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AFKORTINGENLIJST 
 

BFBN De Bond van Betonfabrikanten in Nederland 

CO2 Kooldioxide 

EIA Energie InvesteringsAftrek 

ICT Informatie- en CommunicatieTechnologie 

IZG Industrie Zand en Grind 

KAM Kwaliteit, Arbo en Milieu 

LED Light-Emitting Doide 

MKI Milieu Kosten Indicator 

MT Management Team 

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

PAGO Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek 

PV Photo Voltaic 

SBO Spaansen BouwSystemen 

SDE Stimulering Duurzame Energie 

SGL Spaansen Grondstoffen en Logistiek 

SV Spaansen Vloeivloeren 

SWM Specifiek Werkzame Massa 

SZ Spaansen Zeevaart 

TBM Tuin en Bestratingsmaterialen 

VIOS Vragen, Ideeën, Opmerkingen en Suggesties 
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VOORWOORD 
 
Veel initiatieven binnen Spaansen Groep hebben in het voorgaande jaar tot een positief rendement geleid. 
Ook in 2017 weet Spaansen deze trend voort te zetten. We laten u zien dat het milieu- en MVO-beleid 
tastbaar aanwezig is in de breedte van de organisatie. Spaansen heeft over de hele linie processen, 
producten en diensten goed in beeld en geeft sturing aan het milieu- en MVO-beleid op basis van de 
energieverbruik rapportage. Hierdoor ontstaat een verdere optimalisatie in vermindering van de huidige 

CO2-emissie.  
 
De samenwerking met ketenpartners is verdiept en het wederzijds vertrouwen is toegenomen. Samen 
kennis, kunde en vaardigheden delen heeft tot vermenigvuldiging van de output geleid. Bij dit alles is de 
goede kwaliteit en betrouwbaarheid ongewijzigd gebleven. Resultaat? Een nieuwe overslag- en loslocatie in 
Leeuwarden, het continueren van investeringen in materieel, het implementeren van innovatieve ICT- 
toepassingen en uitbreiding van de product en service portfolio.  
 
‘Partnership op z’n best’ wordt natuurlijk ook mogelijk gemaakt door onze medewerkers die elke dag het 
gedachtengoed van Spaansen positief vorm geven. Collega’s houden elkaar scherp op het gebied van 
lifestyle, veiligheid en welbevinden. Met elkaar zijn we, dankbaar, blij en trots op het resultaat! Van alle 
kanten bezien is één conclusie die overblijft: ‘Verbinding Is Ons Succes’. 
 
 
Namens de groepsdirectie 
Spaansen Groep B.V. 
 
 
J.G.H. Spaansen 
Algemeen Directeur 
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LEESWIJZER 
 
Voor u ligt de voortgangsrapportage aangaande de CO₂-Prestatieladder. We zijn blij u te kunnen melden 
dat Spaansen Groep vanuit een stabiele basis verder kan professionaliseren. In dit rapport is voor de eerste 
keer een logische tweedeling in de informatie gemaakt waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
procedures, doelstellingen, beleid enerzijds en de output hiervan anderzijds. Dit rapport betreft de output 
van de in het handboek beschreven werkwijze en is het periodiek verslag. 
 
We hebben ons laten leiden door de voorschriften vanuit het handboek voor de CO2-Prestatieladder 3.0 en 
hebben de authenticiteit van het document gehandhaafd. De onderverdeling van de hoofdstukken volgens 
het proces Inzicht, Reductie, Communicatie en Participatie is behouden.  
 
Tot slot bevat dit periodiek verslag beeldend materiaal in de vorm van foto’s, slides en nieuwsberichten. De 
reden hiervoor is dat de directie, MT-leden en medewerkers van mening zijn dat Spaansen als 
gerenommeerd familiebedrijf ‘gezien’ mag worden. 
 
 
R.J. Bergsma 
Kwaliteit, Arbo & Milieu 
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INZICHT 
 
Om voortschrijdend inzicht te behouden tijdens het steeds intensiever behandelen van materie over 
energiereductie en MVO, heeft Spaansen besloten om per het eerste kwartaal 2017 een vaste aanstelling 
voor een KAM-coördinator vrij te maken. 
 
Door bewust met de materie van energiereductie en MVO bezig te zijn en met behulp van het door de 
administratie aangeleverde CO2-emissie inventarisatiebestand heeft Spaansen accuraat inzicht in haar 
emissie, nodig om efficiënt de verbetermogelijkheden te identificeren. Hierbij zijn onderstaande punten 
volgens het handboek CO2-Prestatieladder 3.0 leidend geweest: 
 
1. identificatie en analyse van energiestromen van het bedrijf en de projecten; 
2. alle energiestromen zijn aantoonbaar en kwantitatief in kaart gebracht en de lijst wordt tweejaarlijks 

opgevolgd en actueel gehouden; 
3. volgens het bovengenoemde handboek is tevens in hoofdstuk drie van deze rapportage een 

maatregelenlijst toegevoegd. 
 
Het bepalen van de CO₂-emissie start met het overzetten van facturen en grootboekrekeningen in Excel en 
dient als basis voor het bepalen van de CO2-footprint van Spaansen Groep.  
 

Identificatie en analyse van energiestromen 
Om de actuele identificatie en analyse van de energiestromen van de organisatie en projecten in kaart te 
brengen is een interne audit uitgevoerd en een energiebeoordeling opgesteld. 
 

Interne audit 
De interne audit voor de CO2-Prestatieladder is op 7 maart 2017 door de KAM-coördinator uitgevoerd. Een 
realistisch beeld van het afgelopen jaar is gevormd door feitelijk meetgegevens te verbinden met 
subjectieve gegevens. Door het structureel communiceren op intranet wordt de eenduidige visie en de 
bewustwording ervan geborgd.  
 

