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Directiebeoordeling CO2 reductiesysteem 2016/2017 

 

Datum: 17-10-2017 

Aanwezig: Johan H. Veenstra, Wesley Arends 

Notulist: Wesley Arends 

Onderwerp:  Directiebeoordeling CO2 reductiesysteem 

 

Onderstaand verslag betreft een samenvatting van de directiebeoordeling van het CO2 reductiesysteem 

van Schuitemaker. Doel van deze review is het in kaart brengen van het functioneren van het CO2 

reductiesysteem, evaluatie daarop en eventueel het aanpassen van het huidige systeem. De CO2 

verantwoordelijke heeft zorggedragen voor correcte input. Aan de hand hiervan heeft het management 

een aantal besluiten genomen. Deze worden puntsgewijs opgesomd. De hieruit voortvloeiende acties 

worden opgenomen in de actielijst omtrent CO2 reductie. De CO2 verantwoordelijke draagt zorg voor het 

uitvoeren van deze acties.  

 

1. Input 
Voor de input van de directiebeoordeling wordt verwezen naar het dossier van de CO2 Prestatieladder en 

met name naar de volgende documenten; 

 

- 2.A.2_1 Interne audit CO2 reductiesysteem H2 2016 

- 2.A.2_1 Interne audit CO2 reductiesysteem H1 2017 

- 2.A.3_2 Energie audit rapport gasverbruik Schuitemaker 29-05-2017 

- 2.A.3_2 Energie audit rapport gasverbruik Schuitemaker 09-10-2017 

- 3.A.1_2 Emissie inventaris rapport H2 2016 

- 3.A.1_2 Emissie inventaris rapport H1 2017 

- 1.B.2      Onafhankelijke interne controle 16-10-2017 

- 3 B 1_1 CO2 reductiedoelstellingen Seizoen 2017-2018 

- 3.B.2_1 Energiemanagementprogramma 10-10-2017 

- 3.C.2_1 Communicatieplan CO2-reductiesysteem 16-10-2017 

- 3.D.1_1 Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie 12-10-2017 

- 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen H1 2017 

- 3 D 2_1 Budgetoverzicht initiatieven 12-10-2017 

 

In deze documenten wordt het CO2 reductiesysteem van Schuitemaker gedetailleerd beschreven. De 

directie is op de hoogte van de inhoud van bovengenoemde documenten en van het volledige dossier en 

onderschrijft deze inhoud. De directie heeft deze documenten in hun bezit. Deze documenten hebben de 

leidraad gevormd tijdens de directiebeoordeling.  

 

1.1 Resultaten voorgaande directiebeoordeling, interne en externe audits  
Directiebeoordeling 

De afwijkingen welke geconstateerd zijn tijdens de voorgaande externe audit zijn allen afgehandeld.    
 Afwijking : Er zijn geen reductie doelstellingen per jaar opgesteld. 

o Oorzaakanalyse: Schuitemaker was niet bekend met deze norm eis ivm verandering 

handboek van 2.2. naar 3.0. 

o Correctie: Reductiedoelstellingen aangepast van 5 jaarlijks naar jaarlijks. Zie bijlage 3 

B 1_1 CO2 reductiedoelstellingen 5-12-2016 

o Corrigerende maatregel: Eisen handboek 3.0. inmiddels bekend bij Schuitemaker 

door compliance check systeem aan handboek 



 
 

2.A.2_2 Directiebeoordeling 12-10-2017  2/8 

 Afwijking: Directiebeoordeling voldoet niet volledig aan de vereiste input van de norm 

o Oorzaakanalyse: Schuitemaker was niet bekend met deze norm eis ivm verandering 

handboek van 2.2. naar 3.0. 

o Correctie: Directiebeoordeling herschreven volgens normeisen handboek 3.0. en 

besproken met het management. Zie bijlage 2.A.2  1.D.2 Directiebeoordeling CO2 

reductiesysteem 2015-2016 

o Corrigerende maatregel: Eisen handboek 3.0. inmiddels bekend bij Schuitemaker 

door compliance check systeem aan handboek. 

 

Samenvatting interne audit H2 2016 

Over de tweede helft van 2016 heeft Schuitemaker haar CO2-Footprint berekend. Uit de CO2-

Footprint blijkt dat Schuitemaker over het tweede halfjaar van 2016 712 ton CO2 heeft uitgestoten. 

Ten opzichte van H2 2015 heeft Schuitemaker  27ton CO2 meer uitgestoten.  

