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Hoogendijk Consultancy 

 
Inleiding 
 
Met de kwalificatie CO2 bewust conform de CO2 Prestatieladder is de basis gelegd voor het voortdurend 
verminderen van de CO2 uitstoot als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Met het oog op een efficiënte aanpak, is 
gekozen voor een projectmatige werkwijze op basis van de methodiek voor Kwaliteitsverbetering. Deze methode 
komt voort uit de technieken voor Quality Improvement van de Kwaliteitsgoeroes Juran en Demming. Vanwege 
de ervaring met en overtuiging van de te bereiken resultaten met deze methode en technieken, heeft Hoogendijk 
Consultancy het initiatief genomen om samen met de hierna genoemde ondernemingen het project  
QI 2014-01 “CO2 reductie” op te zetten en uit te voeren. Met dit project wordt beoogd een reductie van 15% te 
realiseren in een periode van 10 jaar met als basis het energieverbruik met bijbehorende CO2 uitstoot in 2013. 
 
Deelnemers 
 
Aan het project wordt deelgenomen door; 
 
- Kraaijeveld Investments B.V.   Barendrecht  
- Jos van der Lubbe Projecten B.V.  Benthuizen  
- Jos van der Graaf Holding B.V.  Dordrecht  
 
Voornoemde ondernemingen zijn aangesloten bij Bouwend Nederland. Daardoor wordt gezamenlijk gebruik 
gemaakt van de via Bouwend Nederland te verkrijgen informatie over ontwikkelingen in de sector. 
 
Activiteiten 
 
Om te komen tot een verantwoorde en doeltreffende aanpak, wordt uitgegaan van de energiestromen met hun 
uitstoot, welke over het jaar 2013 is vastgelegd in de CO2 Footprint. De nadruk zal liggen op de energiestromen 
die van toepassing zijn op de werkzaamheden op kantoor en bouwplaatsen zoals het brandstofverbruik. 
Daarvoor zijn onder meer de volgende activiteiten voorzien; 
 

- In detail inventariseren van beïnvloedbare energiestromen   (gerealiseerd in 2013) 
- De haalbaarheid van een CO2 reductie in de energiestromen vaststellen (gerealiseerd in 2013) 
- Een analyse maken van kosten en baten voor de besluitvorming  (gerealiseerd in 2014) 
- Keuze van de meest interessante energiestroom om aan te pakken (vastgesteld in 2014) 

 
Middelen 
 
De deelnemers aan het project maken gebruik van de informatie uitwisseling die door Hoogendijk Consultancy 
wordt verzorgd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het maandelijkse Kwaliteitsoverleg bij de deelnemers in 
combinatie met de te verzamelen gegevens uit onder meer procesbeoordelingen en audits van de CI’s. 
 
Verantwoordelijkheid 
 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project ligt bij Hoogendijk Consultancy in combinatie met de 
bij de deelnemers aangewezen Kwaliteitsmanagers en KAM Coördinatoren. Voorzieningen die nodig zijn voor de 
uitvoering van het project worden ter beschikking gesteld door de Directie van de deelnemende ondernemingen. 
Maandelijks worden de voortgang en bereikte resultaten via het Kwaliteitsoverleg besproken en wordt het project 
waar nodig bijgestuurd. Verslagen van het Kwaliteitsoverleg worden onderling uitgewisseld. 
 
Planning 
 
Het Projectplan is door de Directie van de deelnemende ondernemingen goedgekeurd en is daarmee voor 
uitvoering worden vrijgegeven in het 4e  kwartaal 2013. Aansluitend daarop zijn in het eerste kwartaal 2014 de 
beïnvloedbare energiestromen in detail vastgesteld. De keuze van de meest interessante energiestroom om aan 
te pakken is in het ee kwartaal 2014 vastgesteld. De eerste resultaten van getroffen maatregelen zijn eind 2014 
zichtbaar geworden en liggen binnen het kader van de beoogde doelstelling tot CO2 reductie. 