Energie beoordeling 
Hieronder staat een nadere beoordeling van de drie energiestromen binnen Spaansen Groep:  

 diesel 

 gas 

 stroomverbruik 
 
Dit is per B.V. weergegeven en per ‘transportsoort’ (weg, water). Dan volgen de liters en het percentage 
van het totaal. Vervolgens is de omvang gekwantificeerd en de mate waarop beïnvloeding mogelijk is. De 
som hiervan geeft een getal. Hoe hoger het getal, hoe hoger de prioriteit voor het betreffende aspect en 
hoe hoger het reductiepotentieel.  
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Energiestroom Diesel 
 

Bedrijfsonderdeel (2017 Q1&2) Diesel (ltr.) % omvang invloed weging 

Spaansen Bouwsystemen B.V. 20.700 1 1 2 2 
Spaansen Groep B.V. 5.645 0 1 1 1 
Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. 1.463.935 63 3 2 6 
Spaansen Industriezand en -grind B.V. 83.617 4 2 2 4 
Spaansen Materieel en Techniek B.V. 4.201 0 1 1 1 
Spaansen Tuin- en Bestratingsmaterialen B.V. 5.378 0 1 1 1 
Spaansen Vloeivloeren B.V. 43.876 2 2 1 2 
Spaansen Zuidoostbeemster B.V. 25 0 1 1 1 
Spaansen Zeevaart B.V. 534.581 23 3 3 9 
Zandhandel & Overslag Feenstra B.V. 160.305 7 1 2 2 

Figuur 1 Energie beoordeling diesel Spaansen Groep 2017 Q1&2 

 
Energiestroom Gas 
 

Bedrijfsonderdeel (2017 Q1&2) Gas (m3) % omvang invloed weging 

Spaansen Bouwsystemen B.V. 119.589 78 3 2 6 
Spaansen Groep B.V. 919 1 1 1 1 
Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. 689 0 1 1 1 
Spaansen Industriezand en -grind B.V. 3.055 2 1 1 1 
Spaansen Materieel en Techniek B.V. 22.802 15 2 2 4 
Spaansen Tuin- en Bestratingsmaterialen B.V. 3.698 2 1 1 1 
Spaansen Vloeivloeren B.V. 230 0 1 1 1 
Spaansen Zuidoostbeemster B.V. 715 0 1 1 1 
Spaansen Zeevaart B.V. 0 0 1 1 1 
Zand en Overslagbedrijf Feenstra B.V. 1.125 1 1 1 1 

Figuur 2A Energie beoordeling gas Spaansen Groep 2017 Q1&2 

 
Energiestroom Elektra 
 

Bedrijfsonderdeel (2017 Q1&2) Elektra (kWh) % omvang invloed weging 

Spaansen Bouwsystemen B.V. 126.332 10 2 1 2 
Spaansen Groep B.V. 195 0 1 1 1 
Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. 87.425 7 1 1 1 
Spaansen Industriezand en -grind B.V. 774.692 60 3 2 6 
Spaansen Materieel en Techniek B.V. 185.550 14 2 2 4 
Spaansen Tuin- en Bestratingsmaterialen B.V. 31.393 2 1 1 1 
Spaansen Vloeivloeren B.V. 49 0 1 1 1 
Spaansen Zuidoostbeemster B.V. 4.348 0 1 1 1 
Spaansen Zeevaart B.V. 0  0 1 1 1 
Zandhandel & Overslag Feenstra B.V. 41.807 3 1 2 2 
De Zwette Overslagbedrijf B.V. 36.737 3 1 2 2 

Figuur 3A Energie beoordeling elektra Spaansen Groep 2017 Q1&2 
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Op basis van voorgaande analyse zijn de volgende aandachtsgebieden geïdentificeerd: 
 

1. Dieselverbruik Zeetransport (weging 9) 
2. Dieselverbruik Wegtransport (weging 6) 
3. Gasverbruik Bouwsystemen (weging 6) 
4. Stroomverbruik Industriezand en -grind (weging 6) 
5. Dieselverbruik Industriezand en -grind (weging 4) 
6. Stroomverbruik Garage (weging 4) 

 
Door in toenemende mate gegevens in detail te specificeren kan gericht prioriteit worden bepaald. Per 
aandachtsgebied wordt nader gespecificeerd welke machines, afdelingen of onderdelen veel energie 
gebruiken, zodat de beste emissiereductiekansen opgepakt kunnen worden en de CO2-footprint van 
Spaansen verder wordt gereduceerd. 
 

Aantoonbare en kwantitatieve energiestromen 
 

Aantoonbare energiestromen 
Het bepalen van de CO₂-emissie op basis van facturen en grootboekrekeningen in Excel maken de CO2-
footprint van Spaansen Groep mogelijk. Hiermee worden energiestromen door Spaansen aantoonbaar in 
kaart gebracht en een actuele emissie-inventaris bijgehouden. Hierin staat tevens beschreven waar de 
benodigde gegevens vandaan komen. Op de server van Spaansen zijn deze data in detail te vinden in Excel 
formaat. 2011 is hierin het referentiejaar. 
In figuur 5 ziet u het overzicht van de emissie-inventaris van Spaansen Groep over 2016 en in figuur 6 
worden dezelfde gegevens getoond over 2017. Hierbij maken we de volgende aantekeningen: 
 

1. Het zeeschip MNO valt onder bedrijfsonderdeel Zeetransport en verbruikt als opzichzelfstaande 
entiteit verreweg het meeste diesel. Dit komt mede doordat het zeeschip 24x7, het hele jaar rond 
in bedrijf is en middels generatoren voor alle energie afhankelijk is van diesel. Dit heeft tevens tot 
gevolg dat een kleine emissieafname in een proces, over het jaar genomen een grote winst 
oplevert. 

2. De meer dan 60 vrachtwagens van Wegtransport zorgen voor het netto grootste aandeel 
dieselverbruik binnen de organisatie. In de voorgaande jaren zijn aanzienlijke emissiereducties 
behaald bij het vrachtwagengebruik. Winst moet verder in de marge worden behaald, wat door het 
hoge aantal vrachtwagens tot heden blijft lonen. 

3. Het merendeel van het gebruikte gas bij Bouwsystemen is nodig voor het uithardingsproces van de 
betonelementen, welke op productietafels worden verwarmd. Daarnaast wordt gas gebruikt voor 
verwarming van de productiehal in de winter en een klein deel van het gas wordt gebruikt in de 
kantine voor voedselbereiding. 

4. Bij bedrijfsonderdeel Industriezand en -grind wordt gebruik gemaakt van diverse transportbanden 
en een zeef-, brekerinstallatie. Zand wordt via diverse transportbanden van boord en vervolgens 
door een zeefinstallatie naar bulkopslag vakken vervoerd.  

5. Gebruik van kranen en shovels om zand uit de schepen te halen en vrachtwagens te laden 
resulteert in het dieselverbruik bij Industriezand en –grind. 