 
Samenvatting interne audit H1 2017 

Over de eerste helft van 2017 heeft Schuitemaker haar CO2-Footprint berekend. Uit de CO2-Footprint 

blijkt dat Schuitemaker over het eerste halfjaar van 2017 941 ton CO2 heeft uitgestoten. Ten opzichte 

van H1 2016 heeft Schuitemaker  118ton CO2 meer uitgestoten.  

 

Samenvatting externe audit 24-11-2016 

De afwijkingen vanuit de externe audit zijn inmiddels afgehandeld en de besproken opmerkingen zijn 

doorgevoerd.  

 

2. Evaluatie 
Aan de hand van de input worden de volgende punten besproken om het CO2 reductiesysteem te 

evalueren: 

 

Boundary 

De Boundary van Schuitemaker is vast gesteld aan de hand van het KvK en is op het hoogste niveau vast 

gesteld. Deze is afgelopen jaar niet veranderen.  

 

Omvang bedrijf 

Het omvang van het bedrijf is wederom vastgesteld op middelgroot met een uitstoot van 1653 ton.     

 

A. Inzicht 

Input: 

- 2.A.3_2 Energie audit rapport gasverbruik Schuitemaker 29-05-2017 

- 2.A.3_2 Energie audit rapport gasverbruik Schuitemaker 09-10-2017 

- 3.A.1_2 Emissie inventaris rapport H2 2016 

- 3.A.1_2 Emissie inventaris rapport H1 2017 

-  

 

Uit de Emissie inventaris blijkt dat het gasverbruik met 15% gestegen is en het elektraverbruik met 3,79 % 

gestegen is. Hierdoor heeft Elektra voor het tweede jaar gas gepasseerd als grootste  uitstoot van de 

footprint.  
 

Voor deze energie beoordeling is gekeken naar gas verbruiken i.p.v. Elektra verbruiken omdat 

Schuitemaker voor 2017/2018 een aantal reductie maatregelen heeft opgesteld om het gasverbruik verder 

terug te dringen. Het gasverbruik was tot 2014/2015 de grootste CO2 uitstoot van Schuitemaker, maar 
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door een verschuiving in het machinepark (lasersnijder en lasrobot) en doorvoering van 

reductiemaatregelen is het elektraverbruik qua totale CO2 uitstoot gas overstegen.  

 

Schuitemaker heeft op dit moment geen budget beschikbaar om de verschillende elektrastromen in kaart 

te brengen (Alleen verbruik laser bekend).  Naar verwachting zullen ook de elektra verbruiken per halfjaar 

stijgen. Daarom heeft Schuitemaker besloten om in 2016/2017 nog een Energiebeoordeling uit te voeren 

op het gasverbruik.     

 

Met deze beoordeling is onderzoek gedaan naar de verbruiken van de verschillende stookinstallaties en 

Heaters. Hierin is gekeken naar de gemiddeld gasverbruik van de verschillende installaties. Zo zijn de 

grootverbruikers geïdentificeerd en kunnen deze individueel aangestuurd worden of vervangen door een 

zuiniger exemplaar.  

 

Afgesproken met directie dat vanaf 2018/2019 bij de energieaudit ook de elektra grootverbruikers in kaart 

worden gebracht en geanalyseerd.  Voor een betere energie beoordeling zullen er in de toekomst betere 

registratie systemen worden aangelegd (o.a. koudwalsinstallatie) zodat er meer inzicht in de verbruiken 

van machines en installaties word verkregen.  

 

B. Reductie 

Input: 

- 1.B.2 Onafhankelijke interne controle 16-10-2017 

- 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2017/2018 

 

De meeste reductie is te behalen in de grootste emissiestromen dit zijn het brandstof- , gas- en 

elektraverbruik.  

1.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 

 

 

 

 

 

Doorgevoerde maatregelen Constateringen 12-10-2017 

Vervangen van verouderde 

installaties in  de fabriek. 

 

 Aanschaf drie HP Pagewide printer welke 55% minder Co2 

uitstoten en 84% minder stroom gebruiken dan standaard 

printers. 

Bovenstaande reductiemaatregel is doorgevoerd hebben gezorgd 

dat de stijging in elektraverbruik met een klein gedeelte 

gereduceerd is.  

Doorlopende maatregelen Constateringen 12-10-2017 

Lekkages Persluchtsysteem 

minimaliseren. 

