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1. Inleiding

Twee maal per jaar voert Loonbedrijf J.M. van Vliet 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. Dit document beschrijft een review over het tweede half
jaar van 2018.
Deze review is uitgevoerd op 21 februari 2019 door Mandy van der Hoort.

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 en werkplaats
Maatregelen

Constateringen

Bouw nieuwe werkplaats met 3
warmtepompen en zonnepanelen
LED verlichting in de nieuwe werkplaats
Bewuster omgaan met uitprinten en meer
digitaal werken
Zoveel mogelijk digitaal factureren

Bouw gereed

Zoveel mogelijk dubbelzijdig uitprinten
Computers en beeldschermen bij langdurige
afwezigheid uitzetten
Verlichting in kantine uit zetten als er niemand
aanwezig is of als het licht genoeg is
Overleggen met monteurs om te kijken welke
mogelijkheden zij zien om te reduceren

Bouw gereed
Bewustwording groeit en er wordt steeds meer
digitaal gewerkt
Digitaal factureren wordt steeds meer. Per post
versturen wordt steeds minder
Continue
Wordt op gelet
Continue
Overleg vindt plaats bij vervanging of aanschaf
nieuwe machines
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2.2 Voortgang subdoelstelling materieel en bedrijfsauto’s
Maatregelen

Constateringen

Controle bandenspanning

Is opgenomen in de dagelijkse controle van de
monteurs
De medewerkers zijn hiervan op de hoogte
gebracht via de nieuwsbrief.
Monteurs en uitvoerders letten hier op.

Meer toezicht op onnodig laten draaien van
motoren
Toerental aftakas zo mogelijk gebruiken op estand
Chauffeurs cursus nieuwe rijden laten volgen
Bij aanschaf nieuwe auto’s en materieel CO₂
uitstoot als belangrijke criteria

Onderaannemers op projecten kiezen uit de
directe omgeving van het project
Onderzoeken of het zinvol is om over te gaan
op Traxx diesel of GTL diesel

Chauffeurs zetten de aftakas op E-stand.
Monteurs en uitvoerders letten hier op.
Staat ingepland in begin 2019.
Aangeschaft:
o Daf vrachtwagen
o 4 tractoren
o 1 graafmachine
Is opgenomen in werkvoorbereiding en
planning door Jacquelien en Desiree
In verdiept maar te weinig onderbouwing om
mee door te gaan.

2.3 Voortgang subdoelstelling overige acties
Maatregelen

Constateringen

Bewustzijn medewerkers vergroten / interne
presentaties en toolbox geven

Continue door Mandy van der Hoort

Digitale ideeënbus openen voor personeel
Bekijken wat de mogelijkheden zijn vwb een
brandstofapp

In de aandacht brengen via de nieuwsbrief
Nu de app loopt wil Carolien van Vliet gaan
kijken wat de mogelijkheden zijn. Is nu nog niet
van toepassing.
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