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Keteninitiatief
Het reduceren van het brandstofverbruik in de keten

Mourik Groot-Ammers
Postbus 2
2964 ZG Groot-Ammers
Voorstraat 67
2964 AJ Groot-Ammers
Telefoon:
0184-66 72 00
Telefax: 0184-66 23 16
Email:
mga@mourik.com
Website: www.mourik.com

Contactpersonen
Cora de Groot
Duurzaamheids en CO2-coördinator
cdgroot1@mourik.com
+31-6-12 16 03 08
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1. Omschrijving van het initiatief
1.1. Achtergrond
Mourik is een betrouwbare partner die garant staat voor kwaliteit: “We doen wat we zeggen en we
komen na wat we beloven”. We leveren niet alleen kwaliteit aan onze klanten en opdrachtgevers,
maar we willen ook kwaliteit leveren aan ons personeel. Mourik hecht daarom veel waarde aan
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en zet zich al jaren in om dit in de praktijk te
verwezenlijken. We zijn sterk in duurzame ontwikkeling door samenwerking en synergie.
Mourik Groot-Ammers B.V. is het Mourik bedrijf dat actief is in de infrastructuur. Met onze jarenlange
ervaring weten we van aanpakken en is geen uitdaging ons te groot. Wij vinden het van belang om
zorg te dragen voor onze omgeving en te investeren in duurzame ontwikkelingen. Onze duurzame
ambities hebben we laten toetsen door een certificerende instellingen, waardoor we een drietal
certificaten bezitten op het gebied van duurzaamheid en milieu:
-

sinds 2011 beschikken we over het MVO-prestatieladder certificaat op niveau 3;
in 2010 hebben we ons laten certificeren op de CO2-prestatieladder. Sinds begin 2013
beschikken we over het hoogste niveau (5) van de CO2-prestatieladder;
sinds 2011 beschikken we over het milieucertificaat ISO 14001.

Wij vinden dat we verder moeten kijken dan onze eigen bedrijfsvoering en onze grenzen moeten
verleggen om echt een verschil te kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Door middel van
stakeholdermanagement en initiatieven werken we samen met onze keten en sector om de handen in
één te slaan en ons in te zetten voor een schoner milieu.

1.2. Het ontwikkelingsproject
Mourik Groot-Ammers BV is gecertificeerd op de CO2-prestatieladder niveau 5. Wij moeten, om aan
de eisen van dit certificaat te voldoen, halfjaarlijks onze CO2-footprint opstellen. Wij vinden het niet
voldoende om enkel onze eigen CO2-footprint in kaart te brengen, omdat dit niet een volledig beeld
geeft van de CO2-uitstoot die bij de uitvoering van onze werkzaamheden veroorzaakt wordt. Wij
maken gebruik van onderaannemers die een deel van onze werkzaamheden uitvoert, maar deze CO 2uitstoot is conform de systematiek van de CO 2-prestatieladder niet meegenomen in onze CO2footprint.
Daarnaast eist de CO2-prestatieladder (van bedrijven die op niveau 5 gecertificeerd zijn) dat wij
jaarlijks de CO2-footprint van onze leveranciers en onderaannemers opvragen om deze vervolgens te
archiveren. Wij vinden dit niet voldoende en hebben daarom zes van onze onderaannemers
uitgenodigd voor een kick-off sessie. Voor dit initiatief zijn bedrijven uit de GWW uitgenodigd die op
een regelmatige basis voor Mourik werken en die ook onderdeel uitmaken van 80% van de
inkoopomzet.
De focus van dit initiatief legt op het reduceren van het brandstof verbruik en daardoor de CO 2uitstoot.
Dit initiatief is een 4.D. initiatief voor Mourik Groot-Ammers B.V. en een 3.D. initiatief voor de
deelnemers zoals benoemd in hoofdstuk 2.
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2. Deelnemers
Mourik Groot-Ammers BV is initiatiefnemer. Voor dit initiatief zijn bedrijven uit de GWW uitgenodigd
die op een regelmatige basis voor Mourik werken en die ook onderdeel uitmaken van de 80% van de
inkoopomzet.

Deelnemende bedrijven

Contactpersoon

Van der Spek BV

Aldert van der Spek

Gebr. van Breda BV

Jack van Breda

G. van Dijk BV

Gijs van Dijk

Huigevoort BV

Marcel Huigevoort

P&G BV

Frans Brabers

v.d. Bijl & Heierman BV

Emile Penn
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3. Actieplanning
3.1. Beschrijving van de voorgenomen activiteiten
Het uitgangspunt is bij dit initiatief om van elkaar te leren en transparant te zijn. Iedereen draagt zijn
steentje bij door actief mee te anticiperen.
Bij de eerste bijeenkomst zal de CO2-footprint van de verschillende partijen geanalyseerd worden,
waardoor zichtbaar wordt op welke CO2-emissies we ons moeten focussen tijdens dit initiatief. Het
belangrijkste thema tijdens dit initiatief is het brandstofverbruik verminderen.

3.2. Beoogd aantal en doelgroep van de actieve deelnemers
Het is van belang dat het deelnemersaantal niet te groot wordt, waardoor bijeenkomen en monitoren
een intensief en lastig proces wordt. We hebben daarom gekozen om zes deelnemers uit te nodigen.
De doelgroep bestaat uit kleinere bedrijven die actief zijn in de grond-, weg-, en waterbouw en
regelmatig voor Mourik Groot-Ammers BV werken als onderaannemers. Tevens moeten deze
bedrijven voor komen in de 80% van onze inkoopomzet.
Op het moment hebben alle zes deelnemers toegezegd dat ze actief zullen deelnemen en bijdragen
aan een mooi eindresultaat. De deelnemers zoals beschreven in hoofdstuk 2 maken hierdoor deel uit
van het initiatief als actieve deelnemers.

3.3. Reductiedoelstelling van het initiatief
Door middel van het initiatief willen we het bewustzijn vergroten en het brandstofverbruik met 5%
kunnen verminderen.

3.4. Prognose van de reductie
Door middel van het initiatief willen we het bewustzijn vergroten en het brandstofverbruik met 5%
kunnen verminderen.

3.5. Tijdsplanning
De bijeenkomsten zullen drie keer per jaar plaatsvinden om ervoor te zorgen dat het een actueel
onderwerp blijft. De plaats van de bijeenkomst wordt gerouleerd onder de deelnemers.
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