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1 INLEIDING
Met de sector- en keteninitiatieven toont De Groot Installatiegroep aan dat het investeert in
samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van kennis die
elders is ontwikkeld. De Groot Installatiegroep realiseert continue verbetering in het selecteren van
nuttige initiatieven en het toepassen van de kennis in het bedrijf.

1.1

Organisatie

De Groot Installatiegroep BV is een installatiebedrijf dat werktuigbouwkundige-, elektrotechnische- en
brandbeveiligingsinstallaties ontwerpt, installeert, inspecteert en onderhoudt binnen de
marktsegmenten Industrie, Utiliteit en Woningbouw. Er werken 500 medewerkers verspreidt over 11
vestigingen in Nederland. De omzet bedraagt Mio 75 per jaar.

1.2

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. CO 2-reductie tot
stand kunnen komen. Vanuit dit doel heeft De Groot Installatiegroep een actieve deelname in diverse
werkgroepen die zich richten op CO2-reductie.

1.3

Voortgang initiatief

Een initiatief waaraan deelgenomen wordt kan op een gegeven moment niet meer relevant zijn voor
De Groot Installatiegroep, omdat er geen nieuwe kennis wordt ontwikkeld en de reductiemaatregelen
zijn uitgevoerd. Wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief zit of er niet
is deelgenomen aan de werkgroep, zal de deelname aan het initiatief worden beëindigd. Op basis van
de inventarisatielijst van sector- en keteninitiatieven die gerelateerd is aan de grootste energiestromen
van De Groot Installatiegroep kan men kiezen om deel te nemen aan een ander initiatief welke beter
aansluit op de CO2 reductie doelstellingen.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt beschreven aan welke initiatieven De Groot Installatiegroep deelneemt en welk
budget daarvoor vrijgemaakt is.
PARTICIPATIE

1D

Het bedrijf is op de
hoogte van sector en/of
keteninitiatieven.

1.D.1. Het bedrijf is aantoonbaar op de hoogte van sector- en/of
keteninitiatieven op het gebied van CO₂-reductie die in belangrijke mate
verband houden met de projectenportefeuille.
1.D.2. Sector- en keteninitiatieven, en hoe deze verband houden met de
bedrijfsvoering en de projectenportefeuille, zijn besproken in
managementoverleg.

Doelstelling: Het bedrijf weet welke ontwikkelinitiatieven er zijn die potentieel maatregelen kunnen opleveren
die relevant zijn voor het bedrijf. Het management heeft uitspraken gedaan over eventuele deelname aan deze
initiatieven.

2D

Het bedrijf neemt
passief deel aan
initiatieven rond de
reductie van CO₂ in de
sector of daarbuiten.

2.D.1. Het bedrijf neemt passief deel aan minimaal één (sector of keten)
initiatief dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille,
door inschrijving en/of betaling van contributie of sponsoring
2.D.2. Het bedrijf neemt (beperkt) actief deel in een sector- of keteninitiatief
dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille.

Doelstelling: Het bedrijf weet welke informatie van nut kan zijn voor zijn projecten (gekoppeld aan 2.B en 2.C)
en neemt deel aan een initiatief dat beantwoordt aan de eigen kennisbehoefte.

3D

Het bedrijf neemt actief
deel aan initiatieven
rond de reductie van
CO₂ in de sector of
daarbuiten.

3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het
gebied van CO₂-reductie in de projectenportefeuille door middel van
aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het
initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.
3.D.2. Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt.

Doelstelling: Het bedrijf draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in
samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen.
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2 LOPENDE SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN
2.1

INKA

In 2013 heeft INKA met enkele vennoten een werkgroep MVO opgestart om keteninitiatieven te
initiëren. Hierop hebben zij Kader B.V. opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar
mogelijke initiatieven onder de vennoten en groep van toeleveranciers. Op basis van dit
onderzoeksrapport is de werkgroep nu bezig initiatieven op te richten.
De voorzitter van de werkgroep is E. Pluut. Tijdens de overleggen binnen de werkgroep MVO worden
notulen gemaakt en gedeeld met de leden.
Kostenpost

Aantal

Eenheid

Totaal

Inzet medewerkers

8 uur

€ 125,-

€ 1.000,€ 1.000,-

Totaal

2.2

Active house

Active House NL is een netwerk van architecten, adviseurs, toeleveranciers, kennisinstituten en
bouwers dat een holistische benadering van bouwen deelt. Binnenklimaat, comfort en energie zijn in
balans en het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners staat centraal. Om deze visie op
architectuur kracht bij te zetten hebben onderstaande marktpartijen hun expertise gebundeld.
De Groot Installatiegroep neemt deel aan een werkgroep “Nul op de meter “ waarin er concepten
worden ontwikkeld conform BENG (bijna energieneutraal gebouw). Tijdens de overleggen worden
notulen gemaakt en gedeeld met de leden.
Kostenpost

Aantal

Eenheid

Totaal

Inzet medewerkers

80 uur

€ 75,-

€ 6.000,€ 6.000,-

Totaal

2.3

Dutch Green Systems

Duurzaamheid is overal, duurzaamheid is noodzakelijk, ook in de bouw en installatiewereld. Daarom
heeft Dutch Green Systems met enkele ketenpartners een keteninitiatief opgezet gericht op het
verduurzamen van gebouwen.
De Groot Installatiegroep steunt Dutch Green Systems middels advies, opzetten van testopstellingen
en het deelnemen aan de werkgroep. Tijdens de overleggen worden notulen / presentaties gemaakt
en gedeeld met de leden.
Kostenpost

Aantal

Eenheid

Totaal

Inzet medewerkers

120 uur

€ 55,-

€ 6.600,-

Totaal
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Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie
Initiatieven

INKA (werkgroep MVO)

Opmerkingen
Deelname door DGI

Uneto VNI (werkgroep duurzaamheid)
Nederland CO2 Neutraal
Werken aan CO 2 reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap die
de oprichters van het initiatief Nederland CO 2 Neutraal haar
deelnemers wil meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief
informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende
mogelijkheden om CO 2 reductie te bewerkstelligen. Dit wordt
niet
alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie maar ook
door het organiseren van bijeenkomsten en deelname in
werkgroepen.
DGBC
De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke
non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de
bebouwde omgeving in Nederland.
Duurzaam gebouwd
Duurzaam Gebouwd is hét integrale platform voor de bouw- en
vastgoedsector.
Active house
Active House is een visie op bouwen. Uitgangspunt is dat
binnenklimaat, comfort en energie in balans zijn en dat het
wooncomfort en de gezond-heid van de bewoners centraal staat. Een
Active House heeft een positieve CO2-voetafdruk en geeft meer dan
het neemt.

Deelname door DGI

Dutch Green Systems
DGS Duurzame is geörienteerd op zonne-energie, wind-energie, biomassa en opslag-oplossingen. DGS Duurzaam kan duurzame
concepten op basis van de eisen van de markt creëren.

Deelname door DGI

Rail Forum
Kennisnetwerk van de Nederlandse rail sector om voornamelijk
innovatie te stimuleren.
Duurzame Leverancier
De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die
investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de
opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het
vinden van duurzame leveranciers.
Lean and Green
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en
overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert
organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door
maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparing opleveren,
maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.
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