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Bijlage 2 : Schuitemaker presenteert CO2-Footprint over de eerste helft van 2014  

 

Over de eerste helft van 2014 heeft Schuitemaker haar CO2-Footprint berekend. Uit de CO2-Footprint 

blijkt dat Schuitemaker over het eerst halfjaar van 2014 769 ton CO2 heeft uitgestoten.     
 
 

 
 
Om deze uitstoot te reduceren heeft Schuitemaker de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:  

 

 

 

*conform scope 1 en 2 

**deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal FTE. 

 

Doelstellingen 

Omdat het over een halfjaarlijkse review gaat is het lastig om een daadwerkelijke voortgang te 

presenteren. Een aantal bevindingen over de eerste helft van 2014: 

 Door de  zachte winter 2013/2014 is het gasverbruik  in H1 2014 van Schuitemaker met 45620 

m3 gedaald t.o.v. 2013. Ook is de CO2 uitstoot van H1 2014 met 11 ton gedaald t.o.v.2013.    

 Het diesel verbruik in H1 in gestegen t.o.v. 2013 met 14081,01 liter. Deze stijging in diesel 
verbruik is deel te verklaren vanwege de aanschaf van extra lease auto. Deze auto was al 
aangeschaft voordat het beleid werd ingevoerd van aanschaf van bedrijfsauto’s met minimaal 
label B of Euro 6. 

 Het energieverbruik  in H1 2014 is gedaald met 6332 kWh t.o.v. H1 van 2013. 

 

Keteninitiatief  ‘De Sprong Voorwaarts Overijssel’ 

Het keteninitiatief ‘’ De sprong voorwaarts Overijssel’’ reeds officieel afgetrapt met een 

startbijeenkomst bij Pon-Osten. Tijdens deze bijeenkomst kennis gemaakt met onze energiecoach en 

een afspraak gemaakt voor een energieaudit. Hieruit blijkt dat wij fors kunnen besparen op elektra 

door LED aan te schaffen en Gas door de stookinstallaties te vervangen door hoge rendement 

installaties.   
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Schuitemaker stoot in 2018 5 % minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het jaar 2013. 
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Individuele bijdrage 

Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van 

CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen: 

- Zorgen voor de  juiste bandenspanning; 

- Deuren zo veel mogelijk sluiten; 

- Thermostaten instellen op een graadje minder; 

- Het dragen van winterkleding wanneer mogelijk. 

 

 

We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we 

ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.  

 


