Een nieuwe ketenanalyse!
Vanuit onze filosofie “Wees bewust van het groen dat bij u past” wil Van der Grift en
Valkenburg Onderhoud de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten
gevolge van onze producten en diensten verminderen. Om dit doelmatig en transparant te
doen is het bedrijf gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder, niveau 5.

Ketenanalyse Mutatieprojecten
Onderdeel van de CO2-Prestatieladder is dat een bedrijf niet alleen kijkt naar de CO 2emissies die ze binnen haar eigen organisatie veroorzaakt, maar ook kijkt naar de CO 2emissies die voortkomen uit de werkzaamheden die samen met partners worden
uitgevoerd in de ketens. Om daar inzicht in te krijgen voert een bedrijf een analyse uit
naar de omvang en verbetermogelijkheden voor de meest materiele CO2-emissie in de
ketens van een bedrijf. Voor Van der Grift en Valkenburg Onderhoud B.V. is het afval dat
ontstaat tijdens werkzaamheden een belangrijke bron van CO2-emissie, en een CO2veroorzaker waar het bedrijf invloed op heeft. In 2016 hebben we een eerste ketenanalyse
naar het afval in bouwprojecten uitgevoerd. Nu, in 2019, hebben we een nieuwe
ketenanalyse uitgevoerd naar de afvalstromen, maar nu in de keten van mutatieprojecten,
projecten waarbij Van der Grift en Valkenburg verantwoordelijk is voor het renoveren van
woningen voor nieuwe bewoners.

CO2-scope 3 reductiedoelstelling
Deze ketenenanalyse heeft duidelijk gemaakt dat door de aard en omvang van deze
projecten er relatief veel afval ongesorteerd wordt afgevoerd en verwerkt.

Om dit te

verbeteren is gekeken naar verbetermaatregelen die moeten leiden tot een hoger %
afvalscheiding en verminderd afvaltransport. Dit heeft geleid tot een nieuwe doelstelling.
CO2-reductiedoelstelling Van der Grift en Valkenburg (scope 3)
Van der Grift en Valkenburg Onderhoud wil in 2021 ten opzichte van 2018 het aandeel
BSA in mutatieprojecten met 25% verminderen
* Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet en het aantal Fte

CO2-reductiemaatregelen
Om deze doelstellingen te bereiken zullen de volgende acties worden uitgevoerd door Van
der Grift en Valkenburg Onderhoud B.V.


In dialoog treden met de afvalinzamelaar over nieuwe (technische) mogelijkheden
om CO2-reductie te bereiken in de wijze van afvalscheiding en afvaltransport.
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Medewerkers én onderaannemers op projecten periodiek informeren over het
afvalbeleid om bewustwording te vergroten.



Per project de mogelijkheid van het inzetten van de bedrijfsauto’s (en aanhangers)
bij het afvoeren van afvalstromen overwegen.

De voortgang zal halfjaarlijks worden gemonitord.

Individuele bijdrage
Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie
van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:


Jij kan helpen door het afval zoveel mogelijk te scheiden, zowel op kantoor als op
de projectlocaties.



Jij kan als chauffeur ontzettend veel bijdragen aan het reduceren van ons
brandstofverbruik door bewust te rijden en te anticiperen op het verkeer. Dit
scheelt ook in de onderhoudskosten.



We vragen je om wekelijks onderhoud uit te voeren aan het materieel, waardoor
het materieel minder brandstof verbruikt dan bij onregelmatig onderhoud.

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO 2-uitstoot nog verder te
verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je
zelf een idee? Laat graag van je horen!
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