3.C.1 communicatiebericht
Versie 9, juli 2018
G van Dijk BV update vanuit ons familiebedrijf.

De opdrachtgevers zijn weer volop aan het werk en daardoor kunnen wij bij G van Dijk BV ook ons
materieel weer optimaal inzetten. Door goed overleg over de uitvoering en de duur van de opdrachten
door onze planner Dirk hebben we de mogelijkheid om onze chauffeurs en machinisten en ons
materieel efficiënt in te zetten, wat effect heeft op onze CO2 uitstoot.
De doelstelling
Door onze doelstelling brandstofverbruik te koppelen aan de omzet hebben we een realistisch beeld van de door
ons gecreëerde belasting.
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De eerste resultaten over 2018 zijn berekend op basis van opname van meterstanden en informatie van de
brandstofleverancier. Dit laat een stijging van ca 9% zien, wat overeenkomt met de geschatte omzetstijging 10%
tov 2017, Zie grafiek hierboven.
Over 2017 hebben we 21% reductie tov 2013 gerealiseerd van de doelstellingen om de CO2-uitstoot tot aan 2020
te laten dalen tot 25% tov 2013.
De eerste resultaten over 2018 geven een bevestiging van ons beeld dat door efficiëntere inzet meer brandstof
bespaard wordt waardoor de reductie verder doorloopt.
Op basis van historische gegevens wordt het tweede half jaar 9 tot 15% meer brandstof verbruikt dan het eerste
half jaar. De verwachting is hierdoor dat bij een evenredige omzetstijging eind 2018 de reductie op ongeveer 77%
zal uitkomen. En dat de reductie in 2020 richting de 30% zal kunnen uitkomen.
Wij, de directie van G. van Dijk BV, continueren de eerder vastgestelde doelstelling van 25% reductie tov 2013
omdat de laatste procenten steeds moeilijker realiseerbaar zijn. Dat betekent niet dat wij ons niet blijven
inspannen om CO2 reductie te realiseren wanneer daar mogelijkheden voor zijn die passen bij ons bedrijf.
Want een doel bereiken stimuleert om door te gaan.
Scope 1 & 2 doelstellingen G. van Dijk BV *
G van Dijk wil in scope 1 in 2018 ten opzichte van 2017 9 % minder CO2 per miljoen omzet uitstoten.
G van Dijk wil in 2020 ten opzichte van 2013 25% minder CO2 per miljoen omzet uitstoten.
De toekomst
Nu gaan we in overleg met onze opdrachtgevers de mogelijkheden bespreken om ook voor het komende jaar een
realistische doelstelling vast te stellen. Verder blijven wij bij te nemen investeringen kijken naar de CO2-effecten
van investeringen, zoals bij de aanstaande vervanging van een veel ingezette graafmachine.
Uiteraard zijn we er nog niet.
Wij zien CO2-bewustwording als een verandertraject dat vele jaren duurt, niet alleen bij ons maar zeker ook bij
onz opdrachtgevers
Mogelijkheden voor individuele bijdrage
Ideeën voor duurzame ontwikkelingen zijn van harte welkom. Suggesties, ideeën of voorstellen kunt u sturen naar
dirkvandijk@gvandijkbv.nl onder vermelding van CO2 idee.

1 van 1