6. In de Spaansen-garage wordt elektriciteit gebruikt door een divers assortiment aan gereedschap en 
apparatuur zoals handgereedschap, lasapparatuur en autoliften. Daarnaast is elektriciteitsbehoefte 
voor verlichting van het gebouw, buitenterrein, en kantoormiddelen. 
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1e helft 
2016 
Scope 1 

Categorie Onderdeel Extra gegevens Eenheid Aantallen (1e 
helft 2016) 

Ton CO2 

Brandstof Verwarming Spaansen Groep B.V. m3 gas 1.031 1,9 

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. 1.372 2,6 

Spaansen Industriezand en -grind B.V. 2.289 4,3 

Spaansen Materieel en Techniek B.V. 27.897 52,6 

Spaansen Bouwsystemen B.V. 89.797 169,2 

Spaansen Vloeivloeren B.V. 258 0,5 

  Spaansen Tuin- en bestratingsmaterialen B.V.   3.746 7,1 

Machines en 
diversen 

Diesel Liter diesel 1.468.976 4.744,8 

Benzine Liter benzine   0,0 

LPG Liter LPG 3.287 5,9 

Overige Overige     0,0 

Zakelijk auto 
gebruik 

Lease bedrijf  Diesel Liter diesel   0,0 

Benzine Liter benzine   0,0 

LPG Liter LPG   0,0 

Eigen beheer 
auto's 

Diesel Liter diesel 33.424 108,0 

Benzine Liter benzine 0,0 0,0 

LPG Liter LPG 0,0 0,0 

Overige Overige   0,0 0,0 

Airconditioning Vestiging SBO Kg gelekt 
koelgas 

0 

 

SGL 0 

IZG 0 

SMT 0 

GRO 0 

TBM 0 

1e helft 
2016 
Scope 2 

Categorie Onderdeel Extra gegevens Eenheid Aantallen Ton CO2 

Zakelijke  
vliegreizen 

Boeking 
agent 

vlucht <700 km Kilometers    0,0 

vlucht 700-2500 km Kilometers  3772 0,8 

vlucht >2500 km Kilometers    0,0 

Zakelijke 
gebruik privé 
auto 

decl. km 
zakelijke 
ritten 

  Kilometers 

121.063 26,6 

Elektriciteits- 
verbruik 

Elektriciteit Spaansen Groep B.V. KWh 145 0,0 

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. 77.921 0,0 

Spaansen Industriezand en -grind B.V. 682.119 0,0 

Spaansen Materieel en Techniek B.V. 203.382 0,0 

Spaansen Bouwsystemen B.V. 307.079 0,0 

Spaansen Vloeivloeren B.V. 36 0,0 

Spaansen Tuin- en Bestratingsmaterialen B.V. 43.612 0,0 

Figuur 3 Emissie inventaris Spaansen Groep 1e helft 2016 
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Scope Categorie Onderdeel Extra gegevens Eenheid Aantallen  Ton CO2 

1 

Brandstof 

Verwarming 

Spaansen Groep B.V. 

m3 gas 

919 1,7 

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. 689 1,3 

Spaansen Industriezand en -grind B.V. 3.055 5,8 

Spaansen Materieel en Techniek B.V. 22.802 43,0 

Spaansen Bouwsystemen B.V. 119.589 225,3 

Spaansen Vloeivloeren B.V. 230 0,4 

Spaansen Tuin- en Bestratingsmaterialen BV 3.698 7,0 

Spaansen Zuidoostbeemster B.V. 715 1,3 

Zand en Overslagbedrijf Feenstra B.V. 1.125 2,1 

machines en 
diversen 

Diesel Diesel (liter) 2.267.518 7.324,1 

Benzine Benzine (liter)   0,0 

LPG LPG (liter) 4.140 7,5 

Overige Overige     0,0 

Zakelijk auto 
gebruik 

Lease  
bedrijf 1 

Diesel Diesel (liter)   0,0 

Benzine Benzine (liter)   0,0 

LPG LPG (liter)   0,0 

Eigen beheer 
auto's 

Diesel Diesel (liter) 54.744 176,8 

Benzine Benzine (liter)   0,0 

LPG LPG (liter)   0,0 

Overige Overige 
 

  0,0 

Airconditioning Vestiging 

GRO 

Kg gelekt 
koelgas 

0   

SGL 0   

SBO 0   

IZG 0   

SMT 0  

TBM 0  

2 

Zakelijke 
vliegreizen 

boeking 
agent 

vlucht <700 km Kilometers   0,0 

vlucht 700-2500 km Kilometers   0,0 

vlucht >2500 km Kilometers   0,0 

Zakelijke 
gebruik privé 

auto 

decl. km 
zakelijke 

ritten 

  

Kilometers 130.995 

28,8 

Elektriciteitsver
bruik 

Elektriciteit 

Spaansen Groep B.V. 

KWh 

195 0,0 

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. 87.425 0,0 

Spaansen Industriezand en -grind B.V. 774.692 0,0 

Spaansen Materieel en Techniek B.V. 185.550 0,0 

Spaansen Bouwsystemen B.V. 126.332 0,0 

Spaansen Vloeivloeren B.V. 49 0,0 

Spaansen Tuin- en Bestratingsmaterialen 
B.V. 

31.393 0,0 

Spaansen Zuidoostbeemster B.V. 4.348 0,0 

Zand en Overslagbedrijf Feenstra B.V. 41.807 0,0 

De Zwette Overslagbedrijf B.V. 36.737 0,0 

Figuur 6 Emissie inventaris Spaansen Groep 2017 Q1 en Q2 
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Kwantitatieve energiestromen 
Vanuit de verwerking van aantoonbare energiestromen kunnen deze gekwantificeerd worden en 
vervolgens als basis dienen voor het berekenen van de CO2-footprint. Spaansen Groep maakt gebruik van 
conversiefactoren zoals die zijn voorgeschreven in het handboek 3.0. De uitkomst hiervan is weergegeven 
in de tabellen in figuur 6 en 7 en gevisualiseerd in grafieken in figuren 8 en 9. Beiden laten zien dat de 
grootste CO2-emissie zich bevindt in scope 1. Dit is vooral afkomstig van diesel die gebruikt wordt voor het 
transporteren van verschillende materialen. 
 

