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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 2017. Deze review is 

uitgevoerd op 12-10-2017 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 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.  

Uitgestelde maatregelen Constateringen 12-10-2017 

Uitbreiding PV-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 boekjaar 2017-2018 i.v.m. matige financiële  

resultaten. Volgend boekjaar 2018-2019 wordt bekeken of 

hiervoor Budget is.    
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1.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark 

 

       

 

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 boekjaar 

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.  

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 

boekjaar 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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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  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. 

 

2.2. 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 per productie en 

serviceomzet  (kg CO2 per omzet x€10.000) 

11,5 17,3 
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