 

Lekkages persluchtsysteem direct verholpen door onderhoud in 

juli en december een lektest te laten uitvoeren en lekkages te 

laten verhelpen.  
Moffeloven bij weinig aanvoer 

eerder uitschakelen. 
In het laagseizoen van eerste maand va h1 2017 moffeloven 

poederlijn meerdere malen eerder uitgeschakeld. Mede hierdoor 

is het gasverbruik in h1 2017 maar met 15 procent gestegen 

ondanks het strengere winterweer.  
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1.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark  

       

Uitgestelde maatregelen Constateringen 12-10-2017 

Uitbreiding zonnepanelen 

installatie hal 1 met aanleg van 

400 panelen met SDE+ 

subsidie.  Kosten €260 euro per 

paneel. €104.000,- totaal 

Door de aangeboden SDE+ van de overheid wordt deze 

investering over 12,5jaar terug betaald met een winst van 

36.000,- na 15jaar. Tevens kunnen wij deze investering als 

reductiemaatregel gebruiken voor de CO2 prestatieladder en als 

PR-promotie bij Industrial en Industrie.   
Vervanging TL door LED 

verlichting Productiehallen 

 

Vervanging van de verlichting van hal 3 en 4 uitgesteld ivm geen 

budget  huidig Seizoen 2017-2018 i.v.m. matige financiële  

resultaten. Volgend Seizoen 2018-2019 wordt bekeken of 

hiervoor Budget is.    

Vervallen maatregelen Constateringen 12-10-2017 

Tussenmeter(s) laten plaatsen 

stookinstallaties; 
Vanwege de aanpassing van de stookinstallatie badenreeks zal 

het gasverbruik van de stookinstallaties verder dalen. De 

grootste energiestroom binnen Schuitemaker is sinds 2016 

Elektra en brandstof blijft halfjaarlijks ook stijgen aandeel 

percentage. Daarom hebben wij besloten vanaf huidige Seizoen 

te richten op elektra en brandstofverbruik  en de grootste 

verbruikers in kaart te brengen.  

Te nemen maatregelen Constateringen 12-10-2017 

Chemische samenstelling 

aanpassen badenreeks met een 

andere type voorbehandeling.   

Ivm aanpassing chemische samenstelling badenreeks wordt de 

temperatuur van procesbad 5 omlaag gebracht van 50 graden 

naar 20 graden en procesbad 8 van 60 graden naar 

onverwarmd. 

Chemische samenstelling 

aanpassen badenreeks met een 

andere type voorbehandeling.   

Ivm aanpassing chemische samenstelling badenreeks wordt de 

temperatuur van de droogoven (stookinstallatie) verlaagd van 

135 graden naar 100 graden.   

Enkel leaseauto’s met A en B 

label of euro 6 aanschaffen; 

Mei/juni 2018: Mercedes Sprinter (47-VVH-6) geen registratie 

wordt vervangen door VW Crafter (n.n.b) Euro 6. Leasecontract 

29-9-2017 afgesloten en Crafter wordt mei/juni geleverd.  

Doorlopende maatregelen Constateringen 12-10-2017 

Enkel leaseauto’s met A en B 

label of euro 6 aanschaffen; 

 

Januari 2017:  Mazda 6 (3-TDN-28) euro 6 vervangen door  

Mazda CX-5  NG-874-H Euro 6 

 

April 2017:   

 Volvo S60 (16-ZTN-1) euro 5 vervangen door Volvo V60 

D3  NS-779-V Euro 6 

 Audi A5 sportback  (1-KDR-47) Euro 5 vervangen door 

VW Tiguan (NS-398-V) Euro 6  

Maatregel wordt opgevolgd.  
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1.3. Kritische prestatie indicatoren 

In dit hoofdstuk wordt kwantitatief aangegeven of de voortgang van de reductie in lijn loopt met de 

targets.  

1.4. KPI’s subdoelstelling kantoren 

Subdoelstelling: Schuitemaker reduceert het energieverbruik van kantoren met 5%. 

KPI Target  H1 2016 Realisatie  

H1 2017 

Halfjaarlijks  Elektraverbruik uitstoot per productie en 

serviceomzet     (kg CO2 per omzet x€10.000)  

222,2 285,2 

Halfjaarlijks Gasverbruik uitstoot per productie en serviceomzet            

(kg CO2 per omzet x€10.000) 

165,5 265,3 

Energieverbruik per m2 (in kg CO2) (16900 m2 t0taal) 35,75 37,15 

Aantal m2 per werkplek  100 116 

Energieverbruik klimaatinstallatie buiten kantooruren (in kg 

CO2) 

n.v.t.  n.v.t. 

 

1.5. KPI’s subdoelstelling leaseauto’s 

Subdoelstelling: Schuitemaker reduceert het verbruik van het wagenpark met 5%. 