Scope 
Hoeveelheid 
(ton) Percentage 

 
Scope 

Hoeveelheid 
(ton) Percentage 

1 5.096,9 99,47  1 7.796,3 99,63 

2 27,4 0,53  2 28,8 0,37 

3 0 0  3 0 0 

Totaal 5.124,3 100.00  Totaal 7.825,1 100.00 
 Figuur 6 Tabel CO2-emissie 2016 Q1&Q2 naar scope  Figuur 7 Tabel CO2-emissie 2017 Q1&Q2 naar scope 

Figuur 8 Grafiek CO2-emissie 2016 Q1&Q2   Figuur 9 Grafiek CO2-emissie 2017 Q1&Q2 

 

Gebruikte conversiefactoren: 2015/17 (handboek v3.0) 

Diesel 3.230 gram CO2/liter 

Elektriciteit         0 gram CO2/kWh 

Gas 1.884 gram CO2/m3 

LPG 1.806 gram CO2/liter 

Gedeclareerde kilometers    220 gram CO2/km 

Figuur 10 CO2 conversiefactoren 

 
 
 
 
 
 
 

CO2 Emissie-Inventarisatie 
2017 Q1&Q2: 7,828 ton

Scope 1 Scope 2

CO2 Emissie-Inventarisatie 
2016 Q1&Q2: 5,124 ton

Scope 1 Scope 2



 

12 

 

REDUCTIE 
 
Binnen Spaansen Groep worden voor het efficiënt uitvoeren van bedrijfsactiviteiten gebruik gemaakt van 
verschillende soorten energie. Gebruikte energiesoorten zijn: witte en rode diesel, accijnsvrije diesel, 
aardgas, propaangas en elektriciteit. Transport maakt een groot deel uit van de Spaansen bedrijfsvoering. 
Hierdoor is diesel de energiesoort die het meest wordt gebruikt en daardoor voor het overgrote deel de 
CO2-footprint bepaalt.  
 

Kwantitatieve reductiedoelstelling 
Spaansen Groep heeft als doelstelling om in 2020 een aan de omzet gerelateerde scope 1&2 CO₂-
emissiereductie van 10% te behalen t.o.v. 2011.  
 

Voortgang reductiedoelstelling  
De voortgang t.a.v. het behalen van de gestelde doelen is nagegaan met behulp van de inventarisatie 2017 
Q1 & Q2. In onderstaand figuur wordt een samenvatting van de stand van zaken weergegeven ten opzichte 
van het referentiejaar 2011. De hoofddoelstelling is 10% reductie ten opzichte van de omzet in 2020 t.o.v. 
2011.  
 

  2013 2014 2015 2016 Q1&2 2016 2017 Q1&2 

CO₂-emissie (ton) 14.999 14.553 13.159 5.124 15.166 7.796 

g CO₂ / € 272 249 185 113 177 165 

t.o.v. ref. jaar 94,90% 87,00% 64,60% 39,5% 61,80% 57,70% 

Reductie t.o.v. 2011 5,10% 13,00% 35,40% 60,5% 38,20% 42,30% 
Figuur 13 Voortgang reductiedoelstelling 

Figuur 13 laat zien dat de netto CO2-emissie de 
afgelopen vier jaar relatief constant is gebleven, 
terwijl de omzet aanzienlijke is toegenomen. Figuur 14 
geeft de voortgang van de reductiedoelstelling t.o.v. 
het referentiejaar weer en bevestigt het effect van de 
ingevoerde CO2-emissie reducerende maatregelen. Er 
is een enorme reductie CO2 uitstoot per Euro omzet 
ten opzichte van het referentiejaar bewerkstelligd. 
Zoals Spaansen er nu voor staat, blijkt dat we nog 
steeds ruimschoots op de goede weg zijn en met z’n 
allen een mooie prestatie neerzetten.  
     Figuur 14 Voortgang reductiedoelstelling t.o.v. 
referentiejaar 
        

Resultaat reductiedoelstellingen 
 
Spaansen Groep is in 2011 gestart met doelgericht haar CO₂-emissie te reduceren en heeft zichzelf destijds 
tot doel gesteld om zich te laten certificeren conform de CO₂-P. Inmiddels is Spaansen Groep gecertificeerd 
conform de CO2-P en koploper in haar sector. De te nemen jaarlijkse stappen om gestelde doelstelling ‘in 
2020 een aan de omzet gerelateerde scope 1 & 2 CO₂-emissiereductie van 10% t.o.v. 2011’ te behalen 
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worden jaarlijks ruimschoots gehaald. Door aanhoudende aandacht voor het vraagstuk worden, zelfs na al 
deze jaren en na doorvoeren van de makkelijke verbeteringen, steeds substantiële resultaten behaald. 
Spaansen kent diverse entiteiten met ieder een eigen bedrijfsvoering. Om deze reden is ervoor gekozen om 
per divisie/bedrijfsonderdeel activiteiten en/of resultaten in kaart te brengen. Hierdoor kan het kader van 
vermindering CO2-emissie, brandstofbesparing, etc. helder worden beschreven. Er is een separaat 
energiemanagement actieplan van aanpak voor een overzicht van de acties om de CO2-emissie te 
reduceren.  
 

Reductiemaatregelen 
Initiatieven opgestart in 2017 die direct en indirect CO2-emissiereductie tot doel hebben, evenals 
initiatieven die betrekking hebben op MVO staan hieronder beschreven: 
 

Aanstelling coördinator innovatie en ontwikkeling 
Per juli is een coördinator innovatie en ontwikkeling bij Spaansen Bouwsystemen aangesteld. De 
coördinator heeft bijzonder ruime ervaring in de betonindustrie en wendt zijn ervaring en kennis aan om 
projecten te innoveren en bestaande organisatie- en werkprocessen te optimaliseren. 
 

Aanstelling coördinator Kwaliteit Arbo & Milieu 
Per maart is de coördinator Kwaliteit Arbo & Milieu bij de Spaansen Groep aangesteld. De coördinator is 
ervaren in procesbeheersing in de hoog risico industrie. 
 

Ingebruikname distributie-HUB voor casco-elementen in De Meern 
 Het in de nacht transporteren van elementen naar de HUB zorgt voor een lager dieselverbruik. Door de 

lage verkeersdruk in de nacht kan efficiënt gereden worden. 

 Doordat de HUB centraal gelegen is, kan de levering van elementen op diverse bouwlocaties met een 
efficiëntere inzet van vrachtwagens worden gerealiseerd. Dit resulteert in een aanzienlijke afname van 
te rijden kilometers. 

 De HUB heeft tot effect dat de aflevertijd van elementen op bouwlocaties betrouwbaarder is 
geworden. 

 

CO2 bewust bouwen tijdens renovatie van kantoortorens 
 Plaatsing van een energiezuinige warmteterugwinning unit. 

