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Inleiding Deelname Initiatieven

1.1 Een woord vooraf…
Wij specialiseren ons al tientallen jaren in de ontwikkeling, toelevering en montage van duurzame prefab
betonelementen binnen diverse markten. Wij richten ons op de utiliteits- en woningbouw, de
infrastructuur en de industriële sector. Voorbij Prefab is onderdeel van TBI Holdings, één van de grootste
vastgoed-, bouw- en techniekconcerns in Nederland. Binnen deze holding horen wij bij TBI Bouw.
De goed geoutilleerde hallen van Voorbij Prefab liggen aan het Noorzeekanaal in het Westelijk
Havengebied van Amsterdam. Alles wat nodig is om de klant te voorzien van kwalitatief hoogwaardige
prefab betonelementen, bevindt zich onder één dak!
Standaardproducten zorgen voor een stevige basis, daarnaast bieden wij u interessante alternatieven voor
speciale projecten. Wij zijn vaak al in een vroeg stadium actief betrokken bij een project en kunnen
eventueel de complete engineering verzorgen. Samen met u streven wij naar een volledige oplossing.
Als innovatief productiebedrijf houdt Voorbij Prefab de ontwikkelingen binnen de bouwbranche scherp in
de gaten. Door producten, toepassingen en samenwerkingsverbanden op deze ontwikkelingen af te
stemmen kunnen we een sterke marktpositie behouden. Voorbij Prefab staat voor ervaring, partnership en
allround capaciteit.
Hiervoor zijn we continu bezig met innovatieve oplossingen te bedenken, om zo onze dienstverlening en
producten verder te ontwikkelen en te verduurzamen.
In dit verslag wordt door ons weergegeven aan welke initiatieven (participatie) wij deelnemen, wat onze
inbreng daarbij is en welke verwachtingen wij daar zelf bij hebben.
1.2 Deelname volgens de handleiding
De handleiding van de CO2-Prestatieladder zegt hierover: Door participatie toont een bedrijf aan dat het
investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van
kennis die elders is ontwikkeld in het eigen bedrijf.
Invalshoek D kan in de geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige
invalshoeken.
Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele
prestaties op de onderliggende niveaus.
Op de eerste niveaus stimuleert invalshoek D het bedrijf om optimaal gebruik te maken van de kennis en
initiatieven van andere partijen. Het bedrijf kent de lopende initiatieven (niveau 1), en maakt daaruit een
gerichte keus voor deelname. Deelname aan een initiatief biedt kansen door het binnenhalen van goed
bruikbare, nieuwe kennis, ook opties die op hogere niveaus goed van pas komen. Het bedrijf oriënteert zich
en zal in de loop van de jaren toenemend inzicht verwerven in reductie die relevant en haalbaar is voor de
belangrijkste energiestromen binnen het bedrijf (met name in de projecten) en wat de witte vlekken zijn.
Hoe hoger op de ladder, des te meer gaat het naast het halen van informatie, ook om delen van eigen
kennis en ervaring met andere bedrijven.
De rol van het managementoverleg (1.D) wordt groter wanneer het bedrijf een CO₂-bewust Certificaat
heeft op niveau 2 of hoger. Op niveau 3, het niveau dat Voorbij Prefab nastreeft, is het bedrijf actiever met
de initiatieven door het intern aan de orde stellen van de reductiemogelijkheden, met name bij de
uitvoering van projecten (3.B). Dat helpt mee om de emissie reductiedoelstellingen gaandeweg verder te
concretiseren.
1.3 Budget ten behoeve van de initiatieven
Er is door de directie een budget van € 2.000,- per jaar vrijgemaakt voor deelname aan de initiatieven en
CO2-reductie.
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De Initiatieven en participatie door Voorbij Prefab

Vanuit de kernactiviteiten van Voorbij Prefab, zijn wij reeds langere tijd actief met innovaties om
duurzamer beton te produceren, waarbij minder CO2-emissie plaatsvindt in de gehele keten van
betonproductie.
Tevens is het een TBI-beleid om duurzaam te ondernemen en hierin te groeien naar een toonaangevend
niveau van duurzaamheid.
De keuze voor de initiatieven zijn hier dan ook aan gerelateerd.

2.1

Initiatief 1: Opzet footprint stroomkasten en verlagen emissie productie.

