
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

       

    

    

     

    

     

     

     

 CO2 reductiedoelstellingen boekjaar 2017/2018  
Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0. 

 

  

  

  

     



 

  

  

 

3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2018  2/7 

  © 2013 CO2 seminar.nl alle rechten voorbehouden 

Inhoudsopgave 
 

 

 

1 Inleiding 3 
1.1. Doelstellingen 3 

2 Subdoelstellingen 4 
2.1. Subdoelstelling kantoren 4 
2.2. Subdoelstelling wagenpark 4 

3 Maatregelen 5 
3.1. Maatregelen kantoor 5 
3.2. Maatregelen wagenpark 6 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2018  3/7 

  © 2013 CO2 seminar.nl alle rechten voorbehouden 

1 Inleiding  

In dit document worden de scope 1 & 2 CO2 reductiedoelstelling van Schuitemaker 

(Machines en Industrial) gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is de CO2 footprint 

opgesteld voor scope 1 & 2 volgens eisen zoals gesteld in ISO14064-1 en het GHG Protocol. 

Onderstaand worden de doelstellingen gepresenteerd. In hoofdstuk 2 worden deze 

doelstellingen opgesplitst in subdoelstellingen. Alle maatregelen die worden getroffen om 

deze subdoelstelling te behalen worden hier genoemd. De doelstellingen zijn opgesteld in 

over met -en goedkeuring van- het management. De (sub)doelstellingen en maatregelen 

worden elk half jaar gereviewed.  

 

1.1. Doelstellingen 

 

De doelstellingen voor zowel Scope 1 als 2 geldt het zelfde* 

Schuitemaker  wil in 16/17 ten opzichte van 15/16 1% minder CO2 uitstoten  

Schuitemaker  wil in 17/18 ten opzichte van 15/16  2% minder CO2 uitstoten.  

Schuitemaker  wil in 18/19 ten opzichte van 15/16  3% minder CO2 uitstoten. 

Schuitemaker wil in 19/20 ten opzichte van 15/16  4% minder CO2 uitstoten. 

Schuitemaker wil in 20/21 ten opzichte van 15/16  5% minder CO2 uitstoten. 

Schuitemaker wil in 25/26 ten opzichte van 15/16  10% minder CO2 uitstoten**. 

 

*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan het aantal productie en serviceomzet.  

**In dit document wordt alleen worden ingegaan op de doelstelling voor seizoen 

2017/2018. 
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2 Subdoelstellingen 

Elke doelstelling wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd. 

 

2.1. Subdoelstelling kantoren 

 

Schuitemaker reduceert het energieverbruik van kantoren en fabriek met 5%. 

Voorgenomen 

Maatregelen  

 

- Gasverbruik verminderen stookinstallatie badenreeks ivm 

overgang nieuwe samenstelling. 

- Lekkages Persluchtsysteem minimaliseren. 

- Moffeloven bij weinig aanvoer eerder uitschakelen. 

- Doorlooptijd moffeloven verhogen 

 

Schuitemaker reduceert het energieverbruik van kantoren en fabriek met 5%. 

Uitgestelde 

Maatregelen  

 

- TL-Verlichting Hal 3, 4 vervangen door LED armaturen. 

- Uitbreiding PV-installatie hal 1 met aanleg van 400 

panelen met SDE+ subsidie.  Kosten €260 euro per 

paneel. €104.000,- totaal 

 

2.2. Subdoelstelling wagenpark 

 

Schuitemaker reduceert het autoverbruik met 5%. 

Voorgenomen 

Maatregelen  

 

- Enkel bedrijf(vracht)auto’s  met A en B of Euro 6 label 

aanschaffen; 

- Alle medewerkers instrueren op het toepassing van ‘Het 

Nieuwe Rijden’; 
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3 Maatregelen 

Elke maatregel wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd. 

 

3.1. Maatregelen kantoor en Fabriek 

 

 

Maatregel:     Gasverbruik verminderen stookinstallatie badenreeks ivm overgang nieuwe 

samenstelling. 

Actieplan 

 

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. Tevens kan ook de 

droogoven temperatuur verlaagd worden van 

135 graden naar 100 graden.  

1-7-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke 

 

Herwin Heupers 

Middelen 

 

Budget vrijmaken voor aanpassen dompelbad.  