 Plaatsing van warmte- en zonwerend glas. 

 Plaatsing van bewegingssensoren ten behoeve van verlichting. 
 

Rijpheidsmeting betonproducten 
De in 2016 opgestarte test met rijpheidsmetinginstrumenten waarmee nauwkeurig de mate van uitharding 
en de exacte samenstelling van het beton gemeten wordt, is afgerond. De resultaten zijn dermate goed dat 
het gebruik van de rijpheidsmeting is opgenomen in het bedrijfsproces. 

 Het verkregen inzicht in de mate van uitharding zorgt voor efficiënter gebruik van de 
verwarmingselementen in de betontafels, met een reductie in gasverbruik tot gevolg. 

 Inzicht in de samenstelling van het beton maakt sturing op het proces mogelijk waardoor kwaliteit 
geoptimaliseerd wordt en de CO2-emissie tijdens dit proces minimaal gehouden wordt. 
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Optimaliseren belading A-bokken 
Voor het transport van cascobetonelementen worden A-bokken gebruikt. Door A-bokken zo efficiënt 
mogelijk te beladen, wordt het aantal transportbewegingen gereduceerd. Om dit te bereiken zijn nieuwe 
methodes toegevoegd aan de bestaande middelen om een A-bok maximaal efficiënt te beladen: 

 ontwerp en productie van langere wanden. Hierdoor reduceert het aantal te vervoeren elementen. 
Daarnaast maakt een diversiteit aan maten het makkelijker om het maximaal toelaatbaar 
laadvermogen te bereiken; 

 invoeren van een ICT-systeem die assisteert bij het bepalen van hoe de A-bokken te beladen. 

Meerdere losplaatsen 
 Het aantal loslocaties neemt gestaag toe. De bestaande loslocaties te Amsterdam, Beverwijk, Diemen, 

Schagen, Enkhuizen, IJmuiden en Alkmaar zijn per maart 2017 uitgebreid met een nieuwe locatie in 
Leeuwarden. Zandhandel en Overslaglocatie Feenstra B.V. in Leeuwarden is toegevoegd aan de 
Spaansen-organisatie. Een verbeterde regionale dekking van loslocaties, resulteert in een lager 
dieselverbruik doordat vrachtwagens minder ver hoeven te rijden om zand te laden. 

 

Vervangen van oud materieel 
Er wordt bedrijfsonderdeel overschrijdend gekeken naar inzetbaarheid van beschikbaar materieel en is 
aansluitend een inkoopstrategie waardoor de meest CO2-genererend materieel sneller wordt vervangen. 

 Bij Bouwsystemen is een oude elektrische heftruck voor een nieuwe vervangen. 
 

Vervangen schroef MNO Zeezand 
De schroef van het zeeschip MNO Zeezand is vervangen. Plaatsing van de schroef zorgt voor afname van 
trilling en toename van aandrijvingskracht. Beiden hebben een gunstig effect op het brandstofverbruik. 
 

Optimaliseren bezinkbak zandzeverij 
Voor het zeven van zand is veel water nodig, dat na gebruik naar een bezinkbak wordt geleid. Door 
aanpassingen aan de bezinkbak wordt een groot deel van het water direct hergebruikt in het 
productieproces. Het overige water verblijft langer in de bezinkbak waardoor fijne fracties beter neerslaan 
en het water mooi schoon wordt. Door de aanpassingen is ook een aanzienlijke afname van neergeslagen 
grove fracties in de bezinkbak, minder slibvorming en zijn minder kraanbewegingen nodig om de bezinkbak 
schoon en functioneel te houden. 
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TRANSPARANTIE 
 
Door het voeren van een transparant energiebeleid wil Spaansen Groep de creatieve betrokkenheid van de 
medewerkers stimuleren. Tevens geeft transparantie andere organisaties, instanties en overheden inzicht 
in ambities, manier van werken en voortgang van haar energiebeleid. 
 

Communicatiedoelstellingen 
 

Interne communicatiedoelstellingen 
Er zijn drie concrete doelstellingen gedefinieerd.  
1. Verankeren van het begrip duurzaam ondernemen en wat daar zoal mee samenhangt, teneinde de 

medewerkers, zowel op managementniveau als op de werkvloer, bewust te maken van hun manier van 
werken en handelen in relatie tot duurzaamheid / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  

2. Informeren van medewerkers over de geformuleerde doelstellingen ten aanzien van CO₂-
emissiereductie en dit is in het belang van Spaansen Groep om deze doelstelling te behalen.  

3. Het binnen het bedrijf creëren van draagvlak voor het CO2-vraagstuk, met als doel de medewerkers 
stimuleren om mee te denken over effectievere energie- en CO2-emissiereductie maatregelen. 

 

Externe communicatiedoelstellingen 
1. De belangrijkste doelstelling is enthousiasmeren over het te voeren beleid en daardoor een 

voorbeeldfunctie te dragen. 
2. Bewustwording bij externe doelgroepen creëren dat Spaansen Groep duurzame producten en diensten 

aanbiedt en actief is om verder te verduurzamen.  
Spaansen Groep is met recht een aanbieder van duurzame oplossingen; een onderneming die in de 
volledige waardeketen duurzaamheid hoog in het vaandel heeft en daar authentiek op acteert.  

3. Verschaffen van inzicht in de resultaten en CO2-emmisiereductie aanpak van Spaansen aan 
leveranciers, klanten en deskundigen ten behoeve van kennisdeling, maken van een branchegenoot 
vergelijking of het vormen van een kritisch oordeel over de manier van werken. 

 

Communicatie initiatieven 
 
Om de communicatiedoelstellingen te behalen en haar personeelsleden, partners, relaties, 
branchegenoten en overige geïnteresseerden te bereiken en te informeren over hoe Spaansen werkt aan 
CO2-emissiereductie, waar we staan en hoe hieraan meegewerkt kan worden, wordt het vraagstuk steevast 
aangekaart tijdens de volgende bijeenkomsten en acties: 
Periodiek: 

 Halfjaarlijks chauffeursoverleg; 

 Halfjaarlijkse lunchbijeenkomst Bouwsystemen; 

 Lunches met de directie bij de diverse bedrijfsonderdelen; 

 KAM inspectierondes; 

 KAM-overleg met MT-leden 

 Halfjaarlijks bedrijfsmagazine ‘de Trechter’. 
Zich voorgedane gelegenheid: 
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 Bouwbeurs 
Tijdens de drukbezochte stand van Bouwsystemen op de Bouwbeurs in februari, is veelvuldig 
aandacht geschonken aan de milieubewuste werkwijze van Spaansen; 

 Aannemersuitje bij Spaansen 
Een bezoek van leden van Aannemersvereniging Zuid-Holland Midden en Aannemersvereniging 
Haaglanden op 4 april aan Spaansen was naast bijzonder gezellig, ook gelegenheid om het 
milieuvraagstuk aan te kaarten. 

