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Wijzigingen 
 

Versie Omschrijving wijzigingen 

0.1 Eerste concept versie  

1.0 Eerste versie 

2.0 Commitment aan reductieprogramma’s opgenomen in hoofdstuk 4 

3.0 Relatie reductieprogramma’s met uitvoering van projecten nader beschreven 

4.0 Aantal FTE aangepast en initiatieven toegevoegd    

5.0 Aantal FTE aangepast en initiatieven toegevoegd 

  
Distributielijst 
 

Organisatie Functie Aantal Analoog (ja/nee) 

Ploegam BV Alle 148 nee 

Ploegam Infra BV Alle 12 nee 

Ploegam Waterbouw BV Alle 9 nee 

De Klein Container- en Transport Alle 16 nee 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beheer 

De KAM-coördinator beheert dit document en verzorgt de distributie. Alle medewerkers worden 

geattendeerd op een nieuwe versie van het document.  

 

Bij uitgifte van een document met een hoger revisienummer verliest de voorgaande versie 

automatisch haar geldigheid. Kopiehouders zijn verantwoordelijk voor het toepassen van een geldige 

versie. Bij twijfel over de geldende versie contact kan men opnemen met de KAM-coördinator, 

Annemarie Carlucci. 
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1. Inleiding  
 

Vanuit de CO2 Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of 

keteninitiatief. Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die 

binnen de branche spelen. 

 

Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven 

informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen 

t.b.v. CO2 reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve 

deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van 

overlegmomenten, en presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen dienen als 

bewijs van actieve deelname tegenover de auditor. 

 

Voortgang initiatief 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op een gegeven moment niet meer 

relevant zijn voor het bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in 

het initiatief of actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt 

beëindigd, dan kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van 

deelname aan een ander initiatief. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de inventarisatie van sector- & keteninitiatieven en 

reductieprogramma’s gegeven waarbij gefocust is op de initiatieven die voor Ploegmakers 

Groep BV relevant kunnen zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven aan welke 

initiatieven deelgenomen wordt en welk budget daarvoor vrijgemaakt is. In hoofdstuk 4 

wordt toegelicht welke reductieprogramma’s Ploegmakers Groep BV onderschrijft (voor 

niveau 5 middelgroot). 

 

Budget 

Er wordt geen budget op voorhand vrijgemaakt. De directie bepaald aan de hand van input 

vanaf de zijde van een initiatief of dit geschikt is voor Ploegmakers Groep om aan deel te 

nemen. Het budget is van ondergeschikt belang, de toegevoegde waarde is van belang 

(besteed budget is na te gaan in Q-rapportages). 

 

 

 



 

Sector- & keteninitiatieven en Reductieprogramma’s

Documentcode Versie Status Datum Pagina 

[Doc ID] 5.0 Definitief 24-3-2020 4/10 

 

2. Inventarisatie sector- & keteninitiatieven en 

reductieprogramma’s 
 

Onderstaand treft u een inventarisatie van sector- & keteninitiatieven en 

reductieprogramma’s. Direct of indirect hebben deze met CO2 reductie te maken of hebben 

een relatie met onderwerpen als duurzaamheid, MVO, Cradle to Cradle, life cycle 

management, duurzaam aanbesteden, etc. 

 

Sector- & keteninitiatieven en reductieprogramma’s omtrent CO2 reductie 

Nederland CO2 Neutraal 

Werken aan CO2 reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap die de oprichters van het 

initiatief Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers wil meegeven. Het doel achter het initiatief is 

het actief informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2 

reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie 

maar ook door het organiseren van bijeenkomsten en deelname in werkgroepen. 

Sturen op CO2 

Ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch 

loonwerk en meststoffendistributie vormen de Cumela-sector. CUMELA Nederland is hun 

brancheorganisatie. 

 

Door een continue dialoog met haar achterban houdt CUMELA Nederland volop feeling met de 

praktijk. De brancheorganisatie weet dus wat er speelt en is daarmee in staat om optimaal 

invulling te geven aan de individuele en sectorale belangenbehartiging. 

Alternatieve brandstof met de Nederlandse Olie Centrale 

Shell heeft een schonere brandstof ontwikkeld, de GTL. GTL is de afkorting voor Gas To Liquid 

(van gas naar vloeibaar).  

