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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 
het afgelopen halfjaar. Deze review is uitgevoerd op 19-3-2017 door Wesley Arends en Johan H Veenstra. 
 

2. Voortgang subdoelstellingen 
In dit hoofdstuk wordt kwalitatief aangegeven hoe het staat met de maatregelen die mogelijk moeten 
maken dat de doelstellingen behaald worden. 

2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren & Fabriek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

  

Doorlopende maatregelen 

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 september tot januari moffeloven 
poederlijn meerdere malen eerder uitgeschakeld. Mede 
hierdoor is het gasverbruik gedaald over het afgelopen halfjaar 
met een hogere productieomzet. 

Uitgestelde maatregelen 

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.   

Te nemen maatregelen 

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.   

Vervanging TL door LED 
verlichting Productiehallen 
 

Vervanging van de verlichting van hal 3 en 4 door LED-buis 
armaturen wat een verwachte besparing geeft van 36574 kWh.   
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2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark 

 

 

 

 

       

 

3. Kritische prestatie indicatoren 

In dit hoofdstuk wordt kwantitatief aangegeven of de voortgang van de reductie in lijn loopt met de 
targets.  
 
3.1. KPI’s subdoelstelling kantoren& Fabriek  
 

KPI resultaat Opmerking Te nemen maatregelen 

Elektraverbruik per 
halfjaar ten 
opzichte van 
halfjaar een jaar 
eerder 1% 
verminderen 
gerelateerd aan 
productie en 
serviceomzet 

Verbruik H2 2016 
per omzet 
(x€10.000): 570 
kWh                                                          
Verbruik H2 2017 
per omzet 
(x€10.000): 510 
kWh.                                                              

Doelstelling gehaald 
met 10,5% minder 
elektra verbruik per 
€10.000 omzet. Totaal 
verbruik wel gestegen 
met 19% maar hier 
staat een omzet 
stijging van 27% 
tegenover.  

Focus leggen op vervanging 
verlichting en zelfopwekking 
door zonnepanelen.                     
Geplande maatregelen 
boekjaar 2018-2019.                                                                                   
*TL-verlichting vervangen 
door LED armaturen in hal 3 
en 4.                                                            

Gasverbruik per 
halfjaar ten 
opzichte van 
halfjaar een jaar 
eerder 1% 
verminderen 
gerelateerd aan 
productie en 
serviceomzet. 

Verbruik H2 2016 
per omzet 
(x€10.000): 120m3                                  
Verbruik H2 2017 
per omzet 
(x€10.000): 87m3                                                          

Doelstelling gehaald 
met 27,5% minder gas 
verbruik per €10.000 
omzet.  Totaal 
verbruik licht gedaald 
een 0,5% tegenover 
een omzet stijging van 
27%.  

Focus leggen op vervanging 
stookinstallaties en heaters.                                                                        
Geplande maatregelen 
boekjaar 2018-2019.                                                                                   
*aanpassing temperatuur 
badenreeks en droogoven 
ivm nieuwe samenstelling.                                                            

 
 
 

Doorlopende maatregelen 

Enkel leaseauto’s met A en B 
label of euro 6 aanschaffen; 
 

November 2017. MB sprinter 47-VVH-6 (geen registratie) 

vervangen door VW Crafter V-933-HN (euro 6). 

Te nemen maatregelen 

Alle medewerkers instrueren 
op het toepassing van ‘Het 
Nieuwe Rijden’; 
 

Opdracht verstrekt aan drive-tech  voor cursus het nieuwe 
rijden in het huidig boekjaar 2017-2018 Inkoop bekijkt of er nog 
is prijstechnisch mogelijk is en koppelt dit terug naar KAM en 
Directie.  

Enkel leaseauto’s met A en B 
label of euro 6 aanschaffen; 

Komend boekjaar nog nader te bepalen euro 5 voertuig 
vervangen voor een euro6 voertuig.   
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3.2. KPI’s subdoelstelling leaseauto’s 

 
KPI Resultaat Opmerking Te nemen maatregelen 

Gemiddeld 
Brandstofverbruik 
per KM halfjaarlijks 
meten en ten 
opzichte van 
halfjaar een jaar 
eerder 1% 
verminderen  

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.     

Focus leggen op in kaart 
brengen verbruik per KM 
door KM registratie tankpas 
voor alle passen.  Geplande 
maatregelen boekjaar 2018-
2019.                                                                                                                                           
* 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. 

 
 
 

  
 

 

 

 