 

PARTICIPATIE 
 
Deelname aan CO2-emissiereductie initiatieven vindt plaats in één of meerdere onderstaande vormen: 
 
Initiatieven in de markt 
Directie en MT-leden verkrijgen doorlopend informatie over initiatieven ‘in de markt’. Zij spreken met 
branchegenoten, partners en ontvangen informatie uit de media en vakliteratuur.  
 

Bezoeken van bijeenkomsten 
Via diverse nieuwsbrieven blijft Spaansen Groep op de hoogte van werkgroepen, informatiedagen en 
congressen. Voor de organisatie relevant gevonden bijeenkomsten worden bijgewoond. 

- Deelname MVO webinar van MVO consultants. 
 
Initiatieven bespreken in overleggen 
De mogelijkheden tot energiebesparing en CO₂-reductie worden besproken in diverse overleggen. Denk 
hierbij aan het KAM- en managementoverleg, maar ook chauffeurs- en medewerker overleg. 
Doel is het verkrijgen van voortschrijdend inzicht en het geven van sturing aan het proces om kennis te 
verzamelen. Besparing en CO₂-reductie zijn een vast agendapunt. 
 
Passieve deelname aan een initiatief 
Spaansen Groep neemt passief deel aan projecten om energie te besparen en CO₂-emissie te reduceren 
door het verkrijgen van informatie.  

- De organisatie is lid van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), 
Transport en Logistiek Nederland (TLN), Bouwend Nederland, Nederlandse Ondernemersvereniging 
voor Afbouwbedrijven (NOA) en van Duurzaam Gebouwd. 

 
(Beperkt) actieve deelname 
Spaansen Groep neemt (beperkt) actief deel aan projecten om energie te besparen en CO₂-emissie te 
reduceren. In het managementoverleg wordt een weloverwogen informatiebehoefte vastgesteld en vindt 
besluitvorming plaats over consequenties voor reductie-aanpak.  
 
Actieve deelname aan een initiatief 
Spaansen Groep neemt deel aan keteninitiatieven. Deelname vindt plaats in werkgroepen waarin 
informatie wordt verzameld en gedeeld of georganiseerde dagen waarop kennis wordt gedeeld.  
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A10, Amsterdam 
In opdracht van Rijkswaterstaat is op de Westelijke Ringweg het asfalt van de hoofdrijbaan vervangen. 
Spaansen Grondstoffen en Logistiek heeft acht tot twaalf lichtgewicht kiptrailers per werkdag ingezet. In 
aanloop van het project zijn Spaansen en andere betrokken partijen via LEAN-sessies bijeen gebracht om de 
planning tot in detail voor te bereiden. Deze strakke planning heeft geresulteerd in een optimale inzet van 
materieel en grondstoffen waarbij milieubelasting tot het minimum haalbare is beperkt. 

N31, Harlingen 
De verdiepte aanleg van de N31 draagt bij aan een duurzame opwaardering van Harlingen. Naast 
minimalisering van de verkeers- en omgevingshinder tijdens de aanleg, is een optimaal duurzame realisatie 
een belangrijke doelstelling.  
Het eerste doel realiseert Spaansen door een slimme fasering, waardoor alle weggebruikers tijdens de 
gehele realisatiefase maar één keer omgeleid worden. Daarom is het hoofdthema van onze inschrijving 
ook: ‘Iedereen in 1 x om’. Naast deze verrassende aanpak is het N31 Harlingen-project door de 
hoofdaannemer gegund wegens innovatieve en flexibele invulling aan de tweede doelstelling. De duurzame 
oplossingen zijn zichtbaar gemaakt in de fictieve EMVI korting bij inschrijving op de aanbesteding: 

1. Spaansen is geselecteerd als de ketenpartner logistieke dienstverlening voor de hoofdaannemer 
doordat wordt gereden met aluminium trailers; 

2. hiernaast is een tijdelijke mobiele betoncentrale op het nabij gelegen terrein van Spaansen 
gerealiseerd zodat er veel kortere vervoersbewegingen zijn voor het betontransport; 

3. voor dit project is een duurzaamheidsplan opgesteld en wordt gestreefd naar meetbare resultaten 
t.a.v. de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen binnen het project, inclusief 4 –wekelijkse 
rapportage van deze resultaten. 

Deze aanpak leidt tot aantoonbare vermindering van milieukosten, milieubelasting en energieverbruik. 
Optimalisatie tijdens de realisatie van het project wordt bevorderd doordat Spaansen een cultuur creëert 
waarin medewerkers zich permanent bewust zijn van het belang van duurzaamheid en via hun gedrag 
proactief een bijdrage leveren. 
 

Dag van de bouw 
In samenwerking met Ballast Nedam is op 20 mei deelgenomen aan de dag van de Bouw. Spaansen was 
vertegenwoordigd met twee vrachtwagens. 
 
Een specifiek budget 
Benodigde budgetten worden voorafgaand aan of lopende het project vastgesteld en vrijgemaakt. 
Daarnaast is er door J.G.H. Spaansen een specifiek budget voor keteninitiatieven in komende jaren 
beschikbaar gemaakt.  
 
Winkel, 28 september 2017 
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BRONVERMELDING 

 Handboek CO₂-Prestatieladder 2.2, 2014, 3.0, 2015. 

 NEN-EN-ISO 14064-1:2012. 

 The Greenhouse Gas Protocol, Revised edition, 2004. 

 Interviews met directie, MT-leden en medewerkers.  

 Input van medewerkers door werkbezoeken KAM-coördinator. 

 Duurzaamheidsverslag van ketenpartner. 
 