Het is de vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas. Aardgas 

is een fossiele brandstof die in ruime mate voorhanden is. Het produceren van GTL gaat volgens 

het zogenaamde Fischer-Tropsch-procedé. Een systeem uit de jaren twintig van de vorige eeuw 

dat van aardgas een zeer zuivere diesel maakt: een ultra schone brandstof. 

Afvalmanagement 

Grondbank Nederland biedt een afvalmanagementprogramma aan. Door “afvalstoffen te 

managen”, blijken deze grotendeels toepasbaar te zijn en eindigen deze veel minder vaak op de 

“afvalhoop”. 

Organizational Behaviour Management 

Uit herhaald onderzoek blijkt dat slechts 30% van de  organisatieveranderingen slaagt. Dat geldt 

voor systeemimplementaties, cultuurveranderingen, fusies en procesoptimalisatieprogramma’s. 

Het beoogde rendement uit de business case wordt niet of slechts ten dele behaald. Opvallend is 

dat in meer dan de helft van de gevallen het gedrag van medewerkers wordt aangeduid als de 

belangrijkste factor van het falen… 

 

Bovenstaand gegeven is tevens de meest belangrijke uitkomst geweest voortkomend uit deelname 

aan sector- en keteninitiatieven “Nederland CO2 Neutraal” en “Sturen op CO2”. 

Green Deal GWW 2.0 

In 2013 en 2014 hebben 29 partijen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW) gekozen 

voor een samenwerking om infraprojecten duurzaam te maken. Overheden, marktpartijen en 

kennisinstellingen hebben daarvoor de krachten gebundeld in de Green Deal. Door te kiezen voor 

duurzame infraprojecten wordt een bijdrage geleverd aan een gezond leefmilieu en het tegengaan 

van klimaatverandering. In duurzame infraprojecten wordt verantwoord omgegaan met 

grondstoffen en materialen en er wordt een goede afweging maken tussen kosten en 

opbrengsten. 
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Duurzameleverancier.nl  

Sectorinitiatief van Movares. Samen met andere marktpartijen uit de sector (van 

ingenieursbureaus tot aannemers) bouwt Movares aan een platform van partijen die hun 

leveranciers actief gaan ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van een duurzame 

bedrijfsvoering. Te beginnen door van de belangrijkste leveranciers te vragen wat men al doet. 

Klimaatcoalitie 

Klimaatcoalitie.nl is het platform van de Nederlandse Klimaatcoalitie. Hier kunnen ondernemers, 

medewerkers en geïnteresseerden hun projecten, evenementen en ervaringen delen. Op deze site 

vind je inspiratie, tools en middelen én netwerk op het gebied van klimaatneutraal 

ondernemerschap. Daarnaast is dit platform dé plek van de deelnemers van de Nederlandse 

Klimaatcoalitie: deze organisaties, bedrijven en instellingen hebben de ambitie om voor 2050 

klimaatneutraal te ondernemen. 

SKAO 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen beheert de CO2-Prestatieladder waarmee 

leveranciers worden beoordeeld op hun inspanningen om CO2 uitstoot te beperken. 

Dijkzone Alliantie  

De Dijkzone Alliantie is een initiatief van Dura Vermeer, Fugro, TAUW, HNS en Ploegam op het 

gebied van waterveiligheidsprojecten. Binnen dit initiatief onderzoeken we de bijdrage aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de waterschappen. 
De volgende onderwerpen worden onderzocht: 

- CO2 besparing gebiedseigen grond 
- CO2 besparing innovatieve dijkversterkingstechnieken  

SmartTrackers 

Dit is een initiatief van TBI, Besix en Van Gelder om CO2 emissies op een project bij te houden en 

te rapporteren en daarbij rekening houdend met het rekenen met altijd actuele CO2-

emmissiefactoren.  

Onderzoek toepassing hergebruik materialen KOP 

In het kader van de doelstelling van Rijkswaterstaat om in 2050 volledig duurzaam en circulair te 

werken, wordt samen met Tauw en Ploegam onderzoek naar de mogelijk van hergebruik 

aanwezige materialen en de toepassing van duurzame alternatieven voor het Project 

Pannerdensch Kanaal. In het project worden kribben verlaagd en oevers gestrekt. 

