Keteninitiatieven
Branche-informatie:
Bedrijven in de metaalproductenindustrie zijn vaak actief als toeleverancier van onderdelen en
halffabricaten aan andere industriële bedrijven, zo ook Jan Kuipers Nunspeet (JKN). JKN is
zowel producent van eindproducten als toeleverancier van producten. De branche waarin JKN
zich beweegt wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan ondernemingen, qua grootte en
qua toegepaste technieken in het productieproces.
Brancheorganisaties Metaalproductenindustrie:
-

Koninklijke Metaalunie
o Nieuwegein
o 030 605 33 44
o www.metaalunie.nl

-

Vereniging FME-CWM
o Zoetermeer
o 079 353 11 00
o www.fme-cwm.nl

-

Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering
o Zoetermeer
o 079 353 13 00
o www.nevat.nl

-

Syntens innovatiewerk voor ondernemers
o Nieuwegein
o 088 444 04 44
o www.syntens.nl

-

VNO-NCW
o Den Haag
o 070 349 03 49
o www.vno-ncw.nl

-

Vereniging Straatmeubilair
o Nieuwegein
o 030 605 33 44
www.verenigingstraatmeubiliar.org
o

-

De Samenwerkende Nederlandse Staalbouw
o Nieuwegein
o 030 605 33 44
o www.staalbouw.net
Vakbladen:
Metaal en Techniek
Metaalmagazine
Metaalnieuws
Metalektroprofiel
PT Magazine
Technisch Weekblad
Financieel Dagblad
Cobouw
Rendement
Straatbeeld
Het Ondernemersbelang (regionaal)
Stadswerk
Stedelijk Interieur
Vitale stad
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De gekozen initiatieven volgen hieronder, er is een bewuste afweging gemaakt om juist voor
deze initiatieven te kiezen. JKN richt zich expliciet op deze initiatieven en organisaties omdat hier
actieve deelname wordt geëist en de organisaties trachten echt iets te bereiken, hierin wil JKN
deel van uitmaken, voorop gaan in dit proces en maximaal resultaat te benutten.
Initiatieven waarin JKN participeert:

Branchevereniging Straatmeubilair
Actieve deelname van JKN aan branche-overleggen waarbij milieu- en energiebesparing en CO2
reductie op de agenda staat. JKN tracht op deze wijze andere deelnemers ervan te overtuigen
dat besparing en reductie noodzaak is voor het ondernemen van nu. En op de hoogte blijven van
ontwikkelingen binnen de branche straatmeubilair.
Martin van Brederode is lid van bestuur in deze brancheorganisatie en voorzitter van de
Duurzaamheidscommissie.
Bewijsstukken van deelname: agenda en notulen van bijeenkomsten
Budget op jaarbasis: € 1.650,=.
Sectie Afvalbakken
Het samenstellen van deze sectie is het initiatief van de Vereninging van Straatmeubilair. Met de
groep Duurzaamheid wordt een onderzoek gedaan over de LCA van de afvalbakken. De sectie
heeft voor inkopers van afvalbakken een digitale matrix ontwikkeld. Deze matrix is te bereiken op
www.afvalbakkenmatrix.nl
Martin van Brederode is toegetreden tot deze sectie.
Bewijsstukken van deelname: verslag van bijeenkomsten
Overleg Agentschap NL
Het voldoen aan de eisen volgens de “Criteria voor duurzaam inkopen van Straatmeubilair” versie
1.7 vastgesteld oktober 2011 zal moeizaam worden.
De Vereniging Straatmeubilair en een werkgroep van de Metaalunie hebben in maart 2012 het
initiatief genomen om dit met de leden te gaan voorleggen aan Agentschap NL. Hiertoe is een
workshop georganiseerd. Tijdens deze workshop heeft Martin van Brederode zich sterk gemaakt
om de CO2-prestatieladder als criterium te gaan stellen.
Voorlopige conclusies uit de workshop:
- neem carbon footprint als criterium;
- neem CO2-prestatieladder als criterium;
- besteed aandacht aan opruimen restafval;
- als Vereniging Straatmeubilair vragen stellen over de aanbestedingsprocedures.
De conclusies van de workshop worden besproken in een bestuursvergadering en op de
komende ledenvergadering.
Medio 2012 zijn de betrokkenen bij Agentschap NL opgestapt; er is geen aanspreekpunt meer.
Het wachten is op het nieuwe kabinet en het nieuw te voeren beleid in deze.
Bewijsstukken: agenda en notulen; Criteria voor duurzaam inkopen van Straatmeubilair;
PowerPoint presentatie workshop.
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Sectie FiPaVo
De sectie FiPaVo bestaat uit fabrikanten en leveranciers van fietsparkeervoorzieningen die
toonaangevend zijn op de Nederlandse markt. De sectie heeft tot doel de collectieve belangen
van de leden op het gebied van fietsparkeervoorzieningen te behartigen. De sectie FiPaVo heeft
de volgende doelstellingen:
Belangenbehartiging op het terrein van fietsen, fietsparkeervoorzieningen, en andere met de
fiets, het parkeren en mobiliteit gerelateerde onderwerpen. Het bieden van een netwerkplatform
voor de leden. Fungeren als informatie/kennisplatform voor de bij haar aangesloten leden en voor
potentiële afnemers. De markt voor fietsparkeer-voorzieningen te vergroten door gerichte
belangenbehartiging, zonder dat er sprake is van enig individueel commercieel belang. Het
onderhouden van een benchmark. Het onderhouden van contacten met relevante instanties,
ondersteuning geven aan het onderhoud en continuïteit van de norm voor FietsParKeur, invulling
geven aan de bestuursfuncties binnen de stichting FietsParKeur en de afvaardiging verzorgen
voor college van deskundigen van de stichting FietsParKeur.
Martin van Brederode zet zich actief in voor de sectie FiPaVo, in de vorm van deelname aan het
bestuur/ voorzitter van deze sectie.
John Herik heeft zitting in het College van Deskundigen van de stichting FietsParKeur.
Bewijsstukken: agenda en notulen.

