3.D PARTICIPATIE

1. INLEIDING
Door participatie toont een bedrijf aan dat het investeert in samenwerking en het delen van kennis.
Dit document omschrijft de initiatieven rond CO2-reductie die van toepassing kunnen zijn Brouwers
Groenaannemers. Daarnaast wordt het keteninitiatief waar Brouwers Groenaannemers aan mee doet
besproken.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wordt onderscheidt gemaakt tussen passieve participatie
en actieve participatie.

2. ACTIEVE EN PASSIEVE PARTICIPATIE

2.1 PASSIEVE PARTICI PATIE
Branchevereniging VHG
Brouwers Groenaannemers is lid van de branchevereniging VHG.
De activiteiten van de Branchevereniging zijn als volgt omschreven:




Promotie waaronder publiciteitsoffensief samen met partners in de keten onder de titel ‘groen
loont’
Professionalisering van het inkoopproces bij opdrachtgevers en aannemers
Boeien en Binden:
a. Regionale bijeenkomsten en studieclubs voor groenvoorzieners in verschillende regio’s;



b. Versterken samenwerking SW- en private bedrijven op het gebied van arbeidsmarktbeleid;
Collectieve belangenbehartiging op het gebied van de aanbestedingswet, duurzaam inkopen,
milieuwetgeving (waaronder duurzaam onkruidbeheer), ruimtelijke ordening en natuurbeheer en
biomassa.

Stichting SKAO
Brouwers Groenaannemers zal ‘meedoen’ aan de CO 2-prestatieladder en in die hoedanigheid zich
aansluiten bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De Stichting
SKAO is de beheerder van de CO2-prestatieladder.

2.2 ACTIEVE PARTICIPATIE
Groencollectief Nederland
Brouwers is actief lid van het Groencollectief Nederland. Dit is een samenwerkingsverband van zeven
toonaangevende bedrijven binnen de groensector. Groencollectief Nederland is een initiatief dat zich
richt op kwaliteit, samenwerking, rendement en innovatie met de focus op mens, milieu en natuur.
Binnen het collectief is het concept Vitaalgroen uitgerold. Binnen dit concept wordt er gezocht naar
mogelijkheden om CO2 te reduceren. Ronald Kusters van Brouwers Groenaannemers is binnen
Groencollectief Nederland één van de voortrekkers van de ontwikkeling van Bodem Vitaal. Dit is een
product dat producten die veen of turf bevatten kan vervangen. Bij de afgraving van veen en turf
komen enorme hoeveelheden CO2 vrij. BodemVitaal is een product dat geen veen of turf bevat, maar
wel uitstekend kan worden toegepast als vervanger van veen of turf. De doelstelling van Ronald is dan
ook om zo min mogelijk veen en turf toe te passen, om zodoende de wereldwijde CO 2-uitstoot als
gevolg van turf- en veenafgravingen terug te dringen.
Samenwerking met Conver
Conver is een bedrijf uit Giessen dat innovatieve machines ontwerpt en bouwt. Conver heeft in het
verleden reeds borstelmachines ontworpen en gefabriceerd voor Brouwers. Momenteel wil Brouwers
samen met Conver een nieuwe, energiezuinige C4 knik-gestuurde borstelmachine laten ontwerpen.
Deze borstelmachine zal worden voorzien van een extra wiel en zal zuinig worden dan de reeds
bestaande Conver C3 borstelmachine.

2.3 BUDGET
Budget gerelateerde zaken zijn vertrouwelijk.

