Vergroening van het wagenpark
Sensibilisering in het mobiliteitsbeleid
Willemen Groep hecht veel belang aan duurzaam ondernemen. Eén van onze doelstellingen is de
energie-efficiëntie van onze onderneming verhogen, zowel op onze werven als in ons
mobiliteitsbeleid. Wat mobiliteit betreft, doen we dit enerzijds door onze vloot milieuvriendelijker te
maken en anderzijds door in te zetten op sensibilisering van onze medewerkers.
Ons wagenpark vergroenen doen we al enkele jaren: we voegen
stelselmatig wagens met alternatieve, groene(re) aandrijving toe
aan onze car policy. Op onze keuzelijst met bedrijfswagens
prijken daarom naast CNG- wagens en hybride wagens ook
volledig elektrische wagens. We vernieuwen die lijst twee keer per
jaar om de op dat moment beschikbare groene alternatieven in de
lijst te kunnen opnemen. Schoolverlaters die recht hebben op een
bedrijfswagen, krijgen bij ons enkel de keuze uit CNG-modellen.
Aan werknemers die een nieuwe wagen moeten kiezen, bieden
we de mogelijkheid om een wagen in een lagere categorie te
nemen. Het bedrag dat zo uitgespaard wordt, wordt omgezet in
units die ze kunnen gebruiken om voordelig een elektrische fiets
aan te kopen. Voor korte verplaatsingen tijdens de werkuren,
kunnen de werknemers gebruik maken van elektrische
poolwagens en bedrijfsfietsen.
In 2019 steeg het aantal CNG wagens in onze vloot van 3 naar
18. Ook hebben we al 4 elektrische wagens en een plug-inhybride
rondrijden. In de keuzelijst staan ondertussen 10 CNG-modellen.
In 2020 willen we nog meer groene alternatieven aanbieden. Er
zullen immers meer plug-inhybrides en CNG-modellen
beschikbaar zijn.

CO2 footprint 1e semester 2019
Het inzicht onze CO2-uitstoot maakt het mogelijk
om effectieve doelstellingen op te stellen. In het
eerste semester van 2019 is in totaal 1168 ton CO2
uitgestoten.

Datum publicatie: september 2019

SC

Scope 1
Scope 2

FCV
475
19

Yards
434
1

158
83

Total
1 066
102

Total

494

434

240

1 168

.

CO2 Reductiedoelstelling
Om deze uitstoot te reduceren, hebben we
een CO2-reductiedoelstelling opgesteld en
hierover communiceren naar onze
stakeholders.
Voor de periode 2019 tot en met 2021
hebben wij de intentie om onze CO2uitstoot (scope 1en 2) met 10% te
reduceren ten opzichte van de uitstoot in
2018

Om deze doelstelling te realiseren zijn volgende maatregelen opgesteld:
Geplande CO2-reductiemaatregelen met betrekking tot personenauto’s
1.
2.
3.
4.

Meten en analyseren van verbruiksgegevens.
Vergelijken van het werkelijke brandstofverbruik met de fabrieksnorm.
CNG en/of (semi)elektrische auto’s aanbieden als variante voor dieselauto’s.
Actief sturen op rijgedrag, door sensibilisatie en ecodriving-lessen.

Geplande CO2-reductiemaatregelen met betrekking tot materieel.
1. Verbruik per machine bepalen en bekijken of de draaiuren van het grote materieel zijn te
achterhalen.
2. Verbruik van het materieel afzetten tegen de fabrieksverbruik.
CO2-reductiemaatregel met betrekking tot scope 2
Inkopen van 100% groene stroom.
Impact van Franki Construct in de keten (scope 3)
Ketendoelstellingen
In de keten heeft Franki Construct zichzelf de volgende doelen gesteld;
Battery Packs; allereerst de praktische toepasbaarheid van de Battery Pack verder te onderzoeken;
daarbij zal een energiemonitoringsysteem gebruikt worden om de verschillende
verbruikers/verbruiksgroepen te kwantificeren. Daarnaast zal, om de positieve impact van hybride
systemen in de sector te stimuleren, de kennis over het gebruik van deze systemen actief gedeeld
worden in brancheverenigingen.
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Individuele bijdrage
We doen ook aan sensibilisering in ons mobiliteitsbeleid. Dit jaar namen we al voor de zevende keer
deel aan Car Free Day. Met onze deelname willen we de medewerkers stimuleren met een alternatief
vervoersmiddel naar het werk te komen. We boden op die dag ook testritten met alternatieve
vervoersmiddelen aan, zoals CNG-wagens, elektrische wagens, (elektrische) fietsen, bakfietsen en esteps. Doorheen het jaar bieden we ook een fietsvergoeding aan elke werknemer die met de fiets naar
het werk komt, ook al heeft hij of zij een bedrijfswagen. Bovendien bieden we via FlexReward (een
beloningsmodel waarin bepaalde componenten van het verloningspakket toegekend worden in de vorm
van units) de mogelijkheid om voordelig een (elektrische) fiets aan te kopen.
Dit jaar nam een record aantal deelnemers (252) deel aan Car Free Day. In totaal werden zo 10.000
woon-werkkilometers zonder benzine of diesel afgelegd. Een besparing van meer dan twee ton CO2.
Deze actiepunten kaderen in SDG 13 – klimaatactie.
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