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De meeste lezers van de 
nieuwsbrief weten 
uiteraard al wie wij zijn, 
maar voor de nieuwe 
lezers willen wij ons hier 
even in het kort 
voorstellen. 
 
J.L. Rijsdijk B.V. is een 
veelzijdig bedrijf in 
Hendrik-Ido-Ambacht dat 
al ruim 44 jaar op vele 
gebieden zoals riolen, 
grondverzet, maaien, e.d. 
inzetbaar is. 

Even voorstellen 

Diverse certificeringen 

Bij ons bedrijf staat 
veiligheid, kwaliteit en 
milieu voorop. 
Om dit te borgen zijn er 
diverse certificaten 
behaald. Momenteel zijn 
we in het bezit van: 
VCA*, 
ISO 9001, 
FSC-coc, en hopelijk na 
de definitieve eind-
beoordeling ook de 
CO2 Prestatieladder-N3 
 
Voor het bekijken van 
onze certificaten verwijzen 
wij u graag naar onze 
vernieuwde website. 
 
 

 

Inmiddels zijn er 19 vaste 
medewerkers binnen het 
bedrijf. 
Het bedrijf is in 1971 
gestart door de heer J.C. 
Rijsdijk. In december 2007 
heeft zijn zoon J.L. Rijsdijk 
het bedrijf overgenomen. 
 
J.L. Rijsdijk B.V. houdt 
zich bezig met alle 
voorkomende 
werkzaamheden in de 
grond-, weg- en 
waterbouw en de 
groensector, met als 
opdrachtgevers diverse 

overheidsinstellingen, 
bedrijven en particulieren. 
Daarnaast weten 
inwoners en bedrijven uit 
de regio ons steeds beter 
te vinden voor 
rioolwerkzaamheden, 
rioolstoringen, 
gladheidsbestrijding, e.d... 
 
Tevens heeft ons bedrijf 
een uitgebreid 
machinepark om de 
opdrachtgever (particulier 
en zakelijk) optimaal van 
dienst te kunnen zijn. 
 

Hier kunt u een korte 
toelichting over de 
certificeringen lezen en ze 
downloaden. 
 
 
  



 

 

Op maandag 24 augustus 
en dinsdag 25 augustus 
2015 was het dan zover. 
De officiële audit. 
Fase 1 (dag 1) heeft 
plaats gevonden op het 
kantoor van NCK, onze 
certificerende instelling. 
 
Nadat fase 1 behaald is 
(voornamelijk het 
beoordelen van de 
benodigde documenten) 
werd op dinsdag de 2e 
fase van de externe audit 
bij ons op kantoor 
gehouden. 

De externe audit: CO2 Prestatieladder 

Een voor ons totaal nieuwe 
certificering. 
Alles wordt secuur 
bekeken. Welke 
brandstoffen gebruik je, 
wanneer, waar, hoeveel. 
Lasgassen, gas, elektra, 
brandstoffen…… 
Alles wat te maken heeft 
met CO2 uitstoot wordt 
onder de loep genomen. 
 
In het handboek, dat we in 
samenwerking met onze 
branchevereniging 
CUMELA gemaakt hebben, 
staan al deze gegevens 

genoteerd en zijn hieraan 
ook reductie 
doelstellingen gekoppeld. 
Deze doelstellingen zijn 
erop gericht op de CO2 
uitstoot te verminderen. 
Onze doelstelling voor 
scope 1 (brandstoffen) is 
om dit in 2020 met 5% te 
verminderen. De 
doelstelling voor scope 2 
(gas & elektra) is om dit in 
2020 met 10% te hebben 
verminderd. 
 
De uitkomst van de 
externe audit wordt 
nogmaals bij het NCK 
door iemand anders 
beoordeeld en hopelijk 
horen wij snel of we een 
nieuw certificaat rijker zijn. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

J.L. Rijsdijk BV vindt het 
belangrijk, dat er naast 
een efficiënte 
bedrijfsvoering, aandacht 
is voor het milieu en onze 
leefomgeving, om zo een 
leefbare wereld achter te 
laten voor de volgende 
generaties. Met alle 
medewerkers streven wij 
naar een duurzame 
bedrijfsvoering, met 
aandacht voor de 3 P’s 
(People, Planet, Profit). 
Dit wil zeggen, op een 
winstgevende manier 

 