KPI Target h1 2016 Realisatie  

H1 2017 

Halfjaarlijks Leaseautogebruik  uitstoot per productie en 

serviceomzet     (kg CO2 per omzet x€10.000)  

131,8 228,2 

Aantal (in %) leaseauto’s met A en B label 90% 100% 

Aantal bedrijfsvoertuigen met euro 6 33% 45% 

Aantal hybride auto’s 4 4 

Gemiddelde CO2 uitstoot Privé kilometer gereden eigen voertuig 

per productie en serviceomzet  (kg CO2 per omzet x€10.000) 

11,5 17,3 

 

 

 

 

 

Te nemen maatregelen Constateringen 12-10-2017 

Alle medewerkers instrueren op 

het toepassing van ‘Het Nieuwe 

Rijden’; 

 

Budget vrijgemaakt voor cursus het nieuwe rijden in het huidig 

Seizoen 2017-2018 en offertes opgevraagd en ontvangen. Inkoop 

bekijkt of er nog is prijstechnisch mogelijk is en koppelt dit terug 

naar KAM en Directie.  
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C. Voorgang reductiedoelstellingen  

Schuitemaker heeft in seizoen 2016/2017 twee reductie maatregelen doorgevoerd welke geen meetbare 

impact gehad hebben op vermindering van CO2 uitstoot. De CO2 uitstoot is in seizoen 2016/2017 

gestegen met 8,87%  t.o.v. 2015/2016  De doelstelling om elk seizoen 1% minder uit te stoten gerelateerd 

aan productie en serviceomzet is hierbij niet gehaald.  

 

De productie en serviceomzet  is bij Schuitemaker in seizoen 2016/2017 gedaald met 26% t.o.v. seizoen 

2015/2016. De huidige productie en serviceomzet is vanwege slechte marktomstandigheden sterk 

gedaald. Het verkoopaantal bleef ruim onder het jaargemiddelde van de afgelopen jaren, waardoor 

Schuitemaker genoodzaakt was om op een andere manier te produceren. Het productiebeleid is hierdoor 

aangepast van voorraad gericht produceren, naar klantorder gericht produceren. Hierdoor zijn het 

afgelopen seizoen ook minder aantal machines geproduceerd wat onder het jaargemiddelde van de 

afgelopen jaren bleef. 

 

Vanwege de oplopende melkprijzen van de laatste maanden zijn de verkopen gaandeweg 2017 weer verder 

aangetrokken en verwachten wij een hogere productie en serviceomzet voor seizoen 2017/2018.  

 

Door grootgebruikers meer te gebruiken, waaronder de lasersnijder en koudwalsinstallatie is ons 

elektraverbruik ondanks verkoop van minder machines gestegen. Hiervoor zijn meerdere verklaringen. 

 

 Uitbesteed werk plaatwerk laser grotendeels naar binnen gehaald wat verklaart wordt door een 

stijging in elektraverbruik van 12400kWh welke goed is voor 50% van de complete stijging. 

 Vanwege de slechte landbouwmarkt is Schuitemaker zich in 2016/2017 meer gaan richten op 

walswerk voor derden, waardoor het aantal gewalste artikelen gestegen met 185% van 2034 

artikelen naar 5795 artikelen in H1 2017 t.o.v. H1 2016.        

 

Gasverbruik 
De stijging in het gasverbruik van 15% (25041 m3) is te verklaren door de strengere winter van 2016/2017 
(koudegetal hellmann 36.0 Zacht) ten opzichte van 2015/2016 (koudegetal hellmann 9.6 buitengewoon 
zacht). 
 
De verwachting is dat door de aanpassingen aan de badenreeks medio 2018 de stookinstallaties minder 
worden gebruikt, waardoor een geschatte besparing gehaald kan worden van 5500 m3. Deze maatregel is 
goed voor een CO2 reductie van 0,62% op de totale footprint 2016/2017. 
 
Elektraverbruik 
Om de CO2 uitstoot van elektraverbruik te verminderen heeft Schuitemaker de doorlopende maatregel 
uitvoeren lektest persluchtsysteem opgesteld. De geschatte besparing CO2 per seizoen is 0,73% op de 
totale footprint 2016/2017. 
 
Brandstofverbruik 
Afgelopen seizoen zijn drie euro 5 dieselvoertuigen vervangen voor Euro 6 wat een verwachte CO2 
besparing geeft van 0,78% op de totale footprint 2016/2017. 
 
