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Omschrijving van het bedrijf
HR Groep is sinds 2008 de verzamelnaam van een aantal bedrijven gespecialiseerd op het gebied
van Verkeersveiligheid, Straatbeeld en Bewegwijzering. In de zomer van 1972 is Holland Reliëf
opgericht. HR Groep is van oudsher een echt familie bedrijf.
In de eerste jaren van ons bestaan lag de focus op metaalbewerking, in de loop van de jaren zeventig
is de basis gelegd naar de verkeersindustrie.
U treft onze producten aan langs wegen, in stadscentra, op bedrijfsterreinen en in de toeristischrecreatieve sector. Ook voor interne bewegwijzering bent u bij HR Groep aan het juiste adres. Met
onze producten helpen wij overheidsinstanties en andere organisaties om de verkeersveiligheid en het
gemak voor weggebruikers te verbeteren.
Wij zijn sinds 2014 gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder en zijn trots op het feit dat we niveau 5
behaald hebben. Niveau 5 is het hoogst haalbare binnen de norm. Begin 2015 zijn slecht 144
bedrijven in Nederland die dit niveau hebben bereikt.
Een eis van de CO2 prestatieladder is het hebben van een keteninitiatief waarbij een bedrijf de
mogelijkheden inventariseert om CO2 te reduceren, door bijvoorbeeld de vermindering van brandstof
in de directe keten.
HR Groep heeft voor 2014 het volgende keteninitiatief opgezet.

Optimalisatie transport processen.
Binnen onze organisatie worden veel gereden kilometers gemaakt tussen de vestigingen onderling,
het zogenaamde interne transport. De wijze waarop dit is georganiseerd, heeft tot resultaat dat dit een
vrij inefficiënt proces is waardoor er vele kilometers onnodig gereden worden.
Daarom is besloten om het transport zoals dat binnen de groep georganiseerd is te bestuderen en te
optimaliseren. Dit moet er toe leiden dat er minder transport bewegingen binnen de eigen organisatie
worden gemaakt. Een en ander zou ook kunnen betekenen dat het wagenpark verkleint zou kunnen
worden. Deze maatregel heeft als beoogd effect
een reductie van het aantal gereden kilometers
en hierbij een reductie van het brandstof
verbruik en CO2 uitstoot.
De eerste stap in het optimaliseren van het
transport is gekozen om de pakketten te laten
versturen door een extern bedrijf, deze pakket
service is in staat met de zelfde snelheid, die we
gewend zijn van onze eigen bezorging, de
pakketten te versturen. Het voordeel is dat deze
pakket service veel efficiënter brandstof
verbruikt. Aangezien deze pakket service niet
alleen voor ons bedrijf rijdt, maar ook voor andere klanten pakketten vervoerd.
Deze stap is slecht de eerste stap in deze optimalisatie slag, in 2015 verwachten we de volgende stap
te maken. Het uiteindelijke doel is dat wij 10% CO2 uitstoot gaan besparen met deze veranderingen in
ons interne transport.
De tweede stap is in 2015 gezet, de berekeningen zijn doorgevoerd en we zijn begonnen met het
uitvoeren van een plan van aanpak. Het eerste resultaat is dat we 2 vrachtwagens hebben afgestoten.

Keteninitiatief
Versie 2- 2015

