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1 Inleiding 

Twee maal per jaar voert J.L. Rijsdijk B.V.  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 2015. Deze review is uitgevoerd op 18-8-2016 
door Mirjam van den Berg 
 
Deze review had in het begin van het jaar ook moeten worden uitgevoerd maar door 
ziekte van onze externe adviseur is dit helaas niet gebeurt. 

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 

 

2.2. Voortgang subdoelstelling bedrijfsauto’s 

Maatregelen Constateringen 18-8-2016 

1. Desktop vervangen door laptop; 

 

1. Is voorlopig niet relevant 

2. Bewegingssensor in kantoor en 

magazijn; 

 

2. Zelfsluitende verlichting aangebracht 

3. 50% stroom inkopen met SMK 

keurmerk; 

 

3. Per feb 2016 volledig overgestapt op 

groene stroom 

4. Instructie aan werknemers tijdens de 

functioneringsgesprekken 

 

4. Is gebeurd en zal worden herhaald 

5. Posters opgehangen 

Maatregelen Constateringen 18-8-2016 

1. Enkel bedrijfsauto’s met A en B label 

aanschaffen; 

 

1. De nieuwe bedrijfsauto’s vallen in A en/of 

B label.(vervanging van diesel slurpende 

20-jarige diesels) 
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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 in ton CO2 per FTE 

Subdoelstelling: J.L. Rijsdijk B.V.  reduceert het energieverbruik van het kantoor met 

10%. 

KPI Target  Realisatie  

2017 

Elektriciteitsverbruik per FTE (in kg CO2) 0 kg Is gebeurd, per feb 

2016 overgestapt 

naar groene stoom. 

Gasverbruik per FTE (in kg CO2) 0.29 Gerealiseerd, maar 

afhankelijke van 

externe factoren 

Ingekochte groene stroom met SMK keurmerk (in 

%) 

Per feb 2016 – 

gerealiseerd, 

100% groene 

stroom 

 

 

3.2. KPI’s subdoelstelling bedrijfsauto’s 

Subdoelstelling: J.L. Rijsdijk B.V.  reduceert het bedrijfsautoverbruik met 5% 

KPI Target  Realisatie  

2017 

Bedrijfsauto verbruik per FTE (in kg CO2) 8.36 Wordt gemeten 

Aantal (in %) bedrijfs100%auto’s met A en B label 100% 6 van de 15 zijn 

inmiddels vervangen 

Gemiddelde CO2 uitstoot per kilometer   

2. Onderzoek uitvoeren naar 

mogelijkheden voor reduceren woon-

werk kilometers; 

 

2. Gebeurt via Cumela project ‘het nieuwe 

stallen’. Wordt verder juridisch onderzocht 

door Cumela. 

3. Alle chauffeurs op cursus ‘Het 

Nieuwe Rijden’; 

 

3. Is gebeurd voor de vrachtwagenchauffeurs 

4. Per bedrijfsauto gebruiker verbruik 

berekenen en vergelijken met het 

normverbruik van de auto; 

 

4. Registratie per 1-1-2016, overzicht pas na 

een jaar mogelijk 
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 Aantal FTE 16  17,7   17  

 2014 2014 per TFE 2015 2015 per FTE 2016 2017 

per fte prognose 

volgens 

doelstelling 

Gas 5,2 0,33 6.0 0,28   0,29 

Brandstof materieel 

+ bedrijfswagens 329.5 11,31 387.1 21.8   10,18 

electra 19,4 1,21 22.2 1.25   1,15 

 

 

  

   

 

 

  

  

  

  

 


