MGciviel B.V. nieuwe 

en innovatieve diensten worden bedacht, geïmplementeerd en gecombineerd om tot CO2-reductie te 

komen binnen onze organisatie en daarbuiten. 

 

2.2 Workshop Nederland CO2 Neutraal d.d. 27-09-2022 
MGciviel B.V. heeft tijdens de bijeenkomst van 27 september 2022 deelgenomen aan de workshop 

“Verandering en duurzaamheid: de psychologie achter een succesvolle koerswijziging”. Deze workshop 

werd georganiseerd door Bram Hulsenboom (De Klimaatpsycholoog). In de interactieve sessie werd met 

alle deelnemers samen de psychologie achter duurzame verandering besproken. De focus lag hierbij op 

gedragsverandering, communicatie, het verkrijgen van handvatten voor omgang met weerstand en het 

vergroten van bewustzijn in relatie tot duurzame verandering. In de middag is deelgenomen aan de 

plenaire sessie. 

 

2.3 Workshop SKAO d.d. 27-09-2022 
MGciviel B.V. heeft tijdens de bijeenkomst van 11 oktober 2022 deelgenomen aan de workshops “MVOI-

manifest: inhoud, achtergrond en de relatie met de CO2-Prestatieladder” en “Wat is aanbesteden met de 

CO2-Prestatieladder”.  

 

De eerste workshop ging in op welke maatschappelijke doelen het Manifest zich richt, waar de ‘O’ van 

opdrachtgeven voor staat, wat het betekent om het Manifest te ondertekenen en wat de relatie is met de 

Ladder.  

 

De tweede workshop ging in op aanbesteden met de CO2-Prestatieladder en hoe de Ladder hierbij als 

aanbestedingsinstrument ingezet kan worden om CO2 bij bedrijven, projecten en (materiaal)ketens te 

reduceren. 

 

2.4 Budget  
MGciviel B.V. stelt een budget van € 20.000,- ter beschikking om CO2-reductie te kunnen realiseren. Een 

overzicht van de budgetten (in tijd en geld) die worden vrijgemaakt vindt u in bijlage 1. In het overzicht 

zijn een aantal vaste onderdelen opgenomen maar daarnaast wordt ook inzicht gegeven van deelname 

aan andere bijeenkomsten die gericht zijn op duurzaamheid. Het overzicht wordt halfjaarlijks aangevuld 

met recente deelnames. 

 

2.5 Continuering initiatieven  
Op dit moment wordt de keuze voor aansluiting bij Nederland CO2 Neutraal en SKAO gecontinueerd. 

MGciviel B.V. zal medio 2023, op basis van de uitkomsten van deelname in werkgroepen, verdere 

reductiemogelijkheden onderzoeken en in een review van de initiatieven besluiten of men doorgaat met 

de gekozen initiatieven en/of gaat deelnemen aan andere initiatieven.  
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Bijlage I Deelnames sector en ketenanalyse 2022 en doorkijk naar 2023 
 
 

Deelnames 2022 tot op heden Wanneer Wie Hoe Uren Budget 

Behalen CO2 prestatieladder trede 5 – interne uren 2022 Gerrit Puttenstein, Gerben Sloothaak, 

Jacoline Sloothaak, Erwin Knol 

Werkzaamheden 100 uur € 10.000,= 

Behalen CO2 prestatieladder trede 5 –Myron 

Advisering 

2022 Externe adviseur Werkzaamheden n.v.t. € 7.140,= 

Normec NCK B.V. Q4-2022 Externe auditleider Werkzaamheden n.v.t. € 2.362,50 

Nederland CO₂ Neutraal Jaarlijks MGciviel Lidmaatschap n.v.t. € 176,= 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 

Ondernemen 

Jaarlijks MGciviel Lidmaatschap n.v.t. € 1.247,= 

Initiëren van CO₂-gespreksonderwerpen met een 

frequentie van ten minste twee keer per jaar (2022: 

lunchsessie Het Nieuwe Rijden en kennissessie 

CO2P) 

2 maal per jaar KAM-functionaris Werkzaamheden 30 uur/jaar € 3.000,= 

Stand van Zaken CO2 Prestatieladder bespreken 2-wekelijks Managementteam Werkzaamheden 12 uur/jaar € 1.200,- 

Inzet KAM-functionaris, specifiek voor CO2 Doorlopend Gerrit Puttenstein Dienstverband 26 uur/jaar € 2.600,= 

Event Nederland CO₂ Neutraal 16-6-2022 Gerrit Puttenstein Deelname 6 uur € 600,= 

Event Nederland CO₂ Neutraal 27-9-2022 Gerrit Puttenstein Deelname 6 uur € 600,= 

SKAO Innovatiebijeenkomst 11-10-2022 Gerrit Puttenstein Deelname 6 uur € 600,= 

Webinar BPKV hergebruik vrijkomende materialen 17-10-2022 n.t.b. Deelname 2 uur € 200,= 

Event Nederland CO₂ Neutraal 8-12-2022 n.t.b. Deelname 6 uur/p.p. € 600,= 

Kosten tot zover 2022 € 30.725,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sector- en keteninitiatieven 

- 11 - 
 

Doorkijk deelnames 2023 Wanneer Wie Hoe Uren Budget 

Normec NCK B.V. Q4-2022 Externe auditleider Werkzaamheden n.v.t. € 1.837,50 

Nederland CO₂ Neutraal Jaarlijks MGciviel Lidmaatschap n.v.t. € 176,= 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 

Ondernemen 

Jaarlijks MGciviel Lidmaatschap n.v.t. € 1.247,= 

Initiëren van CO₂-gespreksonderwerpen met een 

frequentie van ten minste twee keer per jaar 

2 maal per jaar KAM-functionaris Werkzaamheden 30 uur/jaar € 3.000,= 

Stand van Zaken CO2 prestatieladder bespreken 2-wekelijks Managementteam Werkzaamheden 12 uur/jaar € 1.200,- 

Inzet KAM-functionaris, specifiek voor 

duurzaamheid 

Doorlopend Gerrit Puttenstein Dienstverband 26 uur/jaar € 2.600,= 

Event Nederland CO₂ Neutraal n.t.b. n.t.b. Deelname 6 uur/p.p. € 600,= / p.p. 

SKAO Innovatiebijeenkomst n.t.b. n.t.b. Deelname 6 uur € 600,= / p.p. 

Event Nederland CO₂ Neutraal n.t.b. n.t.b. Deelname 6 uur/p.p. € 600,= / p.p. 

SKAO Innovatiebijeenkomst n.t.b. n.t.b. Deelname 6 uur € 600,= / p.p. 

Event Nederland CO₂ Neutraal n.t.b. n.t.b. Deelname 6 uur/p.p. € 600,= / p.p. 

SKAO Innovatiebijeenkomst n.t.b. n.t.b. Deelname 6 uur € 600,= / p.p. 

Event Nederland CO₂ Neutraal n.t.b. n.t.b. Deelname 6 uur/p.p. € 600,= / p.p. 

SKAO Innovatiebijeenkomst n.t.b. n.t.b. Deelname 6 uur/p.p. € 600,= / p.p. 

Kosten tot zover 2023 € 13.060,50 
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