
Jaarplan 2020 
Hoek Hoveniers 

Versie: 14 januari 2020 

 

Jaarplan CO2 2020 
Januari 2020 

  



Jaarplan 2020 
Hoek Hoveniers 

Versie: 14 januari 2020 

 
Inhoud 

1. Reductiedoelstellingen ................................................................................................................. 3 

2. Maatregelen en initiatieven ......................................................................................................... 4 

2.1 Maatregelen ........................................................................................................................... 4 

2.2. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen .................................................. 4 

2.3. Initiatieven .............................................................................................................................. 4 

2.4. Lopende initiatieven ............................................................................................................. 4 

2.5. Nieuwe deelnames/ mogelijke deelnames ....................................................................... 5 

2.6. Projecten met gunningvoordeel .......................................................................................... 5 

3. Communicatie ............................................................................................................................... 6 

 

 

  



Jaarplan 2020 
Hoek Hoveniers 

Versie: 14 januari 2020 

 

1. Reductiedoelstellingen 

De belangrijkste energieverbruikers zoals bepaald in de jaarbeoordeling zijn gebruikt om de 

reductiedoelstellingen vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot reducties te 

komen hebben de reductiedoelstellingen ook betrekking op de projecten. 

Voor Scope 1 & 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. In het volgende 

hoofdstuk beschrijft welke maatregelen er getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te behalen 

binnen de organisatie en binnen de projecten. 

De reductiedoelstelling van Hoek Hoveniers is 15% CO2 reductie per euro omzet in 2020 ten opzichte 
van 2014. 
 
Doelstelling Scope 1: 

Reductiedoelstelling Scope 1: 10% CO2 reductie per euro omzet in 2020 ten opzichte van 2014. 

 

Doelstelling Scope 2: 

Reductiedoelstelling Scope 2: 90% CO2 reductie per euro omzet in 2020 ten opzichte van 2014. 

 

De getallen uit 2018 hebben aanleiding gegeven om de doelstellingen opnieuw te herzien. De 

doelstelling scope 1 is verhoogd om deze voldoende ambitieus te houden. 

 
Doelstellingen scope 3: 

- De doelstelling is een reductie van 10% op CO2 uitstoot gegenereerd in de keten hout- en 
groenafval in 2020 ten opzichte van 2014. 

 
In de ketenanalyse en in het document Emissie portefeuille scope 3 zijn de CO2 emissies en 

bijbehorende maatregelen opgenomen. Deze zijn voldoende actueel. 
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2. Maatregelen en initiatieven 

2.1 Maatregelen 

Onderstaand zijn de maatregelen opgenomen die Hoek zal nemen de komende periode. Aanvullend 

dient de lijst van SKAO. In deze lijst worden tevens voorgaande maatregelen als lopende maatregelen 

opgenomen. De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering en status van de maatregelen.  

Maatregel Verantwoordelijke Tijdsbestek Beschikbare 
middelen 

Verwachte 
reductie 

Scope 

Alternatieve brandstof voor 
nieuwe/ vervangende 
voertuigen 

Directie  2014 – 2020 Subsidie 
Financiering 

5% 1 

CO2 zuinige voertuigen Directie 2014 – 2020 Financiering 2% 1 

Brandstofregistratiesysteem Directie 2018 Financiering 1% 1 

Cursus het nieuwe rijden / 
draaien 

KAM coördinator  2019 – 2020  € 1.000,00 
 

1% 1 

Banden op spanning KAM coördinator 2019 – 2020  Tijd: 30 uur per jaar 0,5% 1 

Campagne bewust wording KAM coördinator  2014 – 2020 Tijd: 30 uur per jaar 0,5% 1 

Groene stroom uit NL Directie 2018 Tijd: 30 uur 100% 2 

Samenwerking met UPP 
ideas 

Directie 2014 – 2020  Tijd: 100 uur per jaar - 1 en 2 

 

2.2. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 

Indien afwijkingen worden geconstateerd tijdens het doorlopen van de stuurcyclus, of indien om 
andere reden correctie nodig is, zal de KAM-coördinator bijsturing coördineren volgens de stuurcyclus 
en het kwaliteitsmanagementplan. 
 

2.3. Initiatieven 

De deelname aan initiatieven binnen Hoek wordt jaarlijks besproken door de directie en de KAM-

coördinator. De KAM-coördinator houdt ideeën voor nieuwe initiatieven bij en is verantwoordelijk voor 

de deelname aan de initiatieven.   