PSU 

Samen met onze Doosan leverancier Staad en het Osse bedrijf UMS zijn we gestart met de 

ontwikkeling van elektrische grondverzetmachines. Met de ontwikkeling van deze machines zetten 

we een stap naar de toekomst: een emissieloze bouwplaats, zonder uitstoot, waar materialen 

hergebruikt worden en waar we werken aan een duurzaam Nederland. 
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3. Deelname sector- en keteninitiatieven 

Sector- en keteninitiatieven 

omtrent CO2 reductie 

Rol Motivatie deelname Stand van 

zaken 

Nederland CO2 Neutraal 

Werken aan CO2 reductie kan ook leuk 

zijn! Dat is de boodschap die de 

oprichters van het initiatief Nederland 

CO2 Neutraal haar deelnemers wil 

meegeven. Het doel achter het initiatief 

is het actief informeren en betrekken 

van bedrijven bij de verschillende 

mogelijkheden om CO2 reductie te 

bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen 

gerealiseerd door het verstrekken van 

informatie maar ook door het 

organiseren van bijeenkomsten en 

deelname in werkgroepen. 

Lid Ploegmakers Groep BV heeft van oktober 2014 

t/m december 2016 deelgenomen aan het 

initiatief. Tevens hebben we van maart 2015 

t/m december 2016 deelgenomen aan de 

werkgroep “Bedrijfsmiddelen”. 

 

Jaarlijks werden ten minste 2 bijeenkomsten 

georganiseerd en bijgewoond. 

Vergaarde informatie werd beoordeeld op 

raakvlakken, relevantie en mogelijke vertaling 

naar de Ploegmakers Groep B.V. 

 

Gebleken is door deelname aan dit initiatief en 

de werkgroep dat we ons dienen te oriënteren 

op bewustwording van directie en 

medewerkers binnen de organisatie om 

uiteindelijk een gedragsverandering te kunnen 

bewerkstelligen. 

Tevens dienen we ons specifieker binnen onze 

eigen branche te oriënteren om te leren inzake 

alternatieve werkwijzen en/of producten. 

Vervallen 

Sturen op CO2 

Ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in 

cultuurtechnische werken, grondverzet 

en infra, agrarisch loonwerk en 

meststoffendistributie vormen de 

Cumela-sector. CUMELA Nederland is 

hun brancheorganisatie. 

 

Door een continue dialoog met haar 

achterban houdt CUMELA Nederland 

volop feeling met de praktijk. De 

brancheorganisatie weet dus wat er 

speelt en is daarmee in staat om 

optimaal invulling te geven aan de 

individuele en sectorale 

belangenbehartiging. 

Lid Ploegmakers Groep BV heeft van november 

2015 t/m december 2016 deelgenomen aan 

het initiatief.  

 

Jaarlijks werden ten minste 2 bijeenkomsten 

georganiseerd en bijgewoond, deze stonden in 

het teken van brandstofbesparing. 

Vergaarde informatie werd beoordeeld op 

raakvlakken, relevantie en mogelijke vertaling 

naar de Ploegmakers Groep B.V. 

 

Gebleken is door deelname aan dit initiatief en 

de werkgroep dat we ons dienen te oriënteren 

op bewustwording van directie en 

medewerkers binnen de organisatie om 

uiteindelijk een gedragsverandering te kunnen 

bewerkstelligen. 

Tevens dienen we ons specifieker binnen onze 

eigen branche te oriënteren om te leren inzake 

alternatieve werkwijzen en/of producten. 

Vervallen 

Organizational Behaviour Management 

Uit herhaald onderzoek blijkt dat 

slechts 30% van de  

organisatieveranderingen slaagt. Dat 

Lid Ploegmakers Groep BV neemt sinds januari 

2017 deel aan het initiatief.  

 

Vervallen 
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geldt voor systeemimplementaties, 

cultuurveranderingen, fusies en 

procesoptimalisatieprogramma’s. Het 

beoogde rendement uit de business 

case wordt niet of slechts ten dele 

behaald. Opvallend is dat in meer dan 

de helft van de gevallen het gedrag van 

medewerkers wordt aangeduid als de 

belangrijkste factor van het falen… 

 

Bovenstaand gegeven is tevens de 

meest belangrijke uitkomst geweest 

voortkomend uit deelname aan sector- 

en keteninitiatieven “Nederland CO2 

Neutraal” en “Sturen op CO2”. 

Dit initiatief wordt gefaciliteerd door Dura 

Vermeer. Het wordt op het combinatieproject 

(Ploegam-Dura Vermeer = MooderMaas) 

“Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum” als 

Pilot toegepast. Beide organisaties willen hier 

leren op welke wijze gewenst gedrag 

aangeleerd kan worden. 

