Actieve deelname Stuurgroep “Duurzaam” MKB-Infra
Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 5.0
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Stuurgroep “Duurzaam” van MKB-Infra
Initiatiefnemer MKB-Infra, Organisatie omschrijving
MKB INFRA is de brancheorganisatie voor infrabedrijven. Opgericht door ondernemers
vóór ondernemers. MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote
aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek,
cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte
lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed. Het Bestuur bestaat
uitsluitend uit ondernemers.
Flexibel
Moderne mkb-infrabedrijven beschikken over gekwalificeerde medewerkers en goed
materieel. Ze beheersen het projectmanagement, bezitten ontwerpcapaciteit en zijn
gericht op kwaliteit en veiligheid. Kleine of middelgrote infrabedrijven zijn flexibel en
hebben een lage overhead. Daarmee zijn ze uitstekend in staat om, alleen of in
combinatie, te concurreren met grootschalige bedrijven – zowel op kwaliteit als prijs. Maar
dan moeten mkb-bedrijven wel reëel kunnen meedingen naar overheidsopdrachten,
zonder belemmeringen (eisen, regels, procedures).
Sterke marktpositie voor mkb-infrabedrijven
MKB INFRA werkt aan een sterke marktpositie voor mkb-infrabedrijven in een gezond
ondernemersklimaat, met ruimte voor innovatie, eerlijke en vrije concurrentie en een open
samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dat doen we op een
constructieve, open manier, in samenwerking en dialoog met alle partijen die betrokken
zijn bij infrastructurele vraagstukken: politiek, overheid, bedrijfsleven en wetenschap. We
zetten ons niet alleen in als belangenbehartiger, maar bieden onze leden ook een
uitgebreid pakket aan dienstverlening. We faciliteren en stimuleren de uitwisseling van
kennis, ervaring en informatie.
Wat biedt MKB INFRA?
MKB INFRA biedt (samen met kenniscentra) branchegerichte scholing en
informatieprogramma’s voor de leden op het gebied van bedrijfsvoering en actuele
ontwikkelingen, zoals ict, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en
CO2-ladders.
De leden krijgen gratis eerstelijnsadvies via een helpdesk, over bijvoorbeeld
aanbestedingen, arbeidsvoorwaarden, arb-zaken of juridische aangelegenheden.
Op www.mkb-infra.nl vindt u informatie over activiteiten van MKB INFRA, maar ook over
relevante ontwikkelingen in de branche.
Voor de leden organiseert MKB INFRA informatiebijeenkomsten, excursies, workshops
en seminars.
Leden ontvangen maandelijks een ledenbulletin met actuele sectorinformatie en
belangrijke actuele ontwikkelingen en overheidsregelingen.
MKB INFRA verzorgt ook branchearrangementen, met korting voor haar leden.
Bijvoorbeeld op het gebied van collectieve verzekeringen of collectieve inkoop.
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Doelstelling Stuurgroep “Duurzaam”
De stuurgroep heeft tot doel het ontwikkelen van diverse initiatieven op het gebied van
duurzaam ondernemen. Daarnaast is het kenniscentrum voor de leden van de groep op het
gebied van duurzaam ondernemen.
Binnen de branche is één van de speerpunten het duurzaam produceren. Dit houdt in dat
het terugdringen van CO2-uitstoot één van de speerpunten is. Grootste bron van CO 2emissie is namelijk voor alle infrabedrijven het brandstofverbruik (rond 80%).
Eén van de doelstellingen van duurzaam ondernemen is ook het terugbrengen van kosten
door effectiever en efficiënter brandstofgebruik.

Doel deelname Stuurgroep voor Jac. Barendregt
Het inbrengen van kennis omtrent CO2-reductie en het inbrengen van capaciteit voor het
ontwikkelen van duurzame initiatieven
Het stimuleren van duurzaamheid op het gebied van CO2 binnen de stuurgroep, dus
binnen de branche
Het initieren van initiatieven voor CO 2-reductie waar wij zelf aan kunnen deelnemen
Kennisvergaring voor bepaling van het milieubeleid in de eigen organisatie
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Werkwijze
Fasering project
In principe is de stuurgroep “Duurzaam” een continue activiteit.

Deelprojecten zullen als volgt gefaseerd worden uitgevoerd:
- Ontwikkelfase
- Uitwerkfase
- Promotiefase

Ontwikkelfase
Tijdens de deelnameperiode worden middels brainstorm en vooronderzoek initiatieven
bedacht.

Uitwerkfase
Tijdens de deelnameperiode zal de stuurgroep de initiatieven (laten) vormgeven.

Promotiefase
Op branchebijeenkomsten zullen de resultaten en initiatieven worden teruggekoppeld en
aan de leden worden aangeboden om hieraan deel te nemen (omzetten in actie)

Wat levert het op?
De Emissiereductie is per initiatief verschillend. Wat Jac. Barendregt er sowieso mee
opschiet is gebruik maken van de denktank om ideeën voor CO2-reductie op te doen en zo
haar eigen emissie mogelijk te verminderen.
Wordt het initiatief door meerderen opgepakt is het een winst m.b.t. reductie in de
branche!
Authorisatie handtekening:
K.J. Barendregt
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