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1 Inleiding 

Twee maal per jaar voert Schuitemaker (Machines en Industrial) een review uit m.b.t. de 

CO2-reductiedoelstellingen. Tijdens deze halfjaarlijkse audits worden alle genoemde 

maatregelen gecheckt aan de hand van constateringen en Kritische Prestatie Indicatoren. 

Dit document beschrijft deze review over de eerste helft van 2016. Deze review is 

uitgevoerd op 16-11-2016 door Wesley Arends. 

 

2. Voortgang subdoelstellingen 

In dit hoofdstuk wordt kwalitatief aangegeven hoe het staat met de maatregelen die 

mogelijk moeten maken dat de doelstellingen behaald worden. 

1.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 

Doorgevoerde maatregelen Constateringen 16-11-2016 

Vervangen van verouderde 

installaties in  de fabriek. 

 

 TL-magazijn verlichting vervangen door LED-productie 

verlichting voor Hal 12.  

 Nieuwe afzuiginstallatie  in hal 1 gebruik genomen 

 Oude houten mechanische schuifdeuren Hal 3 t/m 7 

vervangen door elektrische roldeuren  

Bovenstaande reductiemaatregelen zijn allemaal doorgevoerd en 

de afzuiginstallatie en nieuwe roldeuren hebben direct effect 

gehad op het gasverbruik welke met 31535 m3 is gedaald.  

Plaatsen sneldeur roldeur 

hal12/A1  

Begin 2016 is de sneldeur bij de roldeur hal 12/a1 geplaatst. 

Hierdoor is de tijd dat de roldeur openstaat bij een transport 

beweging met de helft gereduceerd.   

Klimaatinstallatie opnieuw 

laten inregelen; 

 

 

Na de verbouwing van 2012 de oude heaters van Hal 1/2 

opnieuw aangesloten in de nieuwbouw. Toen deze heaters 

aangesloten werden kwam de technische dienst erachter dat de 

heaters verkeerd ingesteld stonden 20 graden. Dit hoort 15 

graden te zijn. Ook gaven de drie heaters teveel warmte voor 

hal1/2 en bleek dat er één heaters in de oude hallen niet meer 

werkte, zonder dat iemand het merkte. Één  heater is daarom 

buiten werking gesteld in deze hal.      

 

Na deze constatering van verkeerd ingestelde en defecte heaters 

heeft de technische dienst alle direct gestookte heaters opnieuw 

gecontroleerd op instelling en defect. Hieruit bleek dat in de 

lasserij Hal 3 t/m 6 één van de vier heaters per hal buiten 

werking gesteld kon worden i.v.m. restwarmte lassen en nieuwe 

dakisolatie.  Ook zijn in hal 7 twee van de drie heaters buiten 

werking gesteld van de poederlijn i.v.m. restwarmte moffenoven 

stookinstallatie.  

 

Vervanging oude CV-ketel uit 1978 door een HR ketel van 
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Remeha Quinta Pro uit 2012. Verder zijn in 2012/2013 alle 

verwarmingsradiatoren uitgerust met Thermostaatkranen. 

 

Technische dienst geeft aan dat op dit moment onze 

Klimaatinstallaties optimaal zijn afgesteld en budgetten om  

complete installaties te vervangen zijn er niet.  

Persluchtsysteem optimaliseren 

 

Onderhoud voert 1x per jaar en lektest uit in de bouwvak en 

vervangt preventief alle zwakke slangklemmen en aansluitingen 

om lekkages te voorkomen.   

Uitgestelde maatregelen Constateringen 16-11-2016 

Tussenmeter(s) laten plaatsen; Maatregel meten gasverbruik uitgesteld en huidige tussenmeters 

retour gestuurd naar de leverancier. Schuitemaker bekijkt 

volgend boekjaar 2017-2018 of er budget is om grootverbruikers 

(incl. elektra) aan te sluiten op het ECOreflect meetsysteem met 

slimme meters   

Vervanging TL door LED 

verlichting Productiehallen 

 

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

budget  huidig boekjaar 2016-2017 i.v.m. matige financiële  

resultaten. Volgend boekjaar 2017-2018 wordt bekeken of 

hiervoor Budget is.    

Nieuwe maatregelen Constateringen 16-11-2016 

Warmtedekens installeren 

roldeur goederen ontvangst en 

doorgang hal 12. 

 

Bij Schuitemaker staan twee roldeuren geregeld open in de 

wintermaanden i.v.m. frequente goederen transport 

bewegingen. Tevens geven deze open roldeuren tocht 

problemen.  