2.4. Lopende initiatieven 

 UPP ideas, samenwerkingsverband tussen bedrijven om gezamenlijk te streven naar 

duurzame werkwijzen.  

o Deelnemers: van de Haar Groep (Wekerom); Binder Groenprojecten (Poortugaal); 

Van Helvoirt Groenprojecten (Berkel-Enschot) 

o Hoek Hoveniers wil graag betrokken zijn bij de ontwikkeling van duurzame 

oplossingen voor vragen uit de markt. Hoek Hoveniers streeft ernaar om projecten 

effectief, met zo min mogelijk energieverbruik, te realiseren. Hoek Hoveniers overlegt 

regelmatig met collega bedrijven over nieuwe ontwikkelingen, werkwijze en 

mogelijkheden om te verduurzamen. Initiatieven en bevindingen worden gedeeld, 

successen en bedreigingen in het proces van verduurzamen worden gedeeld. Waar 

mogelijk worden gezamenlijke initiatieven ontwikkeld voor kennisdeling. 

o Dit initiatief heeft betrekking op alle facetten omtrent milieu en reductie van CO2 

uitstoot. Maatregelen zijn op alle mogelijke manieren mogelijk. 

 

 Stichting Fairtrade gemeente Teylingen, Hoek Hoveniers is betrokken bij de werkgroep 

Gemeente Teylingen.  

o Deelnemers: gemeente Teylingen (coördinator gemeente Teylingen); Trias 

Kinderopvang, De Wereldwinkel. 

o De campagne streeft naar het vergroten van de vraag naar en het aanbod van 

fairtrade producten. Om te zorgen voor meer werkgelegenheid en betere leef- en 

werkomstandigheden van boeren en producenten in ontwikkelingslanden moeten er 

namelijk meer Fairtrade producten verkocht worden. Ook in Nederland. De campagne 
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stimuleert dit door ondernemers, werknemers, inkopers en consumenten met 

positieve aandacht en publiciteit te belonen voor hun keuze voor Fairtrade. 

o Dit initiatief heeft betrekking op duurzaam ondernemen.  

 

 Tiny Forest  

o Aanplanten snelgroeiende bossen op organische wijze; 

o Het initiatief heeft betrekking op een extra opname van CO2 door de Tiny Forest; 

o Partijen: Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, gemeenten, Hoek Hoveniers. 

 

 Deelname Acceleractor GO-NH 

o Samenwerking om te zoeken naar een oplossingen voor duurzame werkwijzen; 

o Partijen: diverse aannemers en overheden 

 

 Circulair West 

o Samenwerking om circulariteit te ontwikkelen en stimuleren in de omgeving. 

o Het initiatief heeft betrekking op duurzamere werkwijze. 

o Partijen: Diverse aannemers.  

 

2.5. Nieuwe deelnames/ mogelijke deelnames 

Hoek is continu bezig met nieuwe deelnames, de directie wordt door betrokkenheid bij diverse 
initiatieven en media goed op de hoogte gehouden.  
 

2.6. Projecten met gunningvoordeel 

In 2019 zijn geen projecten met gunningsvoordeel aangenomen en deze worden momenteel niet 

verwacht in 2020.  
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3. Communicatie 
Om te zorgen dat alle communicatie op tijd en volgens afspraak wordt uitgevoerd is een planning voor 
de communicatie opgesteld. 
 

 Doelgroep Boodschap Middel 
Frequenti

e 

Verant-

woordelijke 

Intern 

Medewerkers 
Het energiebeleid, doelstellingen, 

maatregelen,  

Nieuwsbrief / 

toolbox 

Half- 

jaarlijks 

KAM-

coördinator  

Medewerkers Projecten met gunningsvoordeel 
Nieuwsbrief / 

toolbox 

Half- 

jaarlijks 

KAM-

coördinator 

Medewerkers 
Het huidige energiegebruik en trends 

binnen het bedrijf 

Nieuwsbrief / 

toolbox 

Half- 

jaarlijks 

KAM-

coördinator 

Medewerkers 
De behaalde besparingen in CO2-

uitstoot 

Nieuwsbrief / 

toolbox 

Half- 

jaarlijks 

KAM-

coördinator 

Medewerkers 
Individuele bijdragen van 

medewerkers 

Nieuwsbrief / 

toolbox 

Half- 

jaarlijks 

KAM-

coördinator 

Extern 

 

Opdrachtgevers, 

leveranciers  
Het energiebeleid, maatregelen,  Website 

Half- 

jaarlijks 

KAM-

coördinator 

Opdrachtgevers, 

leveranciers 
Projecten met gunningsvoordeel, Website 

Half- 

jaarlijks 

KAM-

coördinator 

Opdrachtgevers, 

leveranciers 

Het huidige energiegebruik en trends 

binnen het bedrijf 
Website 

Half- 

jaarlijks 

KAM-

coördinator 

Opdrachtgevers, 

leveranciers 

De behaalde besparingen in CO2-

uitstoot 
Website 

Half- 

jaarlijks 

KAM-

coördinator 

Opdrachtgevers, 

leveranciers 

Individuele bijdragen van 

medewerkers 
Website 

Half- 

jaarlijks 

KAM-

coördinator 

Project met 

gunning 

voordeel 

Opdrachtgever, 

omwonenden, 

derden 

Voortgang project, doelstelling en 

maatregelen 
Website 

Half 

jaarlijks 

KAM-

coördinator 

 


