Beste relatie,
T&G en Gustaaf streven naar een veelzijdige dienstverlening. We zijn voortdurend bezig onze kennis en
expertise te ontwikkelen om onze opdrachtgevers zo volledig mogelijk te ontzorgen. We streven daarbij naar
duurzaamheid voor onze leefomgeving en de wereld van morgen.
Terugdringen van CO2-emissie is hierbij van belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, de zorg voor
een leefbare omgeving en het milieu. We hebben een ambitieus energie- en milieubeleid en willen met een
concreet programma bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot.
Dit energiebeleid wordt gerealiseerd door het in kaart brengen van energiestromen en door middel van een
energie-audit. De energie-audit geeft ons inzicht en leidt tot doeltreffende energiebesparende maatregelen.
Door het energieverbruik systematisch te meten en te beoordelen, kunnen we tijdig bijsturen en activiteiten
ter verbetering uitzetten.
HET CO2-BEWUST CERTIFICAAT
Met een CO2-bewust certificaat laat een
onderneming zien dat zij zich inzet voor
energiebesparing, door middel van verlaging in CO2uitstoot. Een eerste stap hierin is de CO2-footprint te
bepalen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
de zogenaamde ‘directe’ uitstoot (scope 1) en de
‘indirecte’ uitstoot (scope 2) van de onderneming.
T&G en Gustaaf hebben hun footprint bepaald in
2015. Dit jaar zal gelden als dat als referentiejaar
voor de CO2-prestatieladder. De CO2-uitstoot voor
scope 1 en 2 kwam op een totaal van 543 ton CO2.
CO2-footprint T&G & Gustaaf (2015):
543 ton CO2
83,86%

1.1 Gasverbruik
1.2 Brandstof wagenpark
1.3 Brandstof overig
2.1 Elektriciteitsverbruik

4,85%

2.2 Zakenreizen

5,12% 3,20% 2,96%

T&G DOELEN
De ambitie is het behalen het CO2-bewust
certificaat in 2016 conform de CO2-prestatieladder
(trede 3). Daarnaast willen T&G en Gustaaf een
CO2-reductie van 7% in 2020 in scope 1 & 2
behalen; dus in de uitstoot die door de bedrijven
zelf worden gegenereerd.
T&G MAATREGELEN
Aangezien de CO2-uitstoot bij T&G en Gustaaf
voornamelijk te wijten is aan brandstofverbruik,
zijn gerichte maatregelen geformuleerd op dit
gebied, namelijk:
1. Mentaliteitsverandering bij medewerkers
- Chauffeurscursus “het nieuwe
rijden/nieuwe draaien” volgen.

-

Personeel instrueren en controleren op
het niet lang warm draaien.
Meer toezicht op onnodig laten draaien
motoren.
Regelmatige controle op bandenspanning.
Toerental aftakas zo mogelijk gebruiken
op e-stand.
Medewerkers de kilometerstand laten
noteren bij elke tankbeurt.
Onnodige vervoersbewegingen
voorkomen door een structurele
weekplanning.

2. Investeringen in wagenpark en brandstof
- We streven naar het verduurzamen van
het machinepark.
Voertuigen/machines/werkmaterieel
worden op termijn vervangen door
zuinigere variant, indien mogelijk in een
elektrisch model.
- Overgaan naar ander soort Diesel (Xmile,
Traxx, Fuelsave, GTL Diesel). Deze
dieselsoorten zijn milieuvriendelijker en
hebben een betere verbranding.
- Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden
om door middel van additieven het
brandstofverbruik te verlagen.
- Het motor-gedreven handgereedschap
vervangen door accu-gedreven
handgereedschap.

3. Gas- en elektriciteitsverbruik
- De thermostaat een graadje lager zetten.
- Beïnvloeding van de mentaliteit van de
medewerkers door toezicht en instructie
op het niet onnodig open zetten van
ramen en deuren.
- Duurzame groene stroom in kopen in
plaats van grijze stroom.
REALISATIE
T&G en Gustaaf hebben het vervangingsbeleid
direct doorgevoerd en zijn via interne instructie
druk bezig haar medewerkers bewust te maken
van de individuele bijdrage die zij kunnen leveren.
In juli 2016 zal T&G en Gustaaf hun halfjaarrapportage opmaken, om te kijken of zij op de
goede weg zijn.
Wij houden u op de hoogte!
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