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Beleid 
 

Duurzaam ondernemen speelt een steeds belangrijkere rol binnen de bedrijfsvoering van 
Schuitemaker. Wij zijn ons al langer bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het 
milieu, gezondheid van mens en dier en de eindigheid aan de voorraad fossiele brandstoffen en het 
gebruik daarvan.  
 
Dit betekent dat we een proactief milieu beleid voeren en datgene doen om te komen tot reductie 
van onze CO2 emissies. Daarom hebben we doelstellingen geformuleerd over seizoen 2018-2019 op 
basis van onze CO2 footprint over 2017.  Deze doelstellingen moeten leiden tot concrete acties en 
maatregelen die wij integreren in onze bedrijfsvoering. Op die manier wil Schuitemaker. zelf direct 
bijdragen aan de reductie van het verbruik van fossiele brandstoffen, de uitstoot van CO2 en fijnstof 
emissies, het vergroten van de toepassing van alternatieve brandstoffen en zelfopwekking van 
duurzame energie.   
 
De voortgang van deze doelstellingen wordt halfjaarlijks bepaald om waar nodig maatregelen te 
nemen die tot de verwezenlijking van de doelstellingen moeten leiden. 
 

Doelstellingen 
 

Onze algemene doelstelling is: Schuitemaker wil in seizoen 2020/2021 ten opzichte van Seizoen 
2015/2016  5% minder CO2 uitstoten. 
 
Kritische prestatie indicatoren (KPI) reductie energie en brandstof verbruiken.  
 

• Elektraverbruik per halfjaarlijks 1% verminderen gerelateerd aan productie en serviceomzet. 

• Gasverbruik per halfjaarlijks 1% verminderen gerelateerd aan productie en serviceomzet. 

• Gemiddeld Brandstofverbruik per KM halfjaarlijks 1% verminderen gerelateerd aan productie 
en serviceomzet 
 

Halfjaarlijkse voortgang KPI reductie energie en brandstof verbruiken 
KPI resultaat Toelichting  

Elektraverbruik per halfjaarlijks 
1% verminderen gerelateerd aan 
productie en serviceomzet. 
 

Verbruik H2 2016 per omzet 
(x€10.000): 437 kWh/ €26,37                                                          
Verbruik H2 2017 per omzet 
(x€10.000): 471 kWh/ €28,42                                                            
 

Doelstelling niet gehaald. Een 
verklaring voor meer elektra 
wordt  door gebruik van meer 
lasapparaten, lasrobot en meer 
snijuren voor de lasersnijder. 

Gasverbruik per halfjaarlijks 1% 
verminderen gerelateerd aan 
productie en serviceomzet. 
 

Verbruik H2 2016 per omzet 
(x€10.000): 92m3 / €22,75                                   
Verbruik H2 2017 per omzet 
(x€10.000): 80m3 €19,78         

Doelstelling gehaald met 13,05% 
minder gas verbruik per €10.000 
omzet.  Totaal verbruik licht 
gedaald een 0,5% tegenover een 
omzet stijging van 13%. 

Gemiddeld Brandstofverbruik 
per KM halfjaarlijks 1% 
verminderen gerelateerd aan 
productie en serviceomzet 
 

Gem verbruik per kM H2 
2016: 6,2 KM/L                                                        
Gem verbruik per kM H2 
2017: 7,2 KM/L 

Doelstelling gehaald met een 
stijging van 14% van gemiddeld 
aantal gereden KM per liter. 
Vanwege ontbreken gegevens 
gereden KM bedrijfsauto's, eigen 
transport  en intern transport 
alleen gemiddeld verbruik van 
service uitgerekend.     
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CO2-emissies, CO2-footprint H2 2017 
  

 
 

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de CO2-footprint 769 ton CO2 bedraagt in H2 2017, en gerelateerd 
aan productie en serviceomzet is de uitstoot 0,629 Ton CO2 per omzet (x€10.000)  
 
De gerelateerde CO2 uitstoot is hiermee met 23,53% gestegen t.o.v. basisjaar H2 2015 
 
Conclusie: De lange termijn doelstelling voor CO2-reductie ligt niet op schema om jaarlijks 1% te 
besparen en er zullen en grotere reductiemaatregelen nodig zijn de komende seizoenen dan in de 
afgelopen periode om de doestelling in 2020/2021 te halen.    
 

Halfjaarlijkse voortgang CO2-uitstoot in scope 1 en 2 
 

Na analyse van de gegevens van het afgelopen halfjaar  blijkt onze CO2 uitstoot met 57 ton (7.41%) 
gestegen te zijn t.o.v. het vorige halfjaar in de zelfde periode. Gerelateerd aan productie en 
serviceomzet is de Ton Co2 uitstoot per omzet (x€10.000) wel gedaald van 0,668 naar 0,629 (5,84%). 
Hiermee is wordt waarschijnlijk de doelstelling om jaarlijks 1% CO2 te besparen wel gehaald t.o.v. 
vorig seizoen.   
 

Sector en keteninitiatieven 
 

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 
gezien elektra de meeste CO2 uitstoot (39% in totaal.) geeft binnen Schuitemaker. Binnen deze 
werkgroepen worden verschillende CO2 reductiemaatregelen besproken en gekeken of het 
toepasbaar is voor Schuitemaker. Tevens maakt Schuitemaker via dit initiatief kennis met 
verschillende bedrijf welke oplossingen bieden in duurzaam ondernemen. 
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Reductie maatregelen seizoen 2018/2019 
 

Jaar Maatregel 

Verwachte 
Jaarlijkse 
besparing Eenheid 

Sept 18 

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.  2.500 m3 gas 

Sept 18 

Ivm aanpassing chemische samenstelling badenreeks wordt 
de temperatuur van de droogoven (stookinstallatie) 
verlaagd van 135 graden naar 100 graden.   3.000 m3 gas 

2017/2018 
Enkel auto's met A en B label aanschaffen en Euro 6 voor 
dieselvoertuigen. 5.000 Diesel 

2018/2019 TL-Verlichting Hal 3, 4 vervangen door LED armaturen. 36.574 kWh 
 

Met deze te nemen reductiemaatregelen verwacht Schuitemaker een besparing van 2,82% op de 
totale Co2 uitstoot van basisjaar 2015/2016 en daarmee weer op schema te komen voor de lange 
termijn doelstelling.   
 

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.  
 

 


