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Vanuit ons duurzaamheidsbeleid zijn we als Goorhuis Loon- en Grondwerk B.V. druk bezig met het 

reduceren van CO₂-emissie. Het managementinstrument CO₂-prestatieladder niveau 3 hebben we 

hiervoor geïmplementeerd. Dit houdt in dat wij als bedrijf voortduren op zoek zijn naar 

verbeteringen om ons verbruik en de daarmee samenhangende CO₂-emissie te verlagen.  

Daarnaast willen wij graag onze medewerkers en externe belanghebbenden informeren over de 

(voortgang van) doelstellingen, reductiemaatregelen en initiatieven.  

 

Doelstelling CO₂-reductie 

Doordat onze doelstelling brandstofverbruik gerelateerd is aan het aantal FTE en de brutomarge,  
hebben we een realistisch beeld van de door ons gecreëerde belasting. Het brandstofverbruik is 
verantwoordelijk voor  94 % van onze CO₂ uitstoot. Het brandstofverbruik en uitstoot van machines 
is direct afhankelijk van de aard en duur van de opdrachten en de desbetreffende 
chauffeur/machinist. Ook al voldoen we  aan de eisen van de opdrachtgever om de fijnstofuitstoot te 
reduceren, wil dat niet zeggen dat dit per definitie een lager brandstofverbruik op zal leveren.   
 
Wij streven ernaar om de CO₂ uitstoot te reduceren met 5% in vijf jaar, dus in 2024.  

 

 

 

CO₂-footprint 2020 

De resultaten over 2020 zijn berekend op basis van opname van meterstanden, de jaarafrekeningen 
en de hoeveelheid geleverde brandstof (opgave brandstofleverancier). Dit laat zien dat er in 2020 
ruim 6% minder brandstof geleverd is dan in 2019. Ook de keuze om HVO te gaan gebruiken heeft 
een reductie van de totale uitstoot opgeleverd.  
 
In bovenstaande grafiek is duidelijk af te lezen dat wij vorig jaar HVO hebben afgenomen. 
 
De totale uitstoot CO₂ in 2020 bedraagt 220,6 ton CO₂. Hierboven is de verdeling van de uitstoot van 
de verschillende energiestromen weergegeven. 
 
  

Gas Diesel HVO Benzine LPG Electra

2019 6,0 237,0 0,0 2,6 0,7 10,1

2020 6,2 81,1 125,6 2,1 0,6 5,0

Uitstoot per jaar in Ton CO₂
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Reductiemaatregelen  

De doelstelling waar de meeste winst valt te behalen is de bewustwording onder het personeel. Door 
middel van voorlichting en toolboxen die het bedrijf geeft zal dit bewustwordingsproces op gang 
worden gebracht en zal het personeel zuiniger met brandstoffen omgaan. Om zo de CO₂-uitstoot 
verder te verminderen. 
 
Aan onze medewerkers wordt gevraagd om ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie 
van CO₂ uitstoot van ons bedrijf. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen zijn: 

 Er voor zorgen dat de instructie van het nieuwe rijden en het nieuwe draaien word 
toegepast;  

 Er voor zorgen dat er regelmatig klein onderhoud wordt gepleegd aan het materieel;  
 Brandstofbesparing door maandelijks je bandenspanning te controleren; 
 Als je materieel voor korte tijd niet gebruikt, zet dan de motor uit; 
 Je eigen verbruik bijhouden door km / urenstand en de hoeveelheid gebruikte 

brandstof te noteren; 
 Tot slot vragen wij iedere medewerker om ideeën om onze CO₂ uitstoot nog verder 

te verlagen.   
 
Daarnaast kan het bedrijf ook maatregelen nemen, zoals: 

 Vervangingen van verlichting door led in onderhoudsplaats, kantoorruimte en 
kantine; 

 Bij vervanging van machines is het verbruik een belangrijke beslissingsfactor; 
 Het blijven innoveren en produceren van energiezuinige producten / systemen; 
 Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden tot het verminderen van het verbruik van 

de machines.  
 
Sparren (& Sectorinitiatief) 

Om de CO₂-bewustwording te activeren is het belangrijk om onze medewerkers te informeren, 
motiveren en te stimuleren. De organisatie kan van alles bedenken maar zonder medewerking van 
onze jongens is onze doelstelling niet haalbaar! Ongemerkt hebben we al veel aanpassingen t.b.v. 
CO₂- reductie doorgevoerd, maar toen heette dat ondernemen.  

Samen met Loon- en Verhuurbedrijf C. Ploegstra zijn wij, ieder voor zich, dit traject aangegaan en 
ingegaan. Het herkennen en erkennen van de hobbels, het durven delen van informatie, 
transparantie en het sparren met een collega is écht van meerwaarde!  

 
Individuele bijdrage of vragen 
 
Wij zien CO₂-bewustwording als een verandertraject. Wij gaan daarom graag met u in gesprek om de 
mogelijkheden te bespreken, zodat de gezamenlijke doelstellingen gerealiseerd kunnen gaan 
worden. 
 
Uw ideeën voor duurzame ontwikkelingen worden zeer gewaardeerd en zijn altijd welkom. 

Suggesties, ideeën of voorstellen kunt u sturen naar info@goorhuis.com o.v.v. CO₂ idee. 

 
 
 
 