Website 
Trechter http://www.spaansen.nl/over-ons/de-trechter 
Certificaten http://www.spaansen.nl/over-ons/certificaten 
 
Beleidsverklaring VGM, beleidsverklaring MVO, Voortgangsrapportage CO2-prestatieladder en CO2 footprint  

http://www.spaansen.nl/over-ons/documenten 
  

http://www.spaansen.nl/over-ons/de-trechter/
http://www.spaansen.nl/over-ons/certificaten/
http://www.spaansen.nl/over-ons/documenten/
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APPENDIX A - BEELDMATERIAAL 

 
Leerzame rondleiding project N31 Harlingen 
Geschreven: 30 juni 2017 | Geschreven door Bianca van der Lippe 
 
Ballast Nedam nodigt Spaansen uit op maandag 26 juni voor een rondleiding op het project N31 
Harlingen. Na twee jaar het project vanuit de auto of vrachtauto te hebben gezien, nemen een aantal 
Spaansen-medewerkers en -familieleden graag een kijkje achter de schermen. 
 
Het oude kantoor van Spaansen Systeemvloeren B.V. aan de Kanaalweg in Harlingen fungeert als 
thuisbasis voor de medewerkers van Ballast Nedam. Op deze locatie worden de Spaansen bezoekers 
onder het genot van een kop koffie met wat lekkers geïnformeerd over het vijfjarige project N31. Een 
veelomvattend interessant project zo blijkt. Opvolgend een greep uit de werkzaamheden: 

 vanwege de invloed van eb en vloed een continu monitoring van het grondwater 

 omleidingen leggen voor de tijdelijke verkeersdoorstroming 

 schuren en tuinen verplaatsen 

 wanden van viaducten bekleden: het aangezicht met een basaltblokken-, en de binnenkant 
een zand-look 
 

Onmogelijk zou je denken, Ballast Nedam krijgt het voor elkaar!  
 
Als afsluiting wordt de rondleiding op een tweewieler voortgezet en fietst men langs, door en over het project. Een perfecte manier om een optimale indruk te krijgen 
van dit megaproject. Eind 2017 wordt de weg opengesteld voor verkeer. Wil je het project tot die tijd volgen? Op de website www.n31harlingen.nl vind je nadere 
informatie ondersteund met actueel beeldmateriaal. 

SGL Groepsdirectie luncht 4 juli bij loslocatie Schagen 
Geschreven: 19 juni 2017 | Geschreven door Saskia Mooij 
 
De keet van de loslocatie in Schagen is opgeknapt en zeker een bezoek waard! De groepsdirectie is 
benieuwd naar het eindresultaat en gaat dinsdag 4 juli a.s. langs met een goedverzorgde lunch.  
 
Ben je in de buurt en heb je trek, geef het door aan secretariaat@spaansen.nl . Vergeet het niet tijdig te 
melden bij de afdeling Planning Wegtransport. 
 
Ab, Rieanne en Johan zien ernaar uit. 
 

IZG Directielunch woensdag 17 mei in kantine IZG 

Geschreven: 01 mei 2017 | Geschreven door Saskia Mooij 
 
Ab, Rieanne en Johan lunchen woensdag 17 mei a.s. mee met collega’s van IZG. Zij zijn benieuwd naar de mening, visie, vragen en feedback van deze groep 
medewerkers.  
 
Om 12.00 uur is de tafel gedekt met lekkere broodjes, fruit en een glaasje sap. Als dat geen vruchtbaar gesprek wordt…!  
 

Alg Statusmelding doel vermindering CO2-uitstoot 
Geschreven: 14 april 2017 | Geschreven door Brenda Sepers 
 
Hierbij een statusmelding over de voortgang van de doelstelling om de CO2-uitstoot bij Spaansen te verminderen. De doelstelling Spaansen-breed is om in 2020 10% 
minder CO2 uit te stoten ten opzichte van referentiejaar 2011. De resultaten van het afgelopen jaar zijn naast de reeds eerder gepresenteerde footprints gezet. Hieruit 
blijkt dat het CO2-bewust handelen al goed geïntegreerd is in de bedrijfsvoering. 
 
Voorbeelden die een positieve invloed hebben op de resultaten 
 

 De afgelopen drie jaar zijn dertig Euro 6-vrachtwagens aangeschaft. Hiermee is duidelijk een ‘vergroeningsslag’ gemaakt in het wagenpark. Het aantal Euro 
3- en Euro 4-motoren is teruggelopen van 30 naar 7. 

 Spaansen koopt Groen Garant Stroom in bij de stroomleverancier. Deze stroom wordt in Nederland met windmolens opgewekt waarbij geen CO2 wordt 
uitgestoten.  

 Vloeivloeren gebruikt nieuwe lichte trailers waardoor de belading is toegenomen van 12 naar 20 ton. 
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Op en 25 april a.s. wordt de jaarlijkse audit voor de CO2 Prestatieladder uitgevoerd door Dekra. We wensen alle betrokkenen succes met de audit. 

 

SGL HUB-locatie in De Meern 
Geschreven: 14 april 2017 | Geschreven door Annette Buil 
 
SBO maakt tegenwoordig gebruik van een HUB-locatie in centraal Nederland. Het betreft een 
verdeelplein waar wandenvrachten op voorraad worden gezet of onze vrachtauto’s van SGL in het 
weekend worden geparkeerd. Doel? Betrouwbare aflevertijden, efficiënt transport, kostenverlagend en 
CO2-uitstootreductie. 
 
In De Meern heeft SBO onlangs een leeg terrein in gebruik genomen waar ’s nachts wandenvrachten op 
voorraad worden gezet. Vanwege de lage verkeersdrukte op dit tijdstip is ons vervoer eerder in centraal 
Nederland met minder dieselverbruik. De vrachten worden overdag afgehaald en op de afgesproken 
tijden op de bouwlocatie afgeleverd. 
 
De centralisatie leidt tot een efficiënte inzet van onze vrachtwagens. Het terrein wordt tevens gebruikt 
om deze, bijvoorbeeld in het weekend, te parkeren. Chauffeurs rijden vervolgens met een poolauto 
naar Winkel. Ook dit scheelt aanzienlijk in het dieselverbruik. Een echte win-winsituatie! 
 

ALG Aannemers nemen kijkje bij Spaansen 
Geschreven: 11 april 2017 | Geschreven door Annette Buil 
 
Leden van de Delftse Aannemers Vereniging, Aannemersvereniging Zuid-Holland Midden en 
Aannemersvereniging Haaglanden brengen op 4 april een bezoek aan Spaansen. Het initiatief is 
afkomstig van Arjo Riedijk, directeur bij bouwbedrijf Weboma. Na een eerder bezoek aan ons bedrijf, 
dacht hij: dit is interessant voor onze leden! 
 
