
 

                                                                                              

 

Keteninitiatief ten behoeve van CO2-reductie  

Conform de certificering CO2-prestatieladder dient de Koninklijke Ginkel Groep deel te nemen aan 

een of meerdere keteninitiatieven, dit om aan te tonen dat de organisatie actief bezig is met 

initiatieven die leiden tot CO2-reductie. 

 

Keteninitiatief nummer : 1 

Datum     : mei 2018 

Onderwerp   : Mobiliteit  
 
Betrokken partijen  : Koninklijke Ginkel Groep / Vallei Auto Groep / PON /     
                                                           Verkeersveiligheid Nederland 

 

Aanleiding van het initiatief 
De meest vervuilende factor binnen de bedrijfsvoering is de CO2  -uitstoot (diesel) van ons 
wagenpark. Reden genoeg om hier initiatieven te nemen om de uitstoot te reduceren. 
 

Doel van het initiatief 
Het doel van dit initiatief is om in eerste instantie bij de medewerkers (bestuurders) bewustwording 
te creëren m.b.t. zuinig rijden maar uiteindelijk gaat het om een concrete  CO2-reductie te realiseren. 
 

Activiteiten 
Met dit keteninitiatief willen we ons niet alleen focussen op rijgedrag maar ook onderzoeken of we 
met schonere bedrijfsauto’s kunnen gaan rijden, welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van 
elektrisch vervoer of simpelweg minder kilometers kunnen gaan rijden. 
 
Met de Vallei Auto Groep zijn we in gesprek om ‘motorische’ verbeteringen toe te gaan passen en te 
kijken naar elektrisch vervoer, dit vanuit de duurzaamheidsvisie van importeur PON. 
Ook zijn we met hen in gesprek over de meetresultaten van onze mobiliteit, m.a.w. welke concrete 
input kunnen we halen uit ons rittenregistratiesysteem (verbruik versus gedrag). 
 
Op het gebied van rijgedrag gaan we een pilot organiseren met Verkeerveiligheid Nederland om het 
nieuwe rijden (veilig en zuinig rijden) bij onze bestuurders onder de aandacht te brengen. 
 

Er wordt een interne competitie voorbereid om tot de meest zuinige bestuurder te komen. 



                                                                                                                                                    

                                                                                                                          

 

Resultaten 
Concrete resultaten naar aanleiding van het rijgedrag zijn momenteel (mei 2018) nog niet 
voorhanden maar we kunnen inmiddels vanuit ons rittenregistratiesysteem inzichtelijk maken per 
bestuurder wat de verbruikscijfers brandstof zijn en aan de hand daarvan een eerste inschatting ten 
aanzien van het rijgedrag. 
 
Om simpelweg minder kilometers te maken hebben we intern gepromoot om meer gebruik te 
maken van het openbaar vervoer en hebben onze adviseurs een NS Businesscard ontvangen. Hier 
wordt sinds maart 2018 veelvuldig gebruik van gemaakt. De resultaten (emissie) daarvan worden op 
termijn duidelijk.  
 

Beoogde effecten 

 Minder uitstoot door andere manier van mobiliteit (elektrisch vervoer en minder rijden) 

 Door aanpassen rijgedrag veiliger en zuiniger rijden 
 

Status 
Mei 2018 

 Eerste bevindingen / uitkomsten vanuit rittenregistratiesysteem zijn voorhanden 

 Training rijgedrag (pilot) staat gepland 

 NS Businesscards zijn uitgereikt 

 Met PON in gesprek over vormen van schoner vervoer 

Omschrijving deelnemers  
 
Vallei Auto Groep 
Vallei Auto Groep is de officiële Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfswagens-
dealer in de Vallei-regio. Klanten kunnen terecht voor een uitgebreide range aan modellen. Vallei 
Auto Groep regelt alle facetten die bij een mobiliteitsbehoefte horen. Denk hierbij aan financiering, 
leasing, onderhoud en reparatie, schadeherstel, onderdelen en accessoires. Met een eigen 
leasemaatschappij (Vallei Autolease), een schadebedrijf en een verhuurafdeling (Vallei Autoverhuur), 
bieden wij u een volledig dienstenpakket aan. Vallei Auto Groep geeft zo daadwerkelijk inhoud aan 
de slogan: ‘totale mobiliteit onder een dak’. 

Het autobedrijf heeft 5 vestigingen in Veenendaal (2), Ede, Wageningen en Scherpenzeel. Vallei Auto 
Groep is ervan overtuigd dat mobiliteitsoplossingen die gericht zijn op het ‘reduceren’ en 
‘optimaliseren’, de wereld van morgen sterk zullen veranderen. Vallei Auto Groep wil als Erkend 
Duurzaam Plus gecertificeerd, zichtbaar (en beter!) een bijdrage leveren aan het verduurzamen van 
automobiliteit. 

 
 



                                                                                                                       
 
 
PON 
Pon is een internationale handels- en serviceorganisatie met bijna 13.000 medewerkers verspreid 
over 450 vestigingen in 32 landen. 
Elke dag het beste bieden en zo veel mogelijk waarde toevoegen in de relatie tussen klant en 
fabrikant. Dat is het doel van Pon. Dat doen we met kwalitatief hoogwaardige producten van A-
fabrikanten, waaronder Volkswagen, Caterpillar, MAN, Gazelle en Continental. Daarnaast leveren we 
bijbehorende diensten, zoals onderhoud, reparatie, leasing, verhuur en verzekering. 
 
 
Verkeersveiligheid Nederland 
De Verkeersveiligheid Groep Nederland is een kennis- en opleidingsinstituut dat met behulp van 
training, consultancy en online trainingsapplicaties een bijdrage levert aan een verhoging van de 
verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. De Verkeersveiligheid Groep Nederland is met 85.000 
cursisten per jaar marktleider op het gebied van verkeersveiligheid- en duurzaamheidstrainingen 
voor personenvoertuigen en trainingen voor het goederen- en personenvervoer (Code 95). 
Onze passie om de veiligheid van uw medewerkers te vergroten is gebaseerd op de nieuwste 
inzichten over sturing van onbewust gedrag. De Verkeersveiligheid Groep Nederland werkt hiervoor 
samen met SWOV, TNO Human Factors en gedragsdeskundigen. 
 

 

 

 

 

Akkoordverklaring  

BM-KAM-Coördinator-juni 2018 

 

 

 

 