Beoogde Reductie Verwachte besparing gasverbruik stookinstallatie badenreeks is 

5500 kub gas en 10,3 ton Co2.  

Reductie totale 

footprint 

Uitstoot CO2 2016/2017 1653 ton -10,3 ton = -0,623%  

Maatregel:     Moffeloven bij weinig aanvoer eerder uitschakelen 

Actieplan 

 

Bij werkdagen met weinig aanvoer de 

Moffeloven eerder uitschakelen en 

middagaanvoer te poederen delen de volgende 

werkdag poederen in de ochtend.   

Doorlopend 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke 

 

Francois Hoekstra  

Middelen 

 

Maatregel kenbaar gemaakt richting de poederlijn en middels in 

uitvoering 

Beoogde Reductie Geschatte besparing  h2 2016 gasverbruik t.o.v. h2 2015 is 1836 kub 

gas en 3,46 ton Co2. 

Reductie totale 

footprint 

Uitstoot CO2 2016/2017 1653 ton -3,46 ton = -0.21%  
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3.2. Maatregelen wagenpark 

Maatregel:      Doorlooptijd moffeloven verhogen 

Actieplan 

 

Schuitemaker heeft samen met de poeder 

leverancier de oven optimaal afgesteld. Tevens 

heeft Schuitemaker de doorlooptijd met 5min 

beperkt in de oven. De oven nu eerder 

uitgeschakeld gezien de hogere 

doorloopsnelheid, waardoor de dag voorraad te 

poederen onderdelen in het laag seizoen vaak 

voor einde werktijd al wordt gehaald. 

Doorlopend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke 

 

Francois Hoekstra  

Middelen 

 

Maatregel kenbaar gemaakt richting de poederlijn en middels in 

uitvoering 

Beoogde Reductie Zie reductie maatregel oven uitschakelen 

Reductie totale 

footprint 

Zie reductie maatregel oven uitschakelen 

Maatregel:     Lektest persluchtsysteem halfjaarlijks uitvoeren 

Actieplan 

 

Lekkages persluchtsysteem direct verhelpen 

door de afdeling en in juli en december een 

lektest uitvoeren en lekkages persluchtsysteem 

verhelpen.   

1-1-2018 

 

 

Verantwoordelijke 

 

Herwin Heupers 

Middelen 

 

Capaciteit voor vrijmaken  

Beoogde Reductie Behaalde besparing h2 2016 elektragebruik  t.o.v. h2 2015 26682 

kWh en 12 ton Co2    

Reductie totale 

footprint 

Uitstoot CO2 2016/2017 1653 ton 12 ton = -0.73% 

Maatregel:   Enkel bedrijf(vracht)auto’s  met A en B of Euro 6 label aanschaffen; 

 

Actieplan 

 

Inkoopbeleid van nieuwe bedrijfswagens 

aangepast van minimaal label C  naar B of A of 

euro 6. Reeds al drie hydride lease bedrijfauto’s 

aangeschaft en oude D en C label autos 

vervangen. Voor vrachtwagens en 

bedrijfsbussen wordt minimaal Eur0 6 besteld 

Doorlopend 
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en de huidige vloot van vrachtauto’s en 

bestelbussen welke continue  in gebruik zijn 

bestaat nu uit minimaal EEV of Euro 6.     

 

 

 

 

Verantwoordelijke 

 

Tonny Eeftink 

Middelen 

 

Inkoop beleid bedrijfsauto’s  

Behaalde Reductie Geschatte reductie dieselverbruik h2 2016 t.o.v. h2 2015 4011L en 

12,95 ton CO2.  

Reductie totale 

footprint 

Uitstoot CO2 2016/2017 1653 ton -12,95 ton = -0.78% 

Maatregel: Alle medewerkers instrueren op het toepassing van ‘Het Nieuwe Rijden’. 

Actieplan 

 

Alle medewerkers van Schuitemaker in het 

bezit van een bedrijfsauto krijgen de cursus het 

nieuwe rijden. Twee collega’s hebben deze 

cursus al reeds gevolgd.  

1-1-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke 

 

Wim Smalbil 

Middelen 

 

Cursus het nieuwe rijden 

Beoogde Reductie Verwachte besparing dieselverbruik 1%  (611,54L en 1,97 ton CO2) 

Reductie totale 

footprint 

Uitstoot CO2 2016/2017 1653 ton -1,97 ton = 0,12% 