 

Bijvoorbeeld waarom brengen mensen 

tegenwoordig hun glas naar de glasbak? Dat is 

aangeleerd gedrag. Zo zou CO2 bewust 

handelen aangeleerd moeten kunnen worden. 

  

Vanwege drukte in het werk Ooijen-Wanssum 

was sturen op gewenste 

gedragsveranderingen niet haalbaar. 

Green Deal GWW 2.0 

In 2013 en 2014 hebben 29 partijen uit 

de Grond-, Weg- en Waterbouwsector 

(GWW) gekozen voor een 

samenwerking om infraprojecten 

duurzaam te maken. Overheden, 

marktpartijen en kennisinstellingen 

hebben daarvoor de krachten 

gebundeld in de Green Deal. Door te 

kiezen voor duurzame infraprojecten 

wordt een bijdrage geleverd aan een 

gezond leefmilieu en het tegengaan 

van klimaatverandering. In duurzame 

infraprojecten wordt verantwoord 

omgegaan met grondstoffen en 

materialen en er wordt een goede 

afweging maken tussen kosten en 

opbrengsten. 

 

Binnen de deal staan vier pijlers 

centraal: 
1. Van kosten naar waarde 

2. Van reactief naar proactief 

3. Van uniek naar uniform 

4. Van alleen naar samen 

 

 

Lid Ploegmakers Groep BV heeft zich in april 2017 

aangemeld bij dit initiatief. 

 

Mei 2017 is onze aanvraag formeel 

geeffectueerd door de stuurgroep. In het 

najaar volgt een gezamenlijk welkom van de 

nieuwe leden. 

 

Ploegmakers Groep BV wil hier leren van en/of 

aan andere grote en middelgrote GWW 

aannemers, inzake duurzame oplossingen om 

klimaatverandering tegen te gaan. 

 

Nog geen werkgroep gevonden om aan deel te 

nemen binnen dit initiatief. Nieuw aangestelde 

milieucoördinator gaat de komende maanden 

aandacht aanbesteden. Ondanks meerdere 

malen contact is gezochten verzoeken, heeft 

geen aansluiting plaatsgevonden.  

 

In januari 2020 is een leden-bijeenkomst van 

de Green Deal bijgewoond. Naar aanleiding 

van de beloofde verbetering, wordt overwogen 

of deelname gehandhaafd blijft of beëindigd 

wordt na 2020. De Green Deal sluit niet goed 

aan bij de praktische mindset van Ploegam. 

Deelname aan de Green Deal vergt geen 

commitment vanuit deelnemers. Een aanpak is 

echter alleen effectief als zowel 

opdrachtgever- en nemer zich committeren 

aan de deal. 

Lopend 

Dijkzone Alliantie  

De Dijkzone Alliantie is een initiatief 

van Dura Vermeer, Fugro, TAUW, HNS 

en Ploegam op het gebied van 

waterveiligheidsprojecten.  

Lid Ploegmakers Groep BV heeft in januari 2016 

samen met de andere partijen dit initiatief 

opgestart.  

 

Ploegmakers Groep BV wil met dit 

samenwerkingsverband bijdragen aan de 

Lopend 
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doelstellingen van waterschappen op het 

gebied van klimaatadaptie en duurzaamheid. 

 

De volgende onderwerpen worden onderzocht: 
- CO2 besparing gebiedseigen grond 

- CO2 besparing innovatieve 

dijkversterkingstechnieken 

PSU 

PSU is een initiatief van Staad, UMS en 

Ploegam op het gebied van ontwikkelen 

en bouwen van eclectisch materieel 

 

 zijn we gestart met de ontwikkeling 

van elektrische grondverzetmachines. 

Met de ontwikkeling van deze machines 

zetten we een stap naar de toekomst: 

een emissieloze bouwplaats, zonder 

uitstoot, waar materialen hergebruikt 

worden en waar we werken aan een 

duurzaam Nederland. 

 Ploegmakers Groep BV heeft in januari 2020 

samen met de andere partijen dit initiatief 

opgestart. 

 

Ploegmakers Groep BV wil met dit 

samenwerkingsverband bijdragen aan de 

doelstelling van de overheid, welke streeft 

naar emissieloze bouwplaatsen. 

