Notitie
Voor
Betreft

: 7VERAS-DUU.11318.V
: deelnemers brancheinitiatief CO2 Prestatieladder
: verslag bijeenkomst 19 april 2017 bij Reko te Raalte

Van
Datum

: Edwin Zoontjes
: 5-8-2017

Aanwezig zijn:
Michael Berendsen van Hooijer, Tjeerd Kazemier en René Plaggenburg van Dusseldorp, Eric Olde
Veldhuis van Reko Raalte, Pieter Kesselaar en Andrea de Groot van C.A. de Groot, Roelof Post van
Bork, Youri van Noorden van Sinke Groep, Jennifer Baart van Sagro, Leonie Hoff van RGS, John van
Herk en Edwin Zoontjes van het secretariaat VERAS.
Afwezig zijn: vertegenwoordigers van de bedrijven: Roseboom, GP Groot, Oskam, Gubbels en
Bottelier.
1

OPENING

Edwin Zoontjes opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij dankt het bedrijf Reko
Raalte voor de beschikbaarheid van de vergaderlocatie. Eric Olde Veldhuis heet iedereen namens
Reko van harte welkom. Een kort kennismakingsrondje wordt gemaakt.
2
VERDIEPING VAN HET NIEUWE DRAAIEN
Gert Ploeg krijgt als eerste het woord. Gert is van Pon Equipment BV en bereid gevonden om wat te
vertellen over de cursussen die worden gegeven aan machinisten inzake Het Nieuwe Draaien (HND).
Dit soort cursussen is praktisch van aard en leert de machinisten een nieuwe werkwijze met in
achtneming van zuinig brandstof en materieel gebruik. Feitelijk leren zij anders werken waarmee zij
vanzelf de besparingen realiseren die bedrijfsmatig gewenst zijn. Ook zijn er motivatietechnieken die
worden aangeleerd aan de medewerkers. De cursus is reeds bij diverse sloopaannemers gegeven.
Gert geeft de cursus in samenwerking met Patrick Snijders van Matracs.
Aan de hand van een presentatie laat Gert zien op welke wijze de instructie wordt gegeven bij de
bedrijven zelf op locatie.
Vanuit de zaal komen de volgende opmerkingen op de presentatie en de cursus van Gert. Belangrijk
wordt gevonden hoe het gedrag van de machinist / medewerker inzichtelijk wordt gemaakt. Een
verder wordt geduid dat het meeste te besparen valt met de gasolie bij machines. Daar zou de nadruk
op moeten komen te liggen. Ook van belang is de aandacht voor slijtage, service, banden, productie,
veiligheid, etc.
Hoe creëer je bij de machinist bewustwording dat hij/zij er zelf ook belang bij heeft in plaats van
uitsluitend te denken dat ‘ik deed het toch altijd al goed zo’ en ‘het voordeel is alleen voor de baas.’
Eric Olde Veldhuis heeft deze cursus voor de eigen medewerkers laten verzorgen en is er positief
over. Dat geldt ook voor de medewerkers die eraan hebben deelgenomen.
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Feitelijk betreft het een BMWT goedgekeurde training, dus het resultaat kan worden meegenomen bij
HND als onderdeel van het CO2 certificaat.
Afgesproken wordt dat de gegevens van de bedrijven naar Gert Ploeg worden doorgestuurd zodat hij
contact kan opnemen ingeval van een wens om deze cursus.
Edwin dankt Gert voor zijn presentatie. Het geeft een mooie inkijk van het verloop van een cursus /
instructie.
PRESENTATIE REKO RAALTE
Eric Olde Veldhuis geeft een presentatie over de activiteiten van zijn bedrijf. Sinds maart jl. heeft Reko
Raalte niveau 5 gehaald op de CO2 Prestatieladder en Eric licht toe hoe dat tot stand is gekomen.
Zij voeren o.m. een tweetal ketenanalyses uit bij het sloopbedrijf en met het GWW bedrijf. Dat kan
men in eigen beheer uitvoeren. Ook maakt Reko Raalte gebruik van de initiatieven die er zijn zoals de
regionale betonketen in Twente en het VERAS brancheinitiatief. De focus komt ook te liggen op
bedrijven in de regio. Per onderwerp wordt dit bezien.
Afgesproken wordt dat zal worden dat wordt geïnventariseerd welke VERAS bedrijven ook aan de
CO2 Prestatieladder voldoet.

3

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST OP 9 NOVEMBER 2016

Het verslag is akkoord met inbegrip van de actiepunten.

4
KETENINITIATIEVEN
Als gevolg van de presentaties is de tijd tekort om dit agendapunt te behandelen. Afgesproken wordt
om dit punt de volgende keer eerst op de agenda aan de orde te hebben.

5

AUDITS

John van Herk heeft de rapportage nagestuurd. Dit leidt niet tot vervolgopmerkingen of acties.
Opgemerkt wordt dat de auditing wat zal gaan veranderen als gevolg van de nieuwe treden die
ingevoerd gaan worden.

6

STAND VAN ZAKEN BIJ DE DEELNEMERS

Een kort rondje onder de aanwezigen wordt gemaakt. Youri van Noorden wijst nog op het Adblue
tanken. Dat kan worden meegenomen in de berekeningen.
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7

AFSPRAKEN, DATUM EN LOCATIE VOLGENDE KEER

De volgende keer kunnen we op locatie zijn bij Bork in Stuifzand. Dat zal zijn op 20 september a.s.
vanaf 11.00 uur. Programma volgt nog.
8

RONDVRAAG EN SLUITING

Leonie Hoff en Eric Olde Veldhuis vragen naar subsidiemogelijkheden voor de bedrijven op het gebied
van energiebesparing, etc. Het aantal regelingen is wel fors verminderd. Verder zijn er nog fiscale
afschrijvingsmogelijkheden bij gebruik van bepaalde apparatuur, zie de EIA en MIA. Ook die
regelingen zijn versoberd.
Niemand heeft iets voor de rondvraag. Edwin Zoontjes dankt iedereen voor zijn komst en sluit de
bijeenkomst.
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