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Hoogendijk Consultancy 

 

Inleiding 
Hoogendijk Consultancy heeft in 2014 het initiatief genomen om een groep bedrijven bij elkaar te brengen, die 
aandacht bersteden aan CO2 reductie. Kiezen voor CO2 reductie biedt vele kansen: verbetering van de 
leefomgeving, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid , besparen op de bedrijfskosten en het 
verbeteren van de concurrentiepositie.  
 
Vanwege meerdere ontwikkelingen in de markt van de deelnemende bedrijven alsmede de relatie tussen deze 
bedrijven met Hoogendijk Consultancy, is het Projectplan bijgewerkt en geactualiseerd.  
 

Betrokken partijen 
- Jos van der Graaf B.V.   Dordrecht  CO2 Prestatieladder Niveau 4 
- Complex E-techniek B.V  Waddinxveen  Gecertificeerd voor ISO 14001 
- Hooftman Geo Boortechniek B.V. Venray   Gecertificeerd BRL SIKB 2100/11000  
- Gebr. van Lutterveld B.V.  Oosterhout (Gld.) Ondergrondse infrastructuur 
 

Bereikte resultaten 
- 2013 energiestromen met hun CO2 uitstoot geïnventariseerd als basis voor het project 
- 2014 analyse uitgewerkt van kosten en baten voor de verdere besluitvorming 
- 2015 Jos van der Graaf is op de CO2 Prestatieladder geklommen naar niveau 4 
- 2016 effecten op de CO2 uitstoot worden beïnvloed door mechanisering en automatisering 
- 2017 deelnemers hebben grijze stroom vervangen door groene stroom 
- 2018 het proces is gestart naar het gebruik van meer milieuvriendelijke arbeidsmiddelen 
- 2019 deelnemers hebben het project benut om gebruik te maken van LED verlichting  
 

Doelstelling 
Aanvankelijk is het project gestart voor een looptijd van 10 kalenderjaren met als doelstelling de CO2 uitstoot, 
met 2013 als basis, jaarlijks te reduceren met 1% in scope 1 en 2 ofwel in totaal 10% in voornoemde periode. 
Dat doel is in de jaren 2014 en 2015 daadwerkelijk bereikt Mogelijkheden voor het handhaven van de 
oorspronkelijke doelstelling worden beperkt door: uitbreiding van het werkgebied, wettelijke verplichtingen voor 
het gebruik van arbeidsmiddelen en de aandacht voor milieuaspecten. Op grond daarvan is de doelstelling 
gewijzigd in “het beheersen van de  CO2 uitstoot”.  
 

Toekomst 
Hoewel het doel van de deelnemers meer wordt gericht op het beheersen van de CO2 uitstoot, zal het streven 
naar waar mogelijk verminderen gehandhaafd blijven. Het Projectplan voor het Sector of keten initiatief is door 
de Directie van de deelnemende ondernemingen goedgekeurd en is daarmee voor uitvoering vrijgegeven. 
Vooralsnog wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd en uitgevoerd bij een van de deelnemers. Daarvan 
wordt een verslag gemaakt. Daarin worden de verdere afgesproken beheersmaatregelen vastgelegd. 
 

Middelen 
De werkwijze blijft gericht op het structureel en daarmee meetbaar verbeteren van prestaties met behulp van de 
voor ISO gekozen werkmethode. De deelnemers maken voorts gebruik van de informatie uitwisseling die door 
Hoogendijk Consultancy wordt verzorgd. Onder meer vanuit het maandelijkse Kwaliteitsoverleg bij de 
deelnemers in combinatie met de te verzamelen gegevens uit onder meer procesbeoordelingen en audits van 
de CI’s. Voor deelname aan het project staat de Directie van de deelnemers garant voor de vereiste middelen. 
 
 


