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Hoogendijk Consultancy 

Inleiding 

De CO2 Prestatieladder versie 3.0 geldt als basis voor de hierna genoemde deelnemers, die elkaar hebben 

gevonden in een sector- of keteninitiatief teneinde gezamenlijk te streven naar een CO2 reductie. De daarvoor 

gebruikte methodiek is de zogeheten Deming cirkel, die is gericht op het structureel verbeteren van prestaties. 

In feite Total Quality Management ofwel Kwaliteitsmanagement. Het initiatief wordt bestuurd als een project 

gericht op kwaliteitsverbetering door het voor alle deelnemers gebruikte adviesbureau Hoogendijk Consultancy. 

 

Deelnemers 

Aan het project wordt deelgenomen door; 

 

- Kraaijeveld Aannemingsbedrijf B.V.  Barendrecht  

- Jos van der Lubbe Projecten B.V.  Benthuizen  

- Jos van der Graaf B.V.   Dordrecht  

- Complex E-techniek B.V  Waddinxveen 

 

Voornoemde ondernemingen zijn aangesloten bij Bouwend Nederland. Daardoor wordt gezamenlijk ook gebruik 

gemaakt van de via Bouwend Nederland te verkrijgen informatie over ontwikkelingen. Complex neemt deel aan 

het project met het oog op hun kwalificatie ISO 14001. De overige beschikken over een CO2 bewust certificaat. 

 

Doelstelling 

Het sector of keten initiatief ofwel project is gericht op een looptijd van 2013 tot 2020. De eerste deelnemers zijn 

sinds 2013 in het bezit van een CO2 bewust certificaat. Op grond daarvan is het gezamenlijke doel gesteld op 

een vermindering van de CO2 Uitstoot van 10% ten opzichte van 2013, een jaarlijkse vermindering van 1%. Het 

merendeel daarvan zal in de praktijk liggen in scope 1. De omvang van energieverbruik in scope 2 is beperkt. 

Complex E-techniek is in 2015 ingestapt en heeft dezelfde jaarlijkse doelstelling overgenomen. 

 

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. Voor het 

deelnemen aan het project staat de Directie van alle deelnemers garant voor de vereiste middelen. 

 

Resultaten 

- 2013 energiestromen met hun CO2 uitstoot geïnventariseerd 

- 2014 een analyse uitgewerkt van kosten en baten voor de verdere besluitvorming 

- 2015 een van de deelnemers heeft grijze stroom vervangen door groene stroom 

- 2015 een van de deelnemers is op de CO2 Prestatieladder geklommen naar niveau 4 

- 2016 een tweede deelnemer is overgestapt op groene stroom 

- 2016 een van de deelnemers heeft het project benut om gebruik te maken van LED verlichting  

- 2017 alle deelnemers hebben hun jaarlijkse doelstelling ruimschoots gerealiseerd  

- 2017 de gecertificeerde deelnemers publiceren 2x per jaar hun voortgang op internet 

 

Planning 

Het Sector of keten initiatief en het daarvoor gebruikte projectplan 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. 


