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Inmiddels zijn alle 
medewerkers al van de 
brandstofregistratie op de 
hoogte, o.a. door de 
functioneringsgesprekken 
en een toolbox. Met 
ingang van 2016 moet de 
brandstof registratie 
bijgehouden worden. 
Dit hebben wij als 
doelstelling in de CO2 
certificering staan. 
 
Tot vorig jaar werd dit niet 
bijgehouden en wisten we 
niet waar alle brandstof 

Brandstofregistratie 

Diverse certificeringen 

Op dit moment zijn we in 
het bezit van: 
VCA*, ISO 9001, 
FSC-coc en de 
CO2 Prestatieladder-N3. 
 
In 2016 zullen we voor 
alle certificeringen een 
her-certificering krijgen en 
er staan ook nieuwe 
certificeringen op de 
planning. 
 
Certificeringen die nieuw 
zijn voor ons en die in 
2016 behaald hopen te 
worden zijn: 
VCA ** en SVMS Veilig & 
Milieukundig slopen. 
 

 

bleef. (althans,… we 
konden het niet aantonen) 
 
Door registratie 
formulieren bij te houden 
kunnen we nu aantonen 
dat het aantal gekochte 
liters op jaarbasis ook 
daadwerkelijk gebruikt is 
voor de auto’s, 
vrachtwagens, materieel, 
e.d. 
 
Wij begrijpen dat het een 
administratieve belasting 
is voor de medewerkers, 
maar aan de andere kant 

is het invullen van het 
registratieformulier goed 
te doen, terwijl er gewacht 
wordt tijdens het tanken. 
 
Om een idee te geven; op 
jaarbasis kopen wij 
gemiddeld rond de 
150.000 liter brandstof in. 
Wij gaan hier nu een 
opsplitsing in maken waar 
de brandstof blijft 
(materieel, auto’s, 
vrachtwagens) en kunnen 
dit weer afzetten tegen het 
aantal werken/projecten 
die wij hebben. 
 

De overstap naar VCA 
twee sterren komt omdat 
dit de nieuwe eis gaat 
worden bij een aantal 
grote werken binnen de 
Drechtsteden.  
 
Daarnaast komen er nog 
behoorlijk wat 
sloopprojecten aan binnen 
de gemeente. Ook 
hiervoor geldt dat er een 
certificaat geëist wordt 
waarmee je aantoont een 
erkend sloopbedrijf te zijn. 
Dit is een zeer 
bewerkelijke certificering 
om te behalen. Hierbij 
krijgen we niet alleen 
jaarlijks 1 audit op 

kantoor, maar ook 2 x per jaar 
op een werk (sloop) locatie. 
 
Als deze nieuwe 
certificeringen behaald zijn, 
dan komt er nog 1 achteraan 
en dat voor de grondbank BRL 
9335. 
 
De voorlopige planning: 
 

• 27-05 ISO 9001 

• 13-06 VCA ** fase 1 

• 24-06 VCA ** fase 2 

• 04-07 CO2-niveau 3 
 
Nog te plannen dit jaar: 

• FSC-coc (ca. sept.) 

• SVMS. 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

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. 
 
Voor deze certificering 
moet je als bedrijf ook 
deelnemen aan een keten 
initiatief. 
Wij hebben gekozen voor 
een initiatief opgezet vanuit 

de Cumela, nl; Sturen op 
CO2. 
Hieraan zitten 3 tot 4 
regionale en landelijke 
bijeenkomsten vast met 
verplichte deelname en 
workshops. 
Aangezien John en 
Mirjam hier bijna geen tijd 
voor hebben, is ervoor 
gekozen dat Miranda en 
Mieke dit samen gaan 
oppakken. 
 
Ideeën, tips, suggesties 
over CO2 besparing zijn 
van harte welkom. Maak 
hiervoor gebruik van onze 
contact-link op onze 
website. 
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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. 
 
Zoals in onze vorige nieuwsbrief 
te lezen is, hebben we in 2015 al 
een aantal zaken om te 
reduceren aangepakt. 
 
Inmiddels gaat een heel groot 
deel van de facturatie nu digitaal. 
 
Het faxnummer wordt inmiddels 
nergens meer op vermeldt zodat 
we de fax in de 2e helft van dit 
jaar kunnen afsluiten. 
 

Op welke manieren gaan we verder reduceren 

 

In het 1e kwartaal van 2016 zijn er 3 
bussen in het wagenpark vervangen 
. 
Begin 2016 hebben onze 2 chauffeurs 
van de kraanauto en de knijperauto 
een cursus HNR gevolgd. 
 
Ook zijn we inmiddels bij onze energie 
leverancier overgestapt op volledige 
groene stroom met SMK certificaat. 
. 
Uiteraard zal dit niet het enige zijn in 
2016.  
 
Verdere reducties die plaatsvinden 
zullen in een volgende nieuwsbrief 
worden besproken. 


