CO2 prestatieladder
Hans van Driel B.V. heeft gemerkt dat opdrachtgevers in aanbestedingen steeds meer eisen gaan stellen aan
duurzaamheid en social return. Door het behalen van het certificaat van de CO2-Prestatieladder geeft Hans van
Driel B.V. hier invulling aan.

Beleidsverklaring van de directie
Hans van Driel B.V. heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik te reduceren. De doelstelling voor 2019
is 5% CO2-reductie gerelateerd aan de omzet ten opzichte van 2014. Deze doelstelling is gericht op het totale
energiegebruik van de organisatie:
•
Bedrijfsgebouwen;
•
wagenpark, materieel en vervoer;
Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema
energiebesparing is vast onderdeel van een aantal vormen van werkoverleg en het directie-overleg.

CO2 uitstoot scope 1, 2 en 3
Hans van Driel BV stelt al enkele jaren een CO2 footprint op om de CO2 uitstoot in beeld te hebben.
De afgelopen jaren zijn al enkele maatregelen ingesteld om CO2 uitstoot te reduceren.
Hieronder is het verloop te zien. Voor de CO2 prestatieladder is 2014 het basisjaar.
Scope 1 geeft de directe emissies (CO2 veroorzaakt door installaties van de organisatie).
Scope 2 geeft de indirecte emissies (CO2 veroorzaakt door installaties die niet van de organisatie zijn, maar
product leveren die de organisatie afneemt).
Scope 3 geeft overige indirecte emissies (CO2 uitstoot niet veroorzaakt door de organisatie, maar die wel
voortkomen door handelen van de organisatie).
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Ten opzichte van 2014 is de CO2 uitstoot in 2015 gelijk gebleven.
Wel heeft er een positieve verschuiving plaatsgevonden tussen de scopes.
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Uitsplitsing CO2 uitstoot 2015
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Kwantitatieve reductiedoelstellingen
De kwantitatieve doelen voor 2019 zijn gebaseerd op de CO2-footprint van 2014 en het daaraan gerelateerde
CO2-reductieplan.
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In 2019 is de CO2-uitstoot gereduceerd met 5%, ofwel gemiddeld 1,25 % per jaar.
In 2015 is de doelstelling (reductie van 1,25%) niet bereikt. Dankzij de maatregelen die zijn ingezet, heeft er een
positieve verschuiving plaatsgevonden tussen de verschillende scopes.
De nieuwe maatregelen en de positieve verschuiving geven een goed uitgangspunt om de doelstelling voor
komende jaren te gaan halen.
Scope 1:
Schone en zuinige wagens
Bewustwording personeel (kentallen, verbruik etc. van alle voertuigen)
Meedenken met opdrachtgever in voortraject
Cursus energiezuinig rijden
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Gebruik van verwarmingsketels aanpassen aan seizoen
Motor uit zetten (start/stop)
Voertuigonderhoud
In functioneringsgesprekken meenemen rijgedrag medewerkers

Scope 2:
Hoogfrequente TL-verlichting/led verlichting
Bewegingsmelders
Zonwering eerder dicht
Airco zuinig gebruiken
Apparatuur zuinig gebruiken
Voor voorjaar/herfst aparte kachel werkplaats/kantoor
Energiezuinig inkopen
Scope 3:
Aannamebeleid nieuwe medewerkers (geografisch)
Motor uit zetten (start/stop)
Bewustwording personeel (kentallen, verbruik etc. van alle voertuigen)
Letten op waterverbruik
Duurzame Energie:
Oriëntatie op aankoop zonnepanelen
Keteninitiatief
Naast de reductiedoelstellingen en –maatregelen is het bij Hans van Driel mogelijk om de cursus “Zuinig
draaien” te volgen.
Deze cursus, bedoeld voor machinisten, richt zich op zowel de theoretische kant van het zuinig draaien als op
het toepassen van de opgedane kennis. Dit gebeurd door in praktijk te gaan draaien met de machines.
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