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Introductie 
Voor u ligt het rapportage Sector- en Keteninitiatieven 2019-2020. In dit document worden alle 

initiatieven waaraan Rademakers B.V. actief deelneemt omschreven. Deze initiatieven zijn erop gericht 

om naast de eigen uitstoot te doen verminderen, ook informatie te delen met derden. Hierdoor kunnen 

zowel wij als derden nieuwe inzichten opdoen om zo een verdere reductie te bewerkstelligen. 



Overzicht 
Rademakers B.V. neemt deel aan de volgende Sector- en keteninitiatieven. 

Sector- en keteninitiatieven 

Ondernemersvereniging Borchwerf 
 
Sinds de officiële oprichting op 30 juni 1994 is de 
OVB actief met het behartigen van de 
gemeenschappelijke belangen van de binnen 
haar werkgebied gevestigde ondernemingen in 
het algemeen en van de bij haar aangesloten 
leden in het bijzonder. 
 

Het is belangrijk dat een ondernemersvereniging 
haar leden op het park behartigd en ondersteund 
bij haar vraagstukken. Wij vinden het belangrijk 
om actief bij dit proces betrokken te zijn, en 
daarom maken wij deel uit het van bestuur van 
de ondernemersvereniging.  
 
Een belangrijke taak van de 
ondernemersvereniging is geven van invulling 
aan vraagstukken die ontstaan door 
(overheids)beleid. Hierbij wordt informatie 
gedeeld over vragen op het gebied van zowel 
besparing als mogelijkheden tot opwek bij 
individuele ondernemers. Daarnaast kijken we 
naar mogelijkheden tot coöperatieve 
samenwerking. 
 

Bouwen Nederland 
Vakgroep Specialistische Wegenbouw 
 
De Vakgroep Specialistische Wegenbouw 
behartigt de specifieke belangen van circa 50 
infrabedrijven op het gebied van frezen, 
cementbeton wegenbouw, emulsie asfaltbeton, 
geleiderail, geluidsschermen, 
verkeersmaatregelen en wegmarkeren. De 
vakgroep richt zich op de technische en 
organisatorische zaken die vooral de bedrijven in 
deze deelmarkten raken. 

De Vakgroep Specialistische Wegenbouw 
ondersteund de aangesloten bedrijven met 
bijeenkomsten en informatie voor een duurzame 
bedrijfsvoering. Hiervoor zijn bijeenkomsten in 
het leven geroepen om belangrijke vraagstukken 
te bespreken en informatie uit te wisselen 



Invulling deelname initiatieven 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Rademakers concreet invulling geeft aan de verschillende 

initiatieven. 

Ondernemersvereniging Borchwerf  
Op ons bedrijventerrein merken alle ondernemers dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Echter 

is dit niet altijd de eerste prioriteit van onze ondernemers. Daarom vinden wij het bij Rademakers B.V. 

belangrijk dat ondernemers ondersteund worden door een ondernemersvereniging die begaan is met 

haar leden. 

Omdat Rademakers B.V. waarde hecht aan deze hulpvoorziening en uitwisseling van informatie wordt er 

actief deelgenomen aan het bestuur van de ondernemersvereniging. Binnen het bestuurd worden 

plannen ontwikkeld voor werkgroepen, ketenactiviteiten en hulpvoorziening. Binnen deze plannen zijn 

duurzaamheid en CO2-reductie tot een speerpunt verworden. Zo zijn er plannen om de footprint-

aanpak en werkgroepen tot reductie van CO2 door hernieuwbare energie uit te rollen over het 

bedrijvenpark. 

Vakgroep Specialistische Wegenbouw 
De vakgroep specialistische wegenbouw van bouwend Nederlands behartigt niet alleen de belangen van 

haar leden, maar geeft ook invulling aan vraagstukken door middel van het organiseren van 

bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten worden vraagstukken aangedragen en informatie tussen 

bedrijven en experts uitgewisseld. Hierbij is besparing van brandstoffen en CO2-reductie een belangrijk 

terugkerend thema. Wij maken tijd vrij voor medewerkers om bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn 

en zo hun kennis te delen en verbreden. Daarnaast verspreiden wij relevante uitkomsten binnen het 

bedrijf om andere medewerkers ook kennis te laten nemen van nieuwe inzichten. 

 

  



Vrijgemaakt budget 
Rademakers B.V. maakt op 2 manieren budget vrij voor deelname aan initiatieven. De eerste is indirect 

op uur-basis voor deelname aan het bestuur van Borchwerf. Wij schatten dat hier ongeveer 58 uur per 

jaar in gaat. Bij het omzetten van de uren in een kostprijs ramen we het bedrag op €5800,-. 

Het tweede is direct voor deelname aan het netwerkpartnerschap VSW. De kosten hiervoor dienen nog 

te worden bepaald, maar bedragen waarschijnlijk €3500 op jaarbasis. Deze informatie is terug te zien in 

de losse PDF “netwerkpartnerschap VSW.PDF”. Daarnaast verwachten wij hier 10 uur per jaar aan te 

spenderen, waarmee het totaal vrijgemaakte bedrag €4500,- is. 

Het totale budget komt daardoor op €10.300,- 


