
            TOOLBOXMEETING   OKTOBER 20177 

615  
 

Realisatie en voortgang CO2-reductiedoelstellingen 

Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Sinds 2014  heeft Ko Hartog niveau 5 
behaald op de CO2-prestatieladder. Dankzij het op alle vestigingen volledig overstappen op groene stroom is 
vergeleken met 2015 in 2016 de CO2-uitstoot flink gedaald van 347 naar 316 ton CO2. 

 

CO2 Reductiedoelstelling Scope 1 en 2  
Ko Hartog heeft zich als doel gesteld om in de komende 3 jaar, gemeten vanaf het jaar van herbeoordeling in 2017, 
onderstaande CO2 reductie te realiseren. 

 

Scope 1 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV  

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2018 ten opzichte van de 2012  

16% minder CO2 uitstoten in haar scope 1 emissies. 

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2012 

20% minder CO2 uitstoten in haar scope 1 emissies. 

 

 

 

Scope 2 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV  

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2017 ten opzichte van 2012 

85 % minder CO2 uitstoten. 

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2012 

85 % minder CO2 uitstoten. 

 
Voortgang / trend 

In onderstaande grafiek is de CO2-uitstoot pet jaar te zien. Sinds het referentiejaar 2012 is er een dalende trend te zien 

in de uitstoot. 

 

CO2-uitstoot scope 1 en 2 (ton) 
 

 
 

CO2-Targets 
In onderstaande grafieken is te zien dat Ko Hartog de target voor de reductie voor scope 1 in 2017 waarschijnlijk niet 
gaat halen en daarentegen de target voor scope 2 in 2017 naar verwachting ruimschoots gaat halen.  

Voor scope 1 verwachtten we dat de reductie er uit zou gaan zien zoals onderstaande grafiek. 
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CO2-reductie Scope 1 (%) 

 
 

Na 2014 zit Ko Hartog ver onder de doelstelling, dat leek in 2016 weer goed te gaan maar daarna dreigt het weer de 
verkeerde kant uit te gaan.  

De toename van het brandstofverbruik valt te wijten aan de toename van het aantal gereden kilometers (van 
341.113 km in de eerste helft 2016 naar 356.926 in de eerste helft van 2017) door enkele grote nieuwe projecten als 
Tata Steel c.q. de stijging van de omzet en het aantal fte.  

Voor scope 2 verwachtten we dat de reductie er uit zou gaan zien zoals onderstaande grafiek. 

 

CO2-reductie Scope 2 (%) 

 
 
Wat betreft de scope 2 doelstelling zat Ko Hartog in 2016 nog ruim boven de doelstelling van 2016.   
Daarentegen zal in 2017 de werkelijk gerealiseerde reductie iets lager uitvallen dan de geplande reductie. 
 

CO2 Reductiedoelstelling Scope 3 
Scope 3 betreft de uitstoot die het gevolg zijn van de activiteiten van Ko Hartog zoals van de uitvoering van projecten. 
 
Voor Scope 3 heeft Ko Hartog de volgende doelstelling opgesteld: 
 

Scope 3 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV  

“Ko Hartog Elektrotechniek B.V. wil in 2018 ten opzichte van 2015 na opdrachtverlening 80% van 
haar  opdrachtgevers adviseren op het gebied van gebruik van groene stroom, compacte installaties 
en LED c.q. dimbare verlichting met als doel minder CO2 uitstoot als gevolg van het energieverbruik 

van de uitgevoerde aangenomen projecten.” 

‘’Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2018 (minimaal) 10 van haar grootste leveranciers 
inventariseren op het gebied van CO2-beleid en CO2-vriendelijke producten en  met als doel minder 

CO2-uitstoot in de keten als gevolg van ingekochte materialen.’’ 

 

Ko Hartog merkt dat het aanbod aan duurzame producten in haar confessionele markt relatief beperkt is en juist 
daarom is het belangrijk om met leveranciers in gesprek te gaan zodat zij bewust zijn van het feit dat er vanuit de 
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klant vraag is naar duurzame alternatieven. In de beginjaren zal er afstemming binnen de organisatie plaats moeten 
vinden en zullen de inkopers bewust moeten worden gemaakt van hun rol in deze. Hierdoor zal in de eerste jaren 
nog geen relevante reductie binnen de projecten worden verwacht. Ook zal onderzocht moeten worden of 
ketenparters benaderd kunnen worden om te participeren in het reduceren van CO2.  
 
