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1. Reductiedoelstellingen 

De belangrijkste energieverbruikers zoals bepaald in de jaarbeoordeling zijn gebruikt om de 

reductiedoelstellingen vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot reducties te komen 

hebben de reductiedoelstellingen ook betrekking op de projecten. 

Voor Scope 1 & 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. In het volgende hoofdstuk 

beschrijft welke maatregelen er getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te behalen binnen de 

organisatie en binnen de projecten. 

Bedrijfsdoelstelling 

Scope 1 doelstellingen Germieco BV* 

Germieco BV wil in 2015 ten opzichte van 2012 ca. 5% minder CO2 uitstoten. 

Germieco BV wil in 2016 ten opzichte van 2012 ca. 6% minder CO2 uitstoten. 

Germieco BV wil in 2017 ten opzichte van 2012 ca. 7% minder CO2 uitstoten. 

Germieco BV wil in 2018 ten opzichte van 2012 ca. 8% minder CO2 uitstoten. 

Germieco BV wil in 2019 ten opzichte van 2012 ca. 9% minder CO2 uitstoten. 

Germieco BV  wil in 2020 ten opzichte van 2012 ca. 10% minder CO2 uitstoten**. 

 

Scope 2 doelstellingen Germieco BV* 

Germieco BV wil in 2015 ten opzichte van 2012 ca. 5% minder CO2 uitstoten. 

Germieco BV wil in 2016 ten opzichte van 2012 ca. 6% minder CO2 uitstoten. 

Germieco BV wil in 2017 ten opzichte van 2012 ca. 7% minder CO2 uitstoten. 

Germieco BV wil in 2018 ten opzichte van 2012 ca. 8% minder CO2 uitstoten. 

Germieco BV wil in 2019 ten opzichte van 2012 ca. 9% minder CO2 uitstoten. 

Germieco BV  wil in 2020 ten opzichte van 2012 ca. 10% minder CO2 uitstoten**. 

 

Scope 3 

De doelstelling is een reductie van 5% op de totale CO2 uitstoot in 2022 ten opzichte van 2017 

(eis 4.B.1). 

• Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies binnen de 

ketens: 

– Onderaannemers en inhuurkrachten 

• De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de keten: 

– Transport en uitvoering van projecten door onderaannemers en inhuurkrachten. 
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2. Maatregelen en initiatieven 

2.1 Maatregelen 

De maatregelen van Germieco zijn opgenomen in de maatregelenlijst van SKAO. In deze lijst worden tevens 

voorgaande maatregelen als lopende maatregelen opgenomen. Indien geplande maatregelen niet opgenomen 

zijn in de huidige lijst worden deze toegevoegd. De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering en 

status van de maatregelen.  

Aanvullende maatregelen voor 2018 zijn: 

• Investeren in zuinigere machines/auto’s 

• Investeren elektrisch (hand)gereedschap / arbeidsmiddelen 

• Investeren in hybride machines/auto’s 

• Onderzoek doen naar zonnepanelen op pand 

• Onderzoek doen naar LED verlichting in pand 

 

2.2. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 

Indien afwijkingen worden geconstateerd tijdens het doorlopen van de stuurcyclus, of indien om andere reden 
correctie nodig is, zal de KAM coördinator bijsturing coördineren volgens de stuurcyclus en het 
kwaliteitsmanagementplan. 
In het Energie beoordelingsverslag is een overzicht gegeven van de huidige initiatieven binnen de sector op het 

gebied van energie- en CO2 reductie. Op basis van de informatiebehoefte die voor aankomende periode is 

vastgesteld binnen het managementoverleg is gekozen om deel te (blijven) nemen in de volgende initiatieven. 

2.3. Initiatieven  

De deelname aan initiatieven binnen Germieco wordt jaarlijks besproken door de directie en de KAM-coördinator.  

De KAM coördinator houdt ideeën voor nieuwe initiatieven bij en is verantwoordelijk voor de deelname aan de 

initiatieven.   

2.4. Lopende initiatieven 

Actieve deelname initiatief: SAENZ  

Dit document beschrijft de actieve deelname van Germieco BV aan het initiatief SAENZ. Dit initiatief is opgezet 

door een groep ondernemers uit Zaanstad Noord, van de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer. 