 

De volgende onderwerpen worden onderzocht: 

- CO2 besparing door toepassen van 

accupakketten; 

- Milieubewust laden van 

accupakketten op bouwplaatsen. 

Lopend 
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4. Deelname reductieprogramma’s 

CO2 reductie-programma’s Deelname Rol Commitment 

Duurzameleverancier.nl  

Sectorinitiatief van Movares. 

Samen met andere 

marktpartijen uit de sector 

(van ingenieursbureaus tot 

aannemers) bouwt Movares 

aan een platform van partijen 

die hun leveranciers actief 

gaan ondersteunen in het 

opzetten en uitvoeren van een 

duurzame bedrijfsvoering. Te 

beginnen door van de 

belangrijkste leveranciers te 

vragen wat men al doet. 

 

Leveranciers kunnen zich 

profileren met hun 

duurzaamheids-inspanningen 

in de database van de 

Duurzame Leverancier. Zij 

committeren zich aan het 

streven naar een CO2 reductie 

van 20% in het jaar 2020 

(t.o.v. 2010). 

Ploegmakers Groep 

BV is aangesloten 

bij dit platform 

sinds juni 2014. 

 

Structureel wordt 

het platform 

geraadpleegd bij 

het vinden van 

duurzame 

oplossingen 

producten/diensten 

t.b.v. de organisatie 

en de projecten. 

Tevens worden 

opgedane 

ervaringen gedeeld.  

Lid  Ploegmakers Groep deelt de ambitie om  

 voor 2020 een CO2 reductie van 20% 

 t.o.v. 2010 te realiseren.  

 Ploegmakers Groep kan zich hier aan  

 committeren omdat van 2010 t/m 2013  

 de organisatie al grote stappen  

 gezet heeft om het brandstofverbruik  

 te verminderen, door het wagenpark te  

 vernieuwen/ uit te breiden met eco- 

 auto’s en te starten met CO2-bewuste 

 maatregelen toe te passen op de 

 projecten. Hiermee is het brandstofver- 

 bruik met 15% gedaald. 

 Daarnaast wordt gestuurd op het  

 behalen van de reductiedoelstelling van 

 7% binnen de termijn van 2013 t/m 

 2020.   

  

Klimaatcoalitie 

Klimaatcoalitie.nl is het 

platform van de Nederlandse 

Klimaatcoalitie. Hier kunnen 

ondernemers, medewerkers 

en geïnteresseerden hun 

projecten, evenementen en 

ervaringen delen.  

 

Op deze site vind je inspiratie, 

tools en middelen én netwerk 

op het gebied van 

klimaatneutraal 

ondernemerschap. Daarnaast 

is dit platform dé plek van de 

deelnemers van de 

Nederlandse Klimaatcoalitie: 

deze organisaties, bedrijven 

en instellingen hebben de 

ambitie om voor 2050 

klimaatneutraal te 

ondernemen. 

Ploegmakers Groep 

BV is aangesloten 

bij dit platform 

sinds september 

2015. 

 

Structureel wordt 

het platform 

geraadpleegd bij 

het vinden van 

duurzame 

oplossingen 

producten/diensten 

t.b.v. de organisatie 

en de projecten. 

Tevens worden 

opgedane 

ervaringen gedeeld 

en resultaten van 

gestelde doelen. 

Ondersteuner  Ploegmakers Groep BV deelt de ambitie 

 om voor 2050 klimaatneutraal te  

 ondernemen. Op welke wijze we dat  

 willen bereiken is door, na het inzetten  

 van maatregelen, over te  

 gaan op investeren in klimaat  

 compenserende projecten. 

  

  

  

 



 

Sector- & keteninitiatieven en Reductieprogramma’s

Documentcode Versie Status Datum Pagina 

[Doc ID] 5.0 Definitief 24-3-2020 10/10 

 

SKAO 

Stichting Klimaatvriendelijk 

Aanbesteden & Ondernemen 

beheert de CO2-

Prestatieladder waarmee 

leveranciers worden 

beoordeeld op hun 

inspanningen om CO2 uitstoot 

te beperken. 

Ploegmakers Groep 

B.V. neemt actief 

deel aan de CO2-

Prestatieladder door 

het behalen en in 

stand houden van 

niveau 5.  

Lid  Ploegmakers Groep B.V. neemt actief  

 deel aan de CO2-Prestatieladder door  

 het behalen van niveau 5. 

  

  