 

werken met aandacht voor 
mens en milieu. 
J.L. Rijsdijk BV is zich 
ervan bewust, dat de 
schadelijke emissie van 
CO2 voortkomt uit 
verbranding van fossiele 
brandstoffen en dat onze 
bedrijfsactiviteiten daar 
mede voor verantwoordelijk 
zijn.  
Om deze reden is er begin 
2015 besloten om mee te 
doen aan de CO2 -
prestatieladder van de 
Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden en 

Ondernemen (SKAO). De 
CO2-prestatieladder is 
een instrument om 
bedrijven te stimuleren tot 
CO2 bewust handelen. 
Het gaat daarbij vooral om 
kennis van de eigen CO2 
emissie, maatregelen om 
deze emissies te 
reduceren, daarover te 
communiceren en samen 
te werken met andere 
partijen op het gebied van 
milieu-initiatieven. 
Ideeën, tips, suggesties 
zijn van harte welkom. 
Maak hiervoor gebruik van 
onze contact-link op onze 
website 
. 



De rijksoverheid heeft 
besloten om per 1 juli 
2011 een SROI-
voorwaarde op te nemen 
in contracten die zij sluit 
bij de aanbesteding van 
opdrachten boven de 
250.000 euro. Een groot 
aantal gemeenten en 
provincies hanteert ook al 
SROI-voorwaarden, soms 
al bij aanbestedingen 
vanaf 50.000 euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SROI – Social Return On Investment 

Als je als bedrijf wil 
inschrijven op 
aanbestedingen met deze 
eis dan betekent dit dat je 
verplicht bent om ten 
minste 5% van het werk te 
laten verrichten door 
mensen met een grote 
afstand tot de 
arbeidsmarkt.  
Of u bent verplicht deze 
5% elders in de gemeente 
of de provincie te 
besteden door hen binnen 
of buiten uw bedrijf (aan 
andere projecten) te laten 
werken. 
 
  
 
 

De inzet van SROI 
medewerkers komen bij 
Baanbrekend Drechtsteden 
of Drechtwerk vandaan. 
Zij beschikken over een 
grote database met 
beschikbare personen die 
graag weer willen 
deelnemen aan de 
arbeidsmarkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste stap om ervoor 
te zorgen dat je kunt 
reduceren om de CO2 
uitstoot te verminderen is 
bewustwording bij de 
medewerkers. 
Dit zal gebeuren middels 
posters, nieuwsbrieven, 
toolboxen en cursussen. 
 
Daarnaast zijn er 
inmiddels al een behoorlijk 
aantal tijdschakelaars 
geplaatst in de werkplaats 
en in de loodsen. 
 
Op kantoor is ook nog een 
fax aanwezig. In deze tijd 
met het internet is dit 
eigenlijk overbodig, dus is 
er besloten om op kort 
termijn ons fax nummer op 
te heffen. Tevens zal er 
zoveel mogelijk digitaal 

Op welke manieren gaan we reduceren 

 

 

gefactureerd gaan worden. 
Tot begin september was 
dit nog per post. 
 
Onze grootste uitstoot zit 
in het diesel gebruik. Om 
hier beter inzicht in te 
krijgen zullen we m.i.v. 1 
januari 2016 onze twee 
eigen pompen splitsen in 
een materieel pomp en 
een bedrijfsauto pomp. 
Daarnaast zal iedereen die 
aan onze pompen tankt 
hiervan een registratie 
moeten gaan bijhouden, 
waar o.a. op staat met 
welke machine/auto 
getankt is, datum, uren- of 
kilometerstand,…… 
Wij hopen op deze manier 
goed inzicht te krijgen 
waar het grote verbruik in 
zit. 

Ook bij aanschaf van 
nieuw materieel e/o auto’s 
zal er gekeken worden 
naar de CO2 uitstoot. 
 
Een drietal bedrijfswagens 
zijn in de 2e week van juli 
2015 vervangen. Deze 
waren tussen de 15 en 20 
jaar oud en dat komt ook 
de CO2 uitstoot niet ten 
goede. 
 
De nieuwe bedrijfswagens 
zijn van het merk Ford 
Transit Courier. Hij 
combineert een lage CO2 
uitstoot en lage 
gebruikskosten met 
uitstekende 
brandstofzuinigheid. 
 
Daarnaast willen we over 
naar volledige groene 
stroom met SMK 
certificaat. 

Drie nieuwe bedrijfswagens 

 


