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1. Inleiding 

1.1 Over dit document 
Naast de interne reductiedoelstellingen is het systeem van de CO2-prestatieladder er ook op gericht 
CO2 te reduceren in de keten. Steenwijk neemt middels een aantal organisaties passief deel aan 
initiatieven maar is ook actief betrokken bij een aantal CO2 reducerende ontwikkelingen. In dit 
document worden allereerst de niet actieve deelname toegelicht, vervolgens worden er een tweetal 
actieve initiatieven nader toegelicht. 
 
Conform de eisen van SKAO is er tevens een specificatie van het budget opgenomen in dit document. 
Deze is alleen intern ingevuld, extern zullen deze bedragen niet gecommuniceerd worden.  

1.2 Betrokkenen 
Bij de totstandkoming van dit document zijn betrokken: 
 

 Harry Hiskemuller van der Zijden 
Algemeen directeur  en directeur van Steenwijk Industrie 

 Marijke Schram 
Kwaliteit- en procesmanager 

 Sven Hiskemuller van der Zijden 
MVO verantwoordelijke 

 Silvio Borst 
MVO medewerker 
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2. Informatie en passieve deelname in de keten 

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de keten is Steenwijk lid van een aantal 
branchegerichte informatieve organisaties. Middels deze organisaties onderzoekt Steenwijk de 
bestaande initiatieven. Daarnaast neemt Steenwijk passief deel aan een aantal initiatieven middels 
dit soort organisaties. De organisaties en te toegevoegde waarde worden hieronder nader toegelicht. 

2.1 Cobouw 
Cobouw is een nieuwsblad wat zich specifiek richt op ontwikkelingen in de bouwsector. Steenwijk 
heeft zowel een abonnent op het dagblad als de online nieuwsbrief waarin dagelijks belangrijke 
ontwikkelingen worden uitgelicht. Cobouw heeft daarnaast een specifieke tak welke zich enkel richt 
op duurzaamheid, ook hier heeft Steenwijk een digitaal abonnement op.  

2.2 Bouwend Nederland 
Steenwijk is al jaren lid van bouwend Nederland, een organisatie welke de belangen van haar leden 
in de branche behartigd. Bouwend Nederland voert namens haar leden veel onderzoek uit, ook op 
het gebied van duurzaamheid en milieu. Dit doen ze vaak in samenwerking met CE Delft welke ook 
veel onderzoek uitvoert voor SKAO. Als lid van bouwend Nederland neemt Steenwijk kennis van de 
resultaten van onderzoeken en past deze kennis wanneer mogelijk toe in de eigen organisatie.  

2.3 SKAO 
Conform de eisen van het handboek CO2-prestatieladder is Steenwijk lid van SKAO. SKOA biedt 
echter veel mogelijkheden om de ontwikkelingen in de sector in de gaten te houden vanwege de 
verplichte publicaties welke ieder gecertificeerd bedrijf op de website van SKAO moet uploaden. 
Daarnaast stuurt SKAO regelmatig een nieuwsbrief waarin belangrijke zaken nader worden uitgelicht.   
 

2.4 BIKA 
Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen aangaande de binnenstedelijke kademuren is H. 
van Steenwijk BV lid van het BIKA.  (https://www.crow.nl/platform-binnenstedelijke-kademuren)  
 

  

https://www.crow.nl/platform-binnenstedelijke-kademuren
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3. GR8W8 

4. VAWA  

Een aantal aannemers maakt sinds jaar en dag gebruik van een locatie aan de Dijksgracht van waaruit 
er snel werk uitgevoerd kan worden in het Centrum van Amsterdam. Het voordeel van deze locatie is 
dat er niet onnodig lang gevaren moet worden van buiten de stad uit. De wens van de gemeente is 
om aan de Dijksgracht woonboten te bouwen. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat al de schepen 
en dekschuiten welke al tijden bij de Dijksgracht liggen naar buiten worden gedrukt. Hier zou het 
gevolg van zijn dat er veel meer gevaren zou moeten worden voor het uitvoeren van dezelfde 
werkzaamheden. Daarom is de VAWA in oprichting, de Vereniging van Aannemers Waterbouw 
Amsterdam. Doel van de vereniging is het behouden van de centraal gelegen locatie aan de 
Dijksgracht om mede het milieu te ontlasten. 
 
De VAWA heeft in samenwerking met TNO een subsidie haalbaarheidsonderzoek een een subsidie 
aangevraagd bij de Europese Unie om de diesel sleepboten om te bouwen van brandstofmotoren tot 
volledig elektrisch. Dit is in lijn met het beleid rondom Duurzaam Amsterdam. Door laadpunten in de 
stad te creëren en gebruik te maken van mobiele accupakketten kunnen de werkzaamheden op een 
groene manier voortgezet worden. 
 
 
 

6. Doelstellingen 

Onderdeel D 

Q1 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. 

A1 Dit wordt gedaan middels de diverse branchegerichte informatieve organisaties. Tevens zijn 
de bevindingen meegenomen in het wekelijkst overleg. 

Q2 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. 

A2 Wordt deelgenomen aan een divers aantal initiatieven.  

Q3 Het bedrijf draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in 
samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen. 

A3 Bedrijf is actief met een aantal initiatieven waar zowel direct als indirect een reductie wordt 
gerealiseerd in de keten. 

Q4 Het bedrijf neemt een leidende rol in de ontwikkeling en bij het bekend maken van nieuwe 
maatregelen voor verdergaande energie of CO₂-emissie reductie in de sector. 

A4 Omdat Steenwijk een kleine organisatie conform de eisen van SKAO is deze eis niet van 
toepassing op de organisatie. 

Q5 Het bedrijf slaagt erin, of heeft zich gedurende een bepaalde termijn en op verschillende 
manieren ingespannen om de andere bedrijven in de sector/branche aan te zetten tot 
implementatie van kansrijke energie of CO2-reductiemaatregelen 

A5 Omdat Steenwijk een kleine organisatie conform de eisen van SKAO is deze eis niet van 
toepassing op de organisatie. 
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7. Budget 

 
Voor de CO2-prestatieladder heeft Steenwijk een specifiek budget vrij gemaakt, deze is als volgt 
opgebouwd: 
 

Onderdeel Bedrag 

 
 

 

 


