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Deze uitgave van het CO2 nieuws is afkomstig van de KAM-afdeling 1 

 

NIEUWSBRIEF DUURZAAMHEID & CO2 
 
Als J. van Bodegom & Zn. B.V. zijn we druk bezig om onze certificatie op niveau 5 van de CO2-prestatieladder te 
behouden. Dit houdt in dat we als bedrijf continu op zoek moeten blijven naar verbeteringen om ons verbruik en de 
daarmee samenhangende CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast willen we graag onze medewerkers weer informeren 
over de (voortgang van) doelstellingen, reductiemaatregelen en initiatieven. Dit betekent dat we inzicht creëren in de 
CO2-uitstoot die vrij komt in onze keten.  
 
Groene stroom en Gas met Co2 compensatie 2021 

 
 
Eind 2020 zijn wij overgestapt op Ondernemen met groene stroom en Gas met Co2 compensatie via ons contract met 
Vattenfall. 
Op deze wijze is de stroom die wij gebruiken en niet zelf opwekken met onze eigen zonnepanelen ook volledig groen 
en opgewekt uit wind water en zon 
 
 
NIEUW MATERIAAL 
Er zijn 4 nieuwe werkbussen aangeschaft, wedrom is de keuze gevallen op de Ford Tansit en deze zijn volledig 
aangepast naar onze wensen. 
Deze werkbussen beschikken over een krachtige dieselmotor met een euro-6 normering. 
Doordat onze wekbussen op HVO 100 diesel rijden levert dit een behoorlijke bijdrage aan de Co2 reductie! 
 
 
DIGITALE APPLICATIE 
Voor de uitvoering van onze werkzaamheden maken wij gebruik van een eigen applicatie waarmee de mannen en 
vrouwen buiten direct digitaal toegang hebben tot de projecten. 
Middels deze app beschikken zij over het kaartmateriaal of gegevens van de contracten en kunnen indien nodig direct 
aangepast worden. 
Tevens kunnen zij gelijk de gevens per project invoeren of foto’s uploaden die dan op kantoor gelijk verwerkt kunnen 
worden. 
Hiermee wordt het papierverbruik door onnodig of dubbel printen voorkomen. 
Tevens bespaart dit ook brandstof doordat de uitvoerders op afstand documenten kunnen delen en dus niet meer apart  
hoeven te rijden.  
 
 
Indien u vragen heeft, kunt u dit doen via info@jvanbodegom.nl 