Bedrijventerrein Feithenhof
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
In 2009 is hierover een workshop opgestart onder begeleiding van Borger & Burghouts Projecten Adviesbureau.
Er is bekeken hoe alle bedrijven in dit gebied kunnen samenwerken om de milieuprestaties te
kunnen verbeteren. De mogelijkheden voor een gezamenlijk parkmanagement zijn in 2011
geïnventariseerd. Rapport is ontvangen.
Constatering begin 2012: door de verschillende belangen van de deelnemende bedrijven is het
moeilijk om gezamenlijke initiatieven op te starten.
Martin van Brederode en John Herik hebben deelgenomen aan deze bijeenkomsten.
Bewijsstukken: 2x map workshops; agenda en notulen van de bijeenkomsten; rapport inventarisatie.
Commissie Veiligheid en Ontsluiting gemeente Nunspeet
Begin 2012 is er een commissie samengesteld om een verkeers- en veiligheidsplan op te stellen voor
de gemeente Nunspeet. Deze commissie bestaat uit leden van Bedrijvenkring Nunspeet (BKN). In het
plan zal ook aandacht besteed worden aan het terugdringen van het autoverkeer en het stimuleren
van het fietsverkeer (denk aan oplaadpunten etc.). Verder zal er een voorstel gedaan worden voor het
aanpassen van fietspaden bij entree dorp (stationsplein) en het aanleggen van een rondweg voor een
betere doorstroming van het verkeer en voor een betere bereikbaarheid van de Feithenhof.
Overleg met ProRail is in september 2012 geweest over hoe een spooroverbrugging, c.q.
ondertunneling, in voorbereiding kan worden gerealiseerd. Ook met RWS is hierover gesproken.
Juni 2013 is er met de provincie een overleg geweest. Hierop heeft BKN een zienswijze ingediend
waarin voor de westelijke rondweg ruimte wordt gevraagd in Natura 2000.
In oktober heeft BKN het rapport Westelijke Rondweg opgesteld. Dit rapport is in december 2013 aan
B&W en aan alle fracties van de Raad aangeboden. Het plan wordt opgenomen in de toekomstvisie
van de gemeente Nunspeet.
Martin van Brederode heeft zitting in genoemde commissie.
Bewijsstukken: agenda en notulen; verslagen denktanksessies binnen de gemeente Nunspeet over
Integrale Toekomstvisie.
Budget op jaarbasis: € 350,= (contributie BKN).

3.D.1 Keteninitiatieven

januari 2014

3 van 4

VNO-NCW
VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. JKN is ook lid van deze
brancheorganisatie. VNO-NCW is een lobby –organisatie die zich sterk maakt voor een goed
ondernemings- en investeringsklimaat en de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse
bedrijfsleven behartigt op zowel nationaal als internationaal niveau. VNO-NCW is gevestigd in de
Malietoren in Den Haag en heeft daarnaast een bureau in Brussel.
Budget op jaarbasis: € 660,=.
Jaarlijks organiseert VNO-NCW een tweedaagse Bilderbergconferentie over een actueel
maatschappelijk thema.
Thema 2014: De kracht van Nederland.
Thema 2013: Vernieuwende partnerschappen.
Thema 2012: Vitale verbinding.
Thema 2011: Nieuwe verantwoordelijkheden.
Thema 2010: Duurzaam herstel.
Budget deelname: € 300,=.
Martin van Brederode neemt deel aan deze conferenties.

De Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS)
SNS stelt zich ten doel de belangen te behartigen van aangesloten staalconstructiebedrijven, die
zich bezighouden met het vervaardigen en/of leveren van staalconstructies. JKN is lid van deze
vereniging.
SNS is een autonome vereniging en heeft zes aangesloten verenigingen. Deze verenigingen zijn
SNS Infra, SNS Noord, SNS Oost, SNS Zuid, SNS West en SNS Noord-West.
Budget op jaarbasis: € 3.500,=.
In april 2012 heeft SNS Infra het initiatief genomen om staalconstructiebedrijven collectief te
begeleiden op de CO2-prestatieladder. JKN begeeft zich al op de CO2-prestatieladder en is
gevraagd om hierin actief mee te denken en om kennis over te dragen.
Medio 2012 blijkt dat dit initiatief helaas op een fiasco is uitgelopen. Uiteindelijk gaat er maar één
bedrijf zich begeven op de ladder.
Martin van Brederode en Nella Kamstra hebben deelgenomen aan deze bijeenkomsten.
Bewijsstukken: agenda en notulen; samenwerkingsvoorstel voor het doorlopen collectief traject.

Consortium Smart-Lane
JKN gaat in een consortium Smart-Lane als partner meehelpen om een Mobility Center te
realiseren. Het “groene” dak van het centrum/overkapping wordt voorzien van zonnepalen.
Hierdoor kunnen elektrische fietsen en scooters tijdens stalling worden opgeladen.
Budget deelname: € 5.000,=.
In september 2013 is een voorstel ingediend bij Agentschap NL voor subsidie.
Martin van Brederode heeft zitting in het genoemde consortium.
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