
 

 
 
 

 

 

Communicatiebericht 1e semester 2022:  

 

 

Franki Construct stapt mee in het VOKA charter 
duurzaam ondernemen. 
 
Franki Construct behoort tot de Willemen Groep en is een financieel gezonde en betrouwbare partner 

met een lange termijn visie.  We willen steeds veiliger, kwalitatiever en efficiënter dan de markt te werken. 

We bouwen toekomstgericht met aandacht voor duurzaamheid in ontwerp en uitvoering en investeren in 

nieuwe business modellen en technologieën. We nemen klimaatactie en reduceren doelgericht onze 

CO2-voetafdruk om de milieu-impact van onze bedrijfsvoering te verkleinen.  

We bieden onze medewerkers uitdagend werk en groeimogelijkheden in een stimulerende 

ondernemingscultuur. Door onze aanpak en onze visie op het bouwproces worden we gewaardeerd door 

al onze bouwpartners. We beschikken over goede governance en proactieve ondersteunende diensten, 

waardoor onze groepsbedrijven zich ontzorgd weten. Als familiale bouwgroep willen we een actieve 

voorbeeldrol op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen vervullen. 

Willemen Groep heeft in maart 2022 een positieve audit achter de rug voor het behalen van het VOKA 

Charter Duurzaam ondernemen voor de volledige Willemen Groep. 

 

    

 

CO2-footprint  

In de onderstaande tabel vinden jullie de CO2-footprint voor Franki Construct nv, samen met deze van 

Tools nv, Willemen Groep nv en Willemen Finance nv. In 2021 werd er in totaal 2470 ton CO2 uitgestoten. 

CO2e (ton) 

2019 

(jan-dec) 

2020 

(jan-dec) 

2021  

(jan-dec) 

Elektriciteit 184 125 133 

Leasewagens 1115 864 872 

Materieel 613 839 1271 

Verwarmen 247 144 189 

Vliegreizen 36 11 6 

Totaal 2166 2434 2470 
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CO2-Reductiedoelstelling 

Als Franki Construct willen wij onze voetafdruk verkleinen en hierover communiceren naar onze 

stakeholders. Voor de periode 2022 tot en met 2024 hebben wij de intentie om onze CO2-uitstoot met 

20% (voor scope 1 en 2) te reduceren ten opzichte van de uitstoot in 2019. 

 

 Ton CO2e 
Franki 

Construct 
office 

Franki 
Construct 

yards 

Service 
centers 

Total 

 
Reductie- 

doelstelling 
2024 tov 2019 

Scope 1 714 1.252 366 2.331 15% 

Scope 2 11 82 39 133 100% 

Scope 3 (business travel) 0 0 6 6 75% 

Total 725 1.334 411 2.470 20% 

 

 

Ketendoelstellingen 

In de keten heeft Franki Construct zichzelf de volgende doelen gesteld:  

 

Ketenanalyse hybride aggregaat: allereerst de praktische toepasbaarheid van een hybride generator 

verder te onderzoeken; daarbij zal een energiemonitoringsysteem gebruikt worden om de verschillende 

verbruikers/verbruiksgroepen te kwantificeren. Daarnaast zal, om de positieve impact van hybride 

systemen in de sector te stimuleren, de kennis over het gebruik van deze systemen actief gedeeld 

worden in brancheverenigingen. 

 

Ketenanalyse staal en beton : allereerst zal Franki Construct in de projecten waarin zij invloed heeft (in 

DBFM-projecten), de mogelijkheid tot toepassing van alternatieve duurzame betonsoorten onderzoeken 

en aandragen aan de opdrachtgever. 

Daarnaast wil Franki Construct zich focussen op de emissiestroom waar zij de meeste invloed op heeft, 

namelijk het transport van de leverancier naar het project. Daarbij wil zij bij leveranciers zo dicht mogelijk 

bij de projectlocatie afnemen. Hiervoor wordt per project onderzocht wat de dichtstbijzijnde leverancier 

is. Voor monitoring van de voortgang wordt een inventarisatie bijgehouden van de uitgevoerde projecten 

en afstanden vanaf leverancier.   
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Uit deze scope 3 analyse bekomen we een gemiddelde transportafstand voor staal van 70 km/ton en 

voor beton 9 km/ton voor de periode 2019-2021. 

 

Daarnaast wil Franki Construct ook zoeken naar duurzame vormen van vervoer, waarbij de voorkeur 

uitgaat naar vervoer over water. 

 

Gezamelijke bijdrage 

 Wij proberen onze uitstoot zo laag mogelijk te houden:  

- We schakelden vanaf 01/01/2022 om naar groene elektriciteit van Belgische oorsprong; 

- We vergroenen onze vloot verder door meer elektrische, hybride aan te bieden;   

- We vervangen indien mogelijk stroomgroepen door vaste aansluitingen of combineren dit met 
een hybride generator. 

- We breiden de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op kantoor uit; 

- We plaatsen mobiele laadpalen voor het laden van hybride en elektrische voertuigen op onze 
werven 

         

- We hebben in 2021 een uitbreiding gedaan van de PV- installatie op ons kantoor te Kontich 
gedaan waardoor we daar maximaal met zelfopgewekte groene stroom kunnen werken. 

- De klimaatinstallatie in het kantoor te Kontich werd gedeeltelijk vernieuwd en de regeling 
aangepast waardoor we ons aardgasverbruik ook kunnen terugdringen. 

                  

Individuele bijdrage  
 

Onze medewerkers kunnen ook individueel meewerken aan het verminderen van elektriciteit, en dit zowel 

op de werf als op kantoor.  Na een meeting doen we steeds de lichten uit, de laatste die naar huis gaat, 

kijkt even of alle verlichting uitgeschakeld is. Zo draagt iedereen zijn/haar steentje bij. 

 

 