Voortgang Scope 3 reductie 
In 2016 zijn er naar diverse opdrachtgevers brieven gestuurd om hen te adviseren over duurzame alternatieven voor 
de verlichting op het project. Hiermee heeft Ko Hartog haar doelstelling van 2016 behaald. Omdat zij vanuit de 
opdrachtgevers weinig reacties hebben ontvangen op de brieven is er voor gekozen om de manier van advies geven 
uit te breiden. Naast brieven wil Ko Hartog op offertebasis ook in gesprek gaan met verschillende opdrachtgevers en 
aanbieden om het verschil uit te rekenen wanneer een project wél of geen gebruik maakt van duurzamere 
installaties (zie voorbeeld LED versus confessionele verlichting bij Bredow)  
 
Tot hoeveel CO2 reductie het sturen van de brieven heeft geleid in de keten, is nog lastig te zeggen omdat 
gedragsverandering door de hele organisatie moet doordruppelen en moeilijk meetbaar is. Het kan enkele jaren 
duren voor het effect merkbaar is. Daarom heeft Ko Hartog er voor gekozen de doelstelling te kwantificeren door te 
kijken naar de hoeveelheid leveranciers en opdrachtgevers die zij kunnen adviseren. Wanneer het advies wordt 
overgenomen binnen een project kan er van het project berekend worden hoeveel de besparing is in vergelijking met 
het initiële plan. Bij leveranciers kan er gekeken worden naar het verschil in hun jaarlijkse footprint.  
 
CO2 Reductiedoelstellingen voor de toekomst 
Ko Hartog is zich ervan bewust dat het brandstofverbruik toe zal nemen door de uitbreiding van het van het aantal 
vestigingen, werknemers en het wagenpark. Het is daarom lastig om te voorspellen of de geplande CO2-reductie op 
het gebied van brandstof gerealiseerd kan worden. De doelstelling op dit gebied zal daarom geëvalueerd c.q. 
bijgesteld moeten worden. 
 
Energiebeleid 
Het energiebeleid van Ko Hartog is te vinden op de website www.kohartog.com/CO2-bewust.  
 
CO2-reductiemaatregelen 
Om de doelstellingen te realiseren zijn er verschillende maatregelen opgesteld, zoals: 

1. LED verlichting op het buitenterrein rondom het pand van Ko Hartog vestiging Heiloo 
2. Afstoten van oude (milieu onvriendelijke) auto’s; 
3. Vrachtwagenhoogwerkers vervangen door autohoogwerkers; 
4. Vrachtwagenkraanwagens vervangen door autokraanwagens; 
5. Brandstofverbruik/CO2 uitstoot meenemen als criterium bij aanschaf nieuwe auto’s; 
6. Wagenpark afstemmen op behoefte werkzaamheden; 
7. Busjes omwisselen voor bestelauto’s. 
8. Woonwerk verkeer met bedrijfsauto’s beperken; 
9. Privé rijden met zakelijke auto’s beperken; 
10. Pilot uitbreiding Blackbox met rijgedrag module 

 
Individuele bijdrage van medewerkers 
Het personeel van Ko Hartog wordt gevraagd om: 

 Mee te werken aan de “band op spanning” acties 

 Privéritten met bedrijfswagens zo veel mogelijk te beperken 

 Mee te werken aan het onderzoek om rijgedrag te verbeteren 

 Bedrijfswagens niet onnodig stationair te laten draaien 

 Het “nieuwe rijden” zo veel mogelijk in praktijk te brengen 

 Bij woon-werk verkeer bedrijfswagen om te ruilen voor de fiets   

 Vaker te carpoolen als je samen op hetzelfde project moet werken  

 
Heeft u ook ideeën hoe wij de CO2-uitstoot verder kunnen reduceren?  
Mail ons dan via bedrijfsburo@kohartogelektro.nl 
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