 

Achtergrond van het initiatief 

Doelstelling is om de lokale productie van duurzame energie te bevorderen en dit zoveel mogelijk lokaal te 

gebruiken. SAENZ is een open en transparant samenwerkingsverband. Elke onderneming op Noorderveld en 

Molletjesveer is van harte welkom om deel te nemen. Op de website www.saenz.nu vindt u meer informatie over 

de projecten van SAENZ.  

In het kader van dit initiatief worden diverse bijeenkomsten gehouden waar gebouwd wordt aan 

samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente op het gebied van 

duurzaamheid. 

 

Participerende partijen 

• Aannemings- en Hoveniersbedrijf Germieco 

Gespecialiseerd in alles wat met grond-, weg- en waterbouw te maken heeft. Germieco is een unieke en 

complete combinatie dat een alles in één pakket levert. 

• Reklaspits 

Reklaspits is een full service organisatie die sinds 1976 toonaangevend is op het gebied van visuele 

communicatie. Naast het ontwikkelen van concepten voor formulestyling, bewegwijzering, wayfinding en 

lichtreclame, kunnen wij alle dragers van de communicatie zelf voor u realiseren. 

• Promobility 

ProMobility is een merkonafhankelijke autoleasemaatschappij die mobiliteit goed voor elkaar aanpakt. 

• Floris 

Een partner in de bouw voor bouwbedrijven, overheid, industrie en consumenten. 
  

http://www.saenz.nu/
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• Collect Services 

Collect Services heeft vele jaren ervaring met energie besparen. 

• Gemeente Zaanstad 

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor de Gemeente Zaanstad en heeft ambitieuze 

doelstellingen. Eén van deze doelstellingen is dat de Gemeente Zaanstad in 2020 klimaatneutraal wil 

zijn. 

 

Doel van het initiatief 

Het doel van dit initiatief is om de komende jaren de duurzaamheid van het complete bedrijventerrein te 

verbeteren. 

 

Rol van Germieco 

Germieco is één van de oprichters van dit initiatief en doet actief mee aan het reduceren van haar CO2 uitstoot.  

 

Activiteiten die bij deze rol horen 

Germieco neemt actief deel aan dit initiatief door het organiseren en bijwonen van bijeenkomsten. In 

samenwerking met de Commissie Samen Duurzaam van het bedrijventerrein Noorderveld – Molletjesveer, waar 

Germieco BV is gevestigd, worden de bijeenkomsten en workshops georganiseerd. De KAM-Coördinator van 

Germieco BV is bovendien werkgroeplid van eerdergenoemde commissie. 

 

Reden / aanleiding van actieve deelname 

Voor de bedrijven is Maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. 

Door dit initiatief zullen we bijdrage aan CO2 reductie en onze dienstverlening verbeteren. 

 

Wat heeft Germieco BV aan deelname? 

Door deelname aan dit initiatief geeft Germieco BV een juiste invulling aan haar MVO ambities en CO2 reductie 

doelstellingen. 

 

Wat heeft het initiatief aan deelname van Germieco BV? 

De CO2 reductie van Germieco helpt bij het bereiken van de doelstellingen van Gemeente Zaanstad. 

 

Deelname initiatieven CO2 reductie 
Budget

  

TNO / aannemersfederatie 

bouw en infra Nederland 

 

Duurzaam ondernemen de sleutel tot succes < € 250,00 

Commissie stichting 

Duurzaam 
De KAM coördinator is actief lid van deze denktank die zich 

bezighoud met alles wat te maken heeft met duurzaamheid 

op het bedrijventerrein. 

< € 500,00 

CO2 Seminar Ondersteunen van behalen en behouden CO2 

prestatieladder certificaat  

< € 250,00 

MKB Infra Duurzaam ondernemen als antwoord op duurzaam inkopen < € 250,00 

Zaanse Ondernemers 

Sociëteit De Corner 
Germieco is een actief lid van deze sociëteit die zich bezig 

houdt met MVO, Duurzaamheid, etc. 

< € 250,00 

SPG Amstelland Germieco heeft verschillende medewerkers aan het werk 

via SPG. Het SPG is een organisatie die zich bezig houdt 

met jongeren te interesseren, te begeleiden en te 

behouden voor de bedrijfstak grond-, weg- en waterbouw. 

