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Inleiding
De Koninklijke Ginkel Groep is een allround groenbedrijf en is actief met het 
duurzaam vergroenen van de leefomgeving en van gebouwen. Daarmee 
werken we in beginsel aan de kwaliteit van leven!

Ambitie
De ambitie vanuit ons MVO-beleid luidt:

Dat we anders met de wereld en alles wat daar op leeft om moeten gaan 
wordt ons dagelijks duidelijk gemaakt.
Het is een utopie om te denken dat het wel goed zal komen, sterker nog als 
we niets doen dan worden wij en de generaties na ons geconfronteerd met 
grote problemen.

Aandacht voor mens en milieu (en daarmee de maatschappij) is dus van 
groot belang en vanuit die optiek is het zaak dat een ieder kijkt naar een 
concrete invulling van het MVO.

Aandacht voor MVO en de duurzaamheidgedachte sluit vrijwel naadloos aan 
op de activiteiten in de groene branche. Aanleg en onderhoud is zeer 
milieugericht, groen heeft waarde voor de maatschappij en draagt bij aan 
een gezonde leefomgeving en economie.

Opdrachtgevers vragen steeds vaker om een verantwoorde invulling van 
MVO-vraagstukken. MVO  biedt ook kansen; het leidt in veel gevallen voor 
kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en een betere reputatie. 

De ambitie is om alle kansen te benutten die binnen de reikwijdte liggen in de 
bedrijfsvoering en concrete acties uit te voeren om het brede scala aan MVO-
items de aandacht te geven die het verdient en daarmee een bijdrage te 
leveren aan een betere wereld.
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Om tot een gezondere wereld te komen moeten we ook in de spiegel kijken 
en oog hebben voor de vervuilende factoren in de bedrijfsvoering. Met de 
CO2 –prestatieladder hebben we een instrument in handen om inzicht te 
krijgen in onze CO2- uitstoot en hoe we deze kunnen verminderen. We 
hebben een management- en reductieplan opgesteld om de CO2-reductie 
vorm te geven en te borgen. 

Inzicht
Om inzicht te krijgen in ons energieverbruik berekenen we ieder half jaar 
onze CO2-footprint. Hierbij kijken we naar de volgende emissiestromen 
binnen onze vestigingen:
Brandstofverbruik van ons wagenpark
Brandstofverbruik van onze bedrijfsmiddelen
Verbruik Gas en elektra van onze panden

Reductie
Om daadwerkelijk CO2-uitstoot te verminderen is het van belang om:
doelstellingen te formuleren;
maatregelen uit te voeren;
te meten (CO2-footprint);
te evalueren (directiebeoordeling).

Reductiedoelstelling
Onze doelstellingen moeten zowel ambitieus als realistisch zijn en om die 
reden hebben we onderzocht welke maatregelen en doelstellingen onze 
sectorgenoten ambiëren.
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Hoofddoelstelling
De Koninklijke Ginkel Groep heeft als hoofddoel gesteld om in de komende drie 
jaar (2018-2021), gemeten vanaf het referentiejaar tot aan het jaar van 
herbeoordeling, de CO2-uitstoot te verminderen met 15%. 

Subdoelstellingen
A. Verminderen CO2-uitstoot m.b.t. Brandstofverbruik Wagenpark
De potentiele reductie op deze emissiestroom is 12% in de komende drie jaar.

Maatregelen zijn:
- voorlichting ‘zuinig rijden’ i.c.m. monitoring rijgedrag en verbruikscijfers (MIND-
system) hieraan gekoppeld vindt er een competitie plaats van de meest zuinige 
berijder van de organisatie
- structurele controle bandenspanning wagenpark

B. Verminderen CO2-uitstoot m.b.t. Brandstofverbruik Bedrijfsmiddelen
De potentiele reductie op deze emissiestroom is 50% in de komende drie jaar.

Maatregelen zijn:
- het elektrificeren van handgereedschappen

C. Verminderen CO2-uitstoot m.b.t. Elektraverbruik Bedrijfspanden.
De potentiele reductie op deze emissiestroom is 100% in de komende drie jaar.

Maatregelen zijn:
- inkoop van (Nederlandse) groene stroom en/of Nederlandse Garantie van 

Oorsprong
- het toepassen van LED-verlichting (en bewegingssensoren)
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Communicatie
De Koninklijke Ginkel Groep communiceert structureel de interne en externe
stakeholders over de CO2-footprint, de doelstellingen en de voortgang.
Dat doen wij middels nieuwsbrieven, leaflets en onze website.

Participatie – keteninitiatief
Om de keteninitiatieven in kaart te brengen en te kunnen volgen hebben we 
een format keteninitiatief opgesteld.
Hier wordt naast het onderwerp, de betrokken partijen, de aanleiding en het 
doel van het initiatief omschreven.
Daarnaast worden de activiteiten, de resultaten en de beoogde effecten in 
kaart gebracht.

De keteninitiatieven zijn inzichtelijk gemaakt en worden gepubliceerd op 
onze website: https://www.ginkelgroep.nl/mvo/co2-prestatieladder

Keteninitiatief 1 Mobiliteit                              mei 2018
Keteninitiatief 2 Hergebruik materialen       juni 2018
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Extra uitdaging
Omdat wij actief zijn met het concreet vergroenen van de leefomgeving 
willen we inzichtelijk krijgen wat het groene product daadwerkelijk bijdraagt 
aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Welke bijdrage levert elke boom of elke plant nu eigenlijk op?

Wij vervuilen maar tegelijkertijd verschonen we ook!
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