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AW GROEP. EEN BETERE WERELD MAKEN WE SAMEN!
Aandacht, Ambitie, Anders. Een krachtige samenvatting van onze missie. AW Groep staat voor een hoge kwaliteitsstandaard, zonder concessies.
Nieuwe uitdagingen pakken wij aan vanuit een no-nonsense cultuur. De mooiste resultaten behalen wij samen met onze klanten én omgeving. Wij
zijn eerlijk en transparant. Wij gaan uit van eigen kracht, blijven dicht bij onszelf, werken hard, zijn verantwoordelijk. Alles met passie, toewijding
en plezier. Wij willen betekenisvol zijn. Dragen bij aan een sociale en gezonde leefomgeving, geven iedereen een kans om mee te doen. Wij maken
ons sterk voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ga met ons de uitdaging aan en doe mee!
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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.
Scope 1
Reductiedoelstelling scope 1: 50% per euro omzet CO2 reductie in 2022 ten opzichte van 2011.
•

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestromen:
Brandstofverbruik wagenpark en materieel
Verwarming
•
De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:
– Het materieel wordt uitsluitend gebruikt in projecten;
– Het wagenpark wordt voornamelijk gebruikt in projecten.
–
–

Scope 2
Reductiedoelstelling scope 2: 95% per euro omzet CO2 reductie in 2022 ten opzichte van 2011.
•

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies:
Elektriciteit
•
De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:
– Elektriciteit wordt verbruikt in het kantoor ter voorbereiding van projecten en voor
administratie(computers) en in de werkplaats voor onderhoud van het materieel welke uitsluitend op de
projecten worden gebruikt.
–

Scope 3
•

De doelstelling is een reductie van 5% op de totale CO2 uitstoot in 2023 binnen de keten inkoop goederen
en afvalstromen.
•
Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies binnen de ketens:
– Duurzame inzet producten.
•
De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de keten:
– Afvalverwerking en inkoop van goederen.
De doelstelling is een CO2 besparing van 5% in 2023 binnen de betonketen.
•

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies binnen de ketens:
– Inkoop goederen.
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2.

Maatregelen en initiatieven

2.1

Maatregelen

De maatregelen van de AW Groep 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.
Maatregel

Verantwoordelijke

Tijdsbestek

Alternatieve brandstof voor
nieuwe/ vervangende
voertuigen
Campagne bewustwording:
SDG’s
Toolboxen
Banden spanning
Overige
communicatie
CO2 zuinige voertuigen
Project specifieke
maatregelen

Directie

2011 – 2022

KAM coördinator

Groene stroom uit Nederland
Verbeteren energielabels
bedrijfspanden
Zonnepanelen bij
bedrijfspanden en keten

2.2.

Beschikbare
middelen
Subsidie
Financiering

Verwachte
reductie
15%

Scope

2019 – 2022

Tijd
Communicatiemiddelen
Financiering

15%

1

Directie
KAM coördinator

2011 – 2022
2011 – 2022

10%
10%

1
1

Directie
Directie

2016
2011 – 2022

Financiering
Tijd
Financiering
Werkvoorbereiding
Tijd: 20 uur
Financiering

100%
-

2
2

Directie

2019 – 2022

Financiering

-

2

1

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 CO2reductie. 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.
Initiatieven en reductieprogramma’s

2.3.

De deelname aan initiatieven binnen de AW Groep wordt jaarlijks besproken door de directie, KAM-coördinator
en de afdeling ontwerp- en ontwikkeling. De KAM coördinator houdt ideeën voor nieuwe initiatieven bij en is
verantwoordelijk voor de deelname aan de initiatieven.
Lopende initiatieven en reductieprogramma’s

2.4.
•

Circulair West

-

Samenwerking met bedrijven uit de regio om de circulariteit in de regio te bevorderen;
Samen met deze bedrijven willen we icoonprojecten opzetten die duurzaamheid bevorderen;
Deelnemers: Diverse bedrijven uit de regio, verschillende bedrijven in de keten.

•

SDG’s – VN: UN Global Compact

-

Onderschrijven principes Global compact en committeren aan SDG’s;
AW Groep is deelnemer Deze status is actief. Jaarlijkse verslag is verplicht. In dit verslag moet jaarlijks
over de voortgang van de SDG’s binnen het bedrijf gerapporteerd worden.
Deelnemers: Landen, overheden, bedrijven.

•

SDG Community Nederland

-

In onze online community kunnen organisaties elkaar laten zien hoe zij bijdragen aan de SDG’s;
Committeren aan de SDG Charter.
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2.5.

Delen van kennis.
Nieuwe deelnames/ mogelijke deelnames

Er lopen diverse initiatieven. Via diverse kanalen houden afdelingen zich goed op de hoogte van ontwikkelingen.
Komend jaar wordt er een nieuw initiatief verwacht.
2.6.

Projecten met gunningvoordeel

In 2022 zijn er tot op heden geen projecten met gunningsvoordeel aangenomen.
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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

Medewerkers

Medewerkers

Intern

Medewerkers

Medewerkers

Medewerkers
Opdrachtgevers,
leveranciers
Opdrachtgevers,
leveranciers
Extern

Project met

Boodschap
Het energiebeleid, doelstellingen,
maatregelen,
Projecten met gunningsvoordeel
Het huidige energiegebruik en trends
binnen het bedrijf
De behaalde besparingen in CO2uitstoot
Individuele bijdragen van
medewerkers

Opdrachtgevers,

De behaalde besparingen in CO2-

leveranciers

uitstoot

Opdrachtgevers,

Individuele bijdragen van

leveranciers

medewerkers

derden

AW Plaza

AW Plaza

Website

binnen het bedrijf

voordeel

AW Plaza

Projecten met gunningsvoordeel,
Het huidige energiegebruik en trends

omwonenden,

AW Plaza

Website

leveranciers

Opdrachtgever,

AW Plaza

Het energiebeleid, maatregelen,

Opdrachtgevers,

gunning

Middel

Voortgang project, doelstelling en
maatregelen

Website

Website

Website

Website

Frequen-

Verant-

tie

woordelijke

Half-

KAM-

jaarlijks

coördinator

Half-

KAM-

jaarlijks

coördinator

Half-

KAM-

jaarlijks

coördinator

Half-

KAM-

jaarlijks

coördinator

Half-

KAM-

jaarlijks

coördinator

Half-

KAM-

jaarlijks

coördinator

Half-

KAM-

jaarlijks

coördinator

Half-

KAM-

jaarlijks

coördinator

Half-

KAM-

jaarlijks

coördinator

Half-

KAM-

jaarlijks

coördinator

Half

KAM-

jaarlijks

coördinator
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