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3.B.1-2 Review CO2 reductiedoelstellingen  
 

• 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 de 1e helft van 2017. Deze review is 
uitgevoerd 
op 18-07-2017 door Mirjam van den Berg 

 

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

o Voortgang subdoelstelling kantoor 

 

o Voortgang subdoelstelling bedrijfsauto’s 

Maatregelen Constateringen 18-07-2017  

1. Desktop vervangen door laptop; 

 

1. Is voorlopig niet van belang 

2. Bewegingssensor in het magazijn 2. Zelfsluitende verlichting aangebracht 

3. 50% stroom inkopen met SMK 

keurmerk; 

 

3. Per februari 2016 volledig groene 

stroom met SMK keurmerk (Hollandse 

wind van Eneco) 

4. Instructie aan medewerkers tijdens 

functioneringsgesprekken; 

 

4. Is uitgevoerd en zal worden herhaald bij 

toolboxen 

5. Posters ophangen in de kantine; 

 
5. Posters zijn opgehangen en worden een 

aantal keer per jaar vervangen 

Maatregelen Constateringen 18-07-2017 

1. Enkel bedrijfsauto’s met A label 

aanschaffen; 

 

1. In maart 2017 een nieuwe Ford Transit 

aangeschaft met schone eigenschappen 

(A label) 

2. Onderzoek uitvoeren naar 

mogelijkheden voor reduceren woon-

werk kilometers met machines; 

2. Project “Het nieuwe stallen” wordt in de 

praktijk toegepast. Voor eigen voortuigen 
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• Kritische prestatie indicatoren 
In dit hoofdstuk wordt kwantitatief aangegeven of de voortgang van de reductie in lijn loopt met 

de targets.  

 

o KPI’s subdoelstelling kantoren 

Subdoelstelling: Rijsdijk BV reduceert het energieverbruik van het kantoor met 10%. 

KPI Target 2020 Realisatie  

18-07-2017 

Elektriciteitsverbruik per FTE (in kg CO2) 0 kg Gerealiseerd. Per 

febr. 2016 groene 

stroom 

Gasverbruik per FTE (in kg CO2) 0,29  Met een waarde van 

0,19 op 5-7-2017. 

Ingekochte groene stroom met SMK keurmerk (in 

%) 

100 Vanaf februari 2016 

gerealiseerd 

 

o KPI’s subdoelstelling bedrijfsauto’s 

Subdoelstelling: Rijsdijk BV reduceert het bedrijfs-autoverbruik met 5%. 

KPI Target 2020 Realisatie  

18-07-2017 

Auto verbruik per FTE (in kg CO2) 8,36 Uitkomsten nog niet 

bekend 

Aantal (in %) auto’s met A label 100% 7 van de 15 zijn 

vervangen 

   

Gemiddelde CO2 uitstoot per kilometer  Nog niet inzichtelijk 

 

 

 komt het erg weinig voor, maar andere 

bedrijven maken zeer regelmatig gebruik 

van ons terrein om materieel te stallen. 

3. Alle chauffeurs op cursus ‘Het 

Nieuwe Rijden’; 

 

3. In 2016 gevolgd door twee vrachtauto 

chauffeurs 

4. Per bedrijfsauto gebruiker verbruik 

berekenen en vergelijken met het 

normverbruik van de auto; 

 

4. Registratie vanaf 1-1-2016. Overzichten 

zijn gemaakt, maar nog niet vergeleken 

met normverbruik. 

Momenteel worden de 

registratieformulieren per voertuig 

ingevoerd met bijbehorende tank 

gegevens, zodat er later dit jaar een 

vergelijk met dezelfde maanden van 2016 

gemaakt kan worden 
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 2014 Per 

fte 

2015 Per 

fte 

2016 Per 

fte 

2017 

1e helft 

Per fte Progn. 

2017 

Aantal fte  16  17,7  17  17 17 

Gas 

verbruik 

5,2 0,33 6,0 0,28 5,0 0,294 3,3 0,19 0,29 

Brandstof 

Materieel  

329,5 11,31 387,1 21,8 391,4 23,0 189.1 10,83 22,8 

Elektriciteit 19,4 1,21 22,2 1,25 0 0 0 0 0 

 


