3.C.1 communicatiebericht
Versie 8, februari 2018
G van Dijk BV update vanuit ons familiebedrijf.

Afgelopen jaar is Dirk van Dijk als planner toegetreden in ons bedrijf. Nu is ook Elsje van Dijk een
constante factor geworden en daar zijn wij als familiebedrijf trots op.
Waar we ook trots op zijn is ons materieel; ook in 2017 hebben wij een aantal wagens vervangen door Euro 5 en 6
klasse materieel. Hiermee kunnen wij voldoen we aan de wensen en eisen van de opdrachtgevers. Door nieuwe
technieken hebben de chauffeurs direct inzicht in het verbruik en kunnen zij de werkwijze aanpassen waardoor
optimale inzet van het materieel mogelijk wordt. En hierdoor wordt de fijnstof en CO2 uitstoot verder teruggebracht.
Na een stijgend aantal opdrachten in 2017 zijn we in 2018 gestart met de inzet van materieel in de winterdiensten.
Dit is direct van invloed op onze CO2 prestaties want 99% van de CO2 bron ligt in ons brandstofverbruik.

Er is nog geen bruikbare en betrouwbare informatie van de producenten met betrekking tot gemiddeld
brandstofverbruik van materieel. Ook onze opdrachtgevers hebben geen branche-vergelijk kunnen maken op
basis van de door ons verstrekte informatie.
Wij hebben onze prestaties vergeleken met GWW bedrijven en komen tot de conclusie dat onze resultaten op
gelijk niveau liggen met andere bedrijven. Toch zouden wij graag, naast onze doorlopende initiatieven, in contact
komen met bedrijven in vergelijkbare werkzaamheden om te bespreken hoe zij meten, wat realistisch is en
meerwaarde heeft, wat de resultaten zijn en daardoor leren van elkaar.
We gaan door in onze voornemens CO2 te reduceren. Want met kleine stapjes kom je ook op de bestemming.
Doelstelling
Door onze doelstelling brandstofverbruik te koppelen aan de omzet kunnen we een realistisch beeld bouwen.
Scope 1 & 2 doelstellingen G. van Dijk BV *
G van Dijk wil in scope 1 in 2017 ten opzichte van 2016 9 % minder CO2 per miljoen omzet uitstoten.
G van Dijk wil in 2020 ten opzichte van 2013 25% minder CO2 per miljoen omzet uitstoten.
Van onze reductiedoelstelling, 25% ten opzichte van het basisjaar, hebben wij nu 21% reductie gerealiseerd!
Nu gaan we in overleg met onze opdrachtgevers de mogelijkheden bespreken om ook voor het komende jaar een
realistische doelstelling vast te stellen.
Relatieve CO2 uitstoot /omzet
Want een doel bereiken stimuleert om door te gaan.
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In onze volgende update zullen wij de nieuwe vastgestelde
doelstellingen en resultaten presenteren.
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