Voortgang juli 2020

Doelstelling

Subdoelstelling

Een vermindering van 5%
CO2 uitstoot in 2020 ten
opzichte van referentiejaar
2014.

Maatregel

1.1: Cursus het nieuwe rijden
(10% vermindering)

De methode voor het
verifieren van de
energieprestatie wordt in
het reductieoverzicht SNLSBE weergegeven.

Specifieke maatregel

Wie

Offerte aanvragen

S. Blom

Toetsing offertes

Sysmex

10 medewerkers op cursus

M. Luijkx

alle service technici op cursus
5-jaarlijkse herhaling
Mailing naar alle voertuigeigenaren
eenmalig Aanbieden van de bandenspanningscontrole op
1.2: Bandenspanningscontrole werklocatie
(1% vermindering)
Bandenspanningstabel aanbieden aan medewerkers
1: 15% vermindering van het
brandstofverbruik
1.3: Voertuigenbeleid

1.4: Brandstofcontrole

1.5: Routeoptimalisatie
1.6 Cycle based maintenance

2.1: Alle verlichting vervangen
met ledlampen

2.2: Maandelijks inzicht in
elektraverbruik
2: 5% vermindering van het
elektraverbruik

2.3: Werkzaamheden in de
private Cloud

Status

Wanneer

Gereed?
aug-16 Ja
jan-17 Ja

M. Luijkx

nov-15 uitgevoerd
besloten om dit niet te gaan
doen, maar meer richting
vergroening wagenpark te
jan-16 gaan.

M. Luijkx

jan-21

besproken in toolbox
okt-15 meeting

M. van Winte
M. van Winte
M. van Winte

M. Vaneldere jaarlijks

Verplichting invoeren kilometerregistratie bij tankbeurt

M. van Winte

Jaarlijkse analyse van brandstofverbruik

M. van Winte

Evaluatie medewerker in Functioneringsgesprek

M. Vaneldere

vaste taak bij HR
besproken in toolbox
jun-15 meeting
vorige keer via Leaseplan
dec-15 gedaan
Meenemen in
dec-15 functioneringsgesprek

troffee voor zuinigste rijder

M. van Winte

dec-15

jan-17 Ja

jan-17 ja
jan-17 Ja
dec-20
sep-18 Ja

aug-16 Ja
ongoing
ongoing
apr-21

Visitour reeds ingesteld op
basis van postcode planning
(vanuit huis en andere
jun-15 opdracht)
jan-18 Project iom SEG lopende
gedaan bij werkgroep
Interieur. Bij verbouwing
worden 'oude' verlichting
aug-16 vervangen door LED.

K. Braun
K. Braun

nvt

sep-18 Ja

Jaarlijkse inventarisatie van voertuigen

M. Vaneldere bij vervanging

jan-19 Ja
nvt

nov-15 Ja

M. van Winte maandelijks
M. Vaneldere

sep-16 Ja

nov-15 Is niet werkbaar
besproken in toolbox
nov-15 meeting
besproken in toolbox
meeting
Bespreken met leaseplan NL
jun-15 en KBC Lease BE
wordt meegenomen bij
vervanging

Maandelijkse bandenspanning laten controleren
Reglement opstellen en vastzetten in inkoopbeleid.
Voertuigen categorie max B
Bij economische afschrijving voertuig maximaal B-label
voertuig aanschaffen

Werkgroup Visitour uit laten zoeken wat economisch
meeste te voordelige routes zijn.
Onderhoud op basis van standen

Nieuwe datum

jul-15 uitgevoerd
aug-15 uitgevoerd

jul-16 ja
jan-21

Inventarisatie percentage ledverlichting VS 'oude'
verlichting

B. van Gessel

Pilot 1 kantoor met specifieke ledverlichting

M. Vaneldere

50% van de kantoren voorzien van LED-verlichting

M. Vaneldere

sep-16 afgerond
dec-16 afgerond

100% van kantoren voorzien van LED-verlichting

M. Vaneldere

jun-17 afgerond

Abonnement afsluiten met energieleverancier

J. van Es

Maandelijkse inventarisatie van het verbruik

M. van Winte maandelijks

ongoing

Maandelijkse verwerking van gegevens in energietabel

M. van Winte maandelijks

ongoing

Bij afwijkende gegevens vervolgonderzoek

M. van Winte per direct onderzoeken

Inventariseren diverse aanbieders

J. van Es

dec-15 uitgesteld

dec-20

Keuze van aanbieder

J. W. Schippe

mrt-16

mrt-21

Werken in de private cloud

J. W. Schippe

jun-16

jun-21

Volledige uitschakeling van eigen server

J. W. Schippe

dec-17

dec-20

2.4: Rentabiliteit zonnepanelen Werkgroep opstellen "Zonnepanelen'

M. van Winte
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gereed

aug-16 Ja
feb-18 Ja
feb-18 Ja
jun-19 Ja
gereed

Niet mogelijk ivm
jan-16 dakconstructie

Ja

ongoing

jan-18 NVT
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Doelstelling

Subdoelstelling

Maatregel

2.5: Standby beleid

Specifieke maatregel

Wie

Plaatsen van zonnepanalen

M. van Winte

Mailing naar alle medewerkers

M. van Winte

Instellen van elektrische apparatuur mbt standby modus
M. van Winte
Campagne "Later aan, eerder uit" voor in- en uitschakeling
2.6 Elektraverbruik van klanten apparatuur
M. van Winte

3.1: Gesloten deuren beleid

3: 15% vermindering van het
3.2: Isolatie van gevels
gasverbruik
3.3: Onderhoud van
Verwarmingsunits
3.4: Goede afstelling van
verwarmingsunits

4.1: Groene stroom en gas
4: CO2-uitstoot verminderen aanschaffen

Status

Wanneer

Mailing naar alle medewerkers

M. van Winte

Inbouwen deurdrangers waar mogelijk

B. van Gessel

dec-15 Deurdrangers geplaatst

controle op uitvoering van reglement

M. van Winte

feb-18

Offerte opvragen

B. van Gessel

Gevels waar mogelijk isoleren

B. van Gessel

jun-17 Is voldoende geïsoleerd
aug-17 Is voldoende geïsoleerd

Jaarlijks onderhoud

B. van Gessel jaarlijks

Instellen van dagelijks systeem

B. van Gessel
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dagelijks systeem wordt
automatisch ingesteld,
afhankelijk van buiten
aug-15 temperatuur
Sinds 1 januari 2016 groene
stroom bij Delta, vanaf 01
januari 2017 groen gas en 01
januari 2018 groene stroom
bij Greenchoice (33%
vermindering). Per juni 2020
nieuw contract 100% groene
stroom NL ivm certificaat en
CO2 neutraal. Ivm
biogecompenseerd gas van
Greenchoice, wordt per 01
januari 2021 overgegaan op
echt groen gas met
jan-16 certificaat bij Greenchoice.

Gereed?
jun-18 NVT

Ivm nieuwe organisatie
sep-15 uitgesteld
monitoren etc na 5 minuten
dec-15 op standby
dec-17 uitgesteld
Deurdrangers geplaatst en
besloten geen mailing naar
okt-15 medewerkers

Contract afsluiten voor groene stroom en gas met het SMKkeurmerk
J. van Es

Nieuwe datum

jun-16

sep-16 Ja
dec-16 Ja
dec-20

feb-18 Ja
feb-18 Ja
ongoing
sep-18 Ja
sep-18 Ja
ongoing

aug-15 Ja

jan-21