 

Het plan is om twee warmtedekens te plaatsen voor deze 

roldeuren om de koude lucht buiten te houden en de hoeveel 

gasverbruik van de fabriekshallen te verminderen.     

Chemische samenstelling 

aanpassen badenreeks met een 

andere type voorbehandeling. 

Chemische samenstelling aanpassen badenreeks met een andere 

type voorbehandeling. Hiermee kan de tempratuur van bad 5 en 

bad 8 omlaag van 50 graden naar 15 graden 

Moffeloven bij weinig aanvoer 

eerder uitschakelen. 

Bij werkdagen met weinig aanvoer de moffeloven eerder 

uitschakelen en delen aan het einde van de middag opsparen en 

de volgende werkdag poederen 

Tempratuur moffeloven 

verlagen bij dun materiaal.  

Bij grote hoeveelheden dun materiaal (kleiner dan 6mm) 

tempratuur moffeloven aanpassen van 200 graden naar 180 

graden. Dik materiaal opsparen en volgende dag poederen.  
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1.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark 

 

 

 

       

Doorgevoerde maatregelen Constateringen 16-11-2016 

Servicemonteurs zoveel 

mogelijk in de regio inplannen 

d.m.v. ritassist.  

 

Ritassist doorgevoerd bij service zodat lange reistijden richting 

de klant zoveel mogelijk vermeden wordt. Hierdoor kan de 

servicecoördinator bij storingen de dichtbijzijnste en 

beschikbare monteur naar de storing sturen.  

Servicemonteurs vanuit de regio 

laten opereren i.p.v. Rijssen om 

de aanrijdtijden te verminderen 

Schuitemaker heeft in 2015 twee nieuwe servicemonteurs 

aangetrokken welke vanuit Zeeland en Limburg werken. 

Hierdoor heeft Schuitemaker nu een dekking van 80% voor heel 

Nederland met een aanrijdtijd van 1,5uur.  

Uitgestelde maatregelen Constateringen 16-11-2016 

Alle medewerkers instrueren op 

het toepassing van ‘Het Nieuwe 

Rijden’; 

 

Cursus het nieuwe rijden uitgesteld ivm geen budget  huidig 

boekjaar 2016-2017 i.v.m. matige financiële  resultaten.  Volgend 

boekjaar 2017-2018 wordt bekeken of hiervoor Budget is.    

Doorlopende maatregelen Constateringen 16-11-2016 

Enkel leaseauto’s met A en B 

label aanschaffen; 

 

Feb 2016 vrachtauto Iveco 80E/75 Euro 3 bj 2007 vervangen 

door MAN TGL Euro 6 

 

Maatregel wordt opgevolgd.  

Nieuwe maatregelen Constateringen 16-11-2016 

D.m.v. Ritassit rijgedrag 

gegevens bedrijfmiddelen  

bijhouden  en analyseren  

Aanvullende module registratie rijgegevens via black box 

Ritassist kosteloos opgenomen in ons abonnement. Bij Machines 

bedrijfsmiddelen van Service zijn de registratieboxen juist 

geplaatst en houden nu de gegevens bij. Bij Industrial zijn de 

registratieboxen verkeerd geplaatst en worden door service 

verplaatst in de juiste stand.      

Uitreiken van 

bandenspanningsmeters en 

maandelijkse 

bandenspanningscontrole 

invoeren.    

Maatregelen nog doorvoeren  
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2 Kritische prestatie indicatoren 

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

loopt met de targets.  

 

2.1. KPI’s subdoelstelling kantoren 

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

KPI Target  H2 

2013 

Realisatie  

H1 2016 

Halfjaarlijks  Elektraverbruik per FTE (in kg CO2)  1642,63 1881,66 

Halfjaarlijks Gasverbruik per FTE (in kg CO2) 1805,64 1538,46 

Energieverbruik per m2 (in kg CO2) (16900 m2 t0taal) 16,33 18,81 

Aantal m2 per werkplek  100 100 

Energieverbruik klimaatinstallatie buiten kantooruren 

(in kg CO2) 

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

 

2.2. KPI’s subdoelstelling leaseauto’s 

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

KPI Target 2013 Realisatie  

H1 2016 

Halfjaarlijks Leaseauto verbruik per FTE (kgCO2) 1037,61 1224,85 

Aantal (in %) leaseauto’s met A en B label 10 10 

Aantal bedrijfsbussen met EEV of euro 6 5 14 

Aantal hybride auto’s 3 4 

Gemiddelde CO2 uitstoot Privé kilometer per FTE 141,07 106,51 
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