Het dagvullende programma voor het 22-tellende ledenkoppel start met een kijkje in de keuken van 
Spaansen in Harlingen en Winkel. Daarna wordt onder het genot van een voortreffelijk buffet bij 
Spaansen Tuin en Bestrating nagepraat over alle indrukken op deze enerverende dag. 
 
Namens de aannemers, bedankt voor deze bijzondere en leerzame dag. Zij hadden het voor geen goud 
willen missen! 
 

ALG Inhoud VIOS-bus 
Geschreven: 03 april 2017 | Geschreven door Annette Buil 
 
De VIOS-bus is gevonden! Diverse vragen, ideeën, opmerkingen en suggesties druppelen binnen. De groepsdirectie is blij met deze input. Bedankt daarvoor. 
 
Weet je de VIOS-bus nog niet te vinden en zie je verbeteringen in bestaande activiteiten, producten of processen? Schroom niet en breng het in. Hieronder tref je de 
locaties waar de VIOS-bussen zijn te vinden. 
 
• Hoofdkantoor  : personeelsingang 
• Tuin en Bestrating Winkel : verkoopkantoor begane grond 
• Garage   : naast de sleutelkast 1ste etage  
• Bouwsystemen  : hal begane grond bij kleedruimtes 
• Industriezand en –grind : entree kantine 
 
Twijfel of je inbreng wordt gebruikt? Niet nodig! De locatieverantwoordelijke zorgt maandelijks dat de inhoud uit de VIOS-bus bij de groepsdirectie komt. Vervolgens 
krijgt elke divisie van de groepsdirectie een terugkoppeling. Eveneens brengt de groepsdirectie per kwartaal verslag uit via intranet. Houd het in de gaten! 
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SBO Geslaagde Bouwbeurs Spaansen Bouwsystemen 
Geschreven: 13 februari 2017 | Geschreven door Saskia Mooij 
 
Een top week! De stand van Spaansen Bouwsystemen heeft een sterke aantrekkingskracht op het 
publiek. Dagelijks een hoog aantal bezoekers en tot in de laatste uren drukte. Onze missie bij aanvang, 
Bouwbeurs 2017; dé plek om met elkaar een stap richting de toekomst te zetten, is een feit. Bekenden 
onder de betreffende bezoekers en naar verwachting zeker potentiële nieuwe klanten. 
 
De kracht van ontmoeten 
De Bouwbeurs-dagen zijn bedoeld om de vakkennis te vergroten en alle noviteiten in de bouwwereld te 
ontdekken. Gezellig met collega’s, solo of met partner. Ook bij Spaansen Bouwsystemen zijn volop 
ontwikkelingen en plannen aanwezig; naast de continuïteit in optimalisering van de bestaande prefab 
beton wanden en het hanteren van duurzaam beton, zoeken wij naar de nieuwste prefab oplossingen en 
realisatie van innovatieprojecten. Interessant voor de bezoekers! Kortom, het perfecte event om buiten de 
werksfeer elkaar te ontmoeten. 
 
Bouwen met relaties 
Naast alle beursdrukte maakt het team tijd voor een stukje ontspanning met de bezoekers. Mede dankzij INEX standbouw leent de stand zich er optimaal voor. Een 
moment voor een goed kop koffie met een lekkernij of lunch wordt niet overgeslagen. Praten over elkaars kennis en kunde, innovaties en ontwikkelingen. Dit noemen 
wij bouwen met relaties, bedankt voor de komst! Bouwbeurs-team, Aike Minnes, Chris Spaansen, Raimond Lotz, Gosé Schepers, Ferdinand Metzlar, Cees Schiebaan, Ab 
Knook en gastvrouw Patricia Kliffen, de positieve inzet en professionaliteit wordt zeer gewaardeerd! 
 

ALG Agenda groepsdirectielunch 2017 
Geschreven: 30 januari 2017 | Geschreven door Saskia Mooij 
 
De agenda 2017 voor de groepsdirectielunch is gereed. Klik op deze link om te raadplegen. 
 
Om de wederzijdse betrokkenheid tussen medewerkers en de groepsdirectie te vergroten wordt iedereen ook dit jaar van harte uitgenodigd om samen met de directie 
te lunchen. In 2016 hebben veel lunchsessies plaatsgevonden waarbij medewerkers de inhoud van het gesprek bepaalden. Dit leverde nuttige inzichten op voor de 
directie. 
 
Hopelijk is de opkomst van medewerkers in 2017 minstens net zo goed. 
Directie is graag weer een luisterend oor voor jouw mening, visie, vragen en feedback. 
 
Woensdag 1 maart luncht de groepsdirectie met collega’s van Bouwsystemen in Harlingen. Eet je mee? Je kunt je inschrijven via secretariaat@spaansen.nl  
 

ALG Lunch groepsdirectie 
Beste allemaal, 
 
Binnen de Spaansen Groep wordt hard gewerkt. De groepsdirectie is erg blij met ieders inzet die het eerste halfjaar tot resultaten boven verwachting heeft geleid. 
Daarnaast zijn we blij te vernemen dat het oude ‘Spaansen-gevoel’ weer terug is; een no-nonsenshouding, samen de schouders eronder. 
 
Om de wederzijdse betrokkenheid tussen medewerkers en de groepsdirectie te vergroten wordt iedereen het komende jaar van harte uitgenodigd om samen met de 
directie te lunchen. Tijdens deze lunch bepalen de medewerkers de inhoud van het gesprek. Wij zijn erg benieuwd naar je mening, visie, vragen en feedback. Tijdens een 
respectvol, eerlijk en transparant gesprek willen we die graag van je horen. Hierbij is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt om zaken te delen en we elkaar kunnen 
vertrouwen dat wat er aan tafel gezegd wordt ook onder ons blijft en geen ruis geeft of nadelige consequenties heeft. We werken uiteindelijk met elkaar en voor elkaar 
aan een positief resultaat. 
 
Het Secretariaat heeft voor de lunchsessies een planning gemaakt waarin afdelingen zijn ingedeeld. Maandelijks wordt het rooster van de opvolgende maanden op 
intranet geplaatst en je kunt je inschrijven via secretariaat@spaansen.nl. Tussentijds is het rooster via intranet te raadplegen. Voor een optimale conversatie kunnen zich 
per keer maximaal zes personen aanmelden. 
 
Wij ontmoeten jullie graag en zien uit naar onze gezamenlijke lunch. 
 
De Groepsdirectie 
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