< € 250,00 
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SPG Noord Holland Germieco heeft verschillende medewerkers aan het werk 

via SPG. Het SPG is een organisatie die zich bezig houdt 

met jongeren te interesseren, te begeleiden en te 

behouden voor de bedrijfstak grond-, weg- en waterbouw. 

< € 250,00 

Cumela CUMELA Nederland is de brancheorganisatie voor de 

cumelabedrijven in Nederland. Dit zijn de bedrijven die 

actief zijn in cultuurtechnische werken en grondverzet, 

meststoffendistributie en loonwerk agrarisch. Germieco is 

lid van deze organisatie. 

< € 250,00 

MKB Infra 
MKB Infra is een brancheorganisatie voor MKB 

ondernemers in de bouwnijverheid. 

< € 250,00 

SKAO 

Stichting Klimaatvriendelijk 

Aanbesteden & Ondernemen 

beheert de CO2-

Prestatieladder waarmee 

leveranciers worden 

beoordeeld op hun 

inspanningen om CO2 uitstoot 

te beperken. 

Germieco neemt actief deel aan de CO2-Prestatieladder 

door het behalen van niveau 5. 

< € 250,00 

 

 

2.5. Nieuwe deelnames/ mogelijke deelnames 

Het lopende initiatief is afdoende er is geen aanleiding om te starten met een nieuwe initiatieven in 2018. 
 

2.6. Projecten met gunningvoordeel 

In 2018 zijn geen projecten met gunningsvoordeel aangenomen. Bij projecten met gunningsvoordeel zorgt de 

KAM-coördinator voor opstellen van het plan van aanpak en aanstellen van verantwoordelijkheden.  
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3. Communicatie 
Om te zorgen dat alle communicatie op tijd en volgens afspraak wordt uitgevoerd is een planning voor de 
communicatie opgesteld. 
 

 Doelgroep Boodschap Middel Frequentie 
Verant-

woordelijke 

Intern 

Medewerkers 
Het energiebeleid, doelstellingen, 

maatregelen 
Nieuwsbrief Halfjaarlijks 

KAM-

coördinator 

Medewerkers Projecten met gunningsvoordeel 
Nieuwsbrief Halfjaarlijks KAM-

coördinator 

Medewerkers 
Het huidige energiegebruik en trends 

binnen het bedrijf 

Nieuwsbrief Halfjaarlijks KAM-

coördinator 

Medewerkers 
De behaalde besparingen in CO2-

uitstoot 

Nieuwsbrief Halfjaarlijks KAM-

coördinator 

Medewerkers 
Individuele bijdragen van 

medewerkers 

Nieuwsbrief Halfjaarlijks KAM-

coördinator 

Medewerkers 

Het energiebeleid, doelstellingen, 

energiegebruik en trends binnen het 

bedrijf 

Buiten Gewone 

Zaken Jaarlijks 
KAM-

coördinator 

Extern 

 

Opdrachtgevers, 

leveranciers  
Het energiebeleid, maatregelen Website 

Halfjaarlijks KAM-

coördinator 

Opdrachtgevers, 

leveranciers 
Projecten met gunningsvoordeel Website 

Halfjaarlijks KAM-

coördinator 

Opdrachtgevers, 

leveranciers 

Het huidige energiegebruik en trends 

binnen het bedrijf 
Website 

Halfjaarlijks KAM-

coördinator 

Opdrachtgevers, 

leveranciers 

De behaalde besparingen in CO2-

uitstoot 
Website 

Halfjaarlijks KAM-

coördinator 

Opdrachtgevers, 

leveranciers 

Individuele bijdragen van 

medewerkers 
Website 

Halfjaarlijks KAM-

coördinator 

Opdrachtgevers, 

leveranciers 

Het energiebeleid, doelstellingen, 

energiegebruik en trends binnen het 

bedrijf 

Buiten Gewone 

Zaken Jaarlijks 
KAM-

coördinator 

Project 

met 

gunning 

voordeel 

Opdrachtgever, 

omwonenden, 

derden 

Voortgang project, doelstelling en 

maatregelen 
Website Halfjaarlijks 

KAM-

coördinator 

 

 

 