Totale reductie seizoen 2017/2018 
Door de doorgevoerde en nog te nemen maatregelen opgesteld 3.B.1_2 Review CO2 

reductiedoelstellingen 2017/2018 is de schatting dat er ongeveer 1,5% CO2 bespaart wordt ten opzichte 

van seizoen 2016-2017. Hiermee wordt de jaarlijkse doelstelling van 1% ruimschoots gehaald.     
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D. Communicatie 

Input: 

- 3.B.2_1 Energiemanagementprogramma 10-10-2017 

- 3.C.2_1 Communicatieplan CO2-reductiesysteem 10-10-2017 

 

Er wordt structureel halfjaarlijks (december en Juli) gecommuniceerd over de CO2-Footprint, de 

voortgang van de doelstellingen, de voortgang van het reductie initiatief via het SR-nieuws en de website.  

 

 

E. Initiatieven 

Input: 

- 3.D.1_1 Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie 12-10-2017 

-  

Schuitemaker neemt deel aan het keteninitiatief  NederlandCO2Neutraal en komt daarmee in contact met 

andere bedrijven met soortgelijke bedrijfsprocessen met een hoog energie verbruik. Tijdens de 

bijeenkomsten van dit initiatief  zijn werkgroepen gevormd voor Wagenpark, Bedrijfsmiddelen en Gas en 

Elektra. Schuitemaker neemt deel aan de werkgroep Gas en Elektra 2 gezien deze energiestromen de 

meeste CO2 uitstoten (68% in totaal.) binnen Schuitemaker. Tijdens deze werkgroepen worden 

verschillende CO2 reductiemaatregelen besproken en gekeken of het toepasbaar is voor Schuitemaker. 

Tevens maakt Schuitemaker via dit initiatief kennis met verschillende bedrijven welke oplossingen bieden 

in duurzaam ondernemen. 

 
F. Budgetten initiatieven en reductiemaatregelen. 

Input  

 

- 3 D 2_1 Budgetoverzicht initiatieven 12-10-2017 

Het management heeft de volgende budgetten tot beschikking gesteld voor initiatieven en 

reductiemaatregelen. 

 
Budget SKAO 

 

Budget NederlandCO2Neutraal 

 

Budget reductiemaatregelen 

Het Budget voor reductiemaatregelen voor Seizoen 2017/2018= €97.751,- (aanpassing badenreeks en 

cursus het nieuwe rijden) 

 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 2 uur per week  €52,50,- €4.830,- 

Jaarlijkse bijdrage 1 maal €255,- €2.975,- 

Bijwonen bijeenkomsten (2x p.j.) 4 uur   €52,50,-   €420,- 

Totaal € 8.225,- 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers (4 bijeenkomsten) 28uur per jaar €52,50,- €1470,- 

Kosten lidmaatschap Jaarlijks €997,- €997,- 

Totaal € 2.467,- 
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Het budget voor Seizoen 2018/2019 wordt in april/mei vastgesteld 

3. Output directiebeoordeling. 

 
A: Status niveau CO2 prestatieladder  

Het CO2 prestatieladder systeem is nu vier  jaar in werking en de organisatie heeft hierdoor een beter 
besef gekregen van de noodzaak om energiereductie door te voeren. Door de doorgevoerde 
reductiemaatregelen van de laatste jaren,  heeft het management ingezien wat de voordelen zijn van de 
CO2 prestatieladder.  

 
B: Besluiten en maatregelen wijzigingen  

Het management van Schuitemaker heeft de volgende besluiten genomen aan de hand van de 

onderstaande problemen.  

 

Probleem: Elektraverbruik zal in de komende jaren blijven stijgen.  

 

Besluit wijziging: Grootverbruikers in kaart brengen d.m.v. tussenmeters en over het elektraverbruik een 

energieaudit uitvoeren.  

 

Probleem: Brandstof verbruik blijft stijgen.  
 

Besluit wijziging: Beleid bijstellen/aanscherpen zakelijk rijden.  Verbruiken per voertuig beter inzichtelijk 

maken en gaan vergelijken met elkaar qua verbruik gemiddelde. 

 

C: Besluiten en maatregelen functioneren en continue verbetering  

Schuitemaker heeft besloten om het CO2 beleid beter te gaan uitdragen binnen de organisatie en ook per 

afdeling te gaan rapporten in seizoen 2018-2019 wat de reductiemaatregelen van de ladder gerealiseerd 

heeft voor hun afdeling. Hiermee wilt Schuitemaker de betrokkenheid onder de medewerkers vergroten.  

 

  

 

  

  