2.1.1 Doel
Verlagen van de CO2-emissie in de gehele keten van de productie van de stroomkasten voor Alfen. Samen
met Alfen bekijken welke footprint er bij de kasten van Alfen hoort.
2.1.2 Toelichting
Hiervoor eerst voor het type ‘Diabolo 20H’ de footprint maken, door het in kaart brengen van de aanvoer
van grondstoffen en de productie van een hoeveelheid beton voor de kast en het dak er van.
Aansluitend dit ook voor overige kasten doen. Om vervolgens samen met partner Alfen te zoeken naar
reductiemogelijkheden.
2.1.3 Rol Voorbij Prefab
Het opzetten van de footprint en verzamelen van gegevens.
Bespreken en doorgeven van die gegevens aan Alfen.
2.1.4 Verantwoordelijke
De verantwoordelijke en tevens contactpersoon is Gerben de Vries.
2.1.5 Documentatie
Zie footprint
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Initiatief 2: Deelname aan sessies over duurzaamheid / duurzaam bouwen

2.2.1 Doel
Actieve deelname aan sessies over duurzaam bouwen en het bereiken van de status van toonaangevend
duurzaam ondernemen. Deze sessies worden door de duurzaamheid coördinator van TBI-holding
georganiseerd. Hier doen wij actief aan mee.
2.2.2 Toelichting
Programma 9 juni 2015:
Duurzaam ondernemen 2.0
Wij hebben de ambitie om ‘toonaangevend’ te worden op het gebied van duurzaam ondernemen. Deze
ambitie vraagt om ‘toonaangevende’ TBI-ondernemingen. Om als zodanig herkend te worden zijn
toonaangevende duurzame projecten en diensten een essentieel aspect. Dit vraagt om meer specifieke
invulling en activiteiten van TBI-ondernemingen. Deze stap zal vanuit TBI ondersteund worden middels
deze voorgestelde workshop.
Doel / resultaat
Doel van de workshops is om alle TBI-ondernemingen te ondersteunen bij het formuleren van
bedrijfsspecifieke doelstellingen op het gebied van duurzaam ondernemen. Het resultaat van de workshop
is een plan op hoofdlijnen (2015-2017). Dit plan vormt input voor de strategische notitie en/of het OP
2016-2018.
Workshops
De workshops worden verzorgd door Douwe van den Wall Bake (TBI) en Rob van Tilburg
(RoyalHaskoningDHV). Om elkaar te inspireren vinden de workshops plaats in verschillende groepen.
Programma 3 november 2015:
Duurzaam bouwen lijkt de nieuwe standaard. In veel tenders en projecten is het niet meer weg te denken.
Van energie tot omgevingsmanagement, van circulaire economie tot bouwlogistiek. Van ontwikkelfase tot
exploitatie. Binnen TBI hebben we veel kennis in huis.
Om inhoudelijk bij te blijven én om elkaar beter te kunnen vinden rond dit onderwerp organiseren we het
seminar: ‘duurzaam bouwen anno 2015’. Het seminar vind op 3 november (16-19u) plaats in het nieuwe
kantoor van JP van Eesteren (Gouda, Hanzeweg 16).
De bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:
Hoe kijken financiële instellingen aan tegen duurzaam bouwen? (prestentatie door ABN AMRO)
Hoe kan BIM/SE bijdragen aan duurzaam bouwen? (presentatie door TBI KennisLAB)
Wat is (binnenkort) mogelijk als het gaat over de duurzame bouwplaats? (presentatie door MDB)
Interactief deel t.b.v. inhoudelijke kennismaking (verrassing)
Pitches van 3 potentievolle startups: Repurpose, RealUrban en Qwiksense.
2.2.3 Prognose m.b.t. de energiebesparing
Niet in getallen uit te drukken, maar de bewustzijn en kennis over mogelijkheden wordt verhoogd.
2.2.4 Rol Voorbij Prefab
Actieve aanwezigheid bij de sessies, onder andere door directie Jos Mulkens en KAM-coördinator Gerben
de Vries.
2.2.5 Verantwoordelijke
De verantwoordelijke en tevens contactpersoon is Jos Mulkens.
2.2.6 Documentatie
Zie rapportages, foto’s en powerpoints met presentatie van de resultaten van de e sessies.
Zie duurzaamheidsverslag 2014 TBI
Zie E-mails met uitnodigingen
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