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1 Inleiding 

Twee maal per jaar voert Jac. Barendregt & Zonen Holding 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 eerste helft van 2012. Deze review is 

uitgevoerd op 05-09-2012 door J.J. Barendregt. 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 05-09-2012 4/6 

 

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 

 

 

  

Maatregelen Constateringen 05-09-2012  

1. Besparingstips doorsturen naar 

medewerkers ; 

 

1. Het document met de besparingstips 

moet nog worden opgesteld, maar er 

wordt intern over gebrainstormd, 

conform doelstelling 

2. Inventariseren haalbaarheid groene 

stroom ; 

 

2. Hier is nog niets mee gedaan, maar voor 

30-6-2013 zal een verslag worden 

aangeboden aan het MT door  CO2 

verantwoordelijke, conform 

doelstelling 

3. Monitoren uit na werktijd 3. Actief zijn de werknemers benaderd om 

de monitoren uit te doen na werktijd. 

Qua besparing zal het niet substantieel 

bijdragen, is meer bewustwording. 
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2.2. Voortgang subdoelstelling bedrijfsauto’s 

 

2.3. Voortgang subdoelstelling machines 

 

  

Maatregelen Constateringen 05-09-2012 

1. Personeel in bezit van een groot 

rijbewijs de cursus ‘Het Nieuwe 

Rijden’ laten volgen ; 

 

1. De cursussen moeten nog worden 

ingepland maar onze doelstelling is dat 

minimaal 5 medewerkers voor 1 mei 2013 

hieraan hebben deelgenomen, conform 

doelstelling. 

2. Personeel instrueren en controleren 

op het onnodig stationair draaien ; 

 

2. Er zal een toolbox hierover gehouden 

worden, deze moet echter nog opgesteld 

worden conform doelstelling. 

3. Personeel instrueren en controleren 

op het niet lang warm draaien ; 

 

3. Er zal een toolbox hierover gehouden 

worden, deze moet echter nog opgesteld 

worden, conform doelstelling. 

4. Inventariseren haalbaarheid 

elektrisch aangedreven 

personenauto’s; 

 

4. Er is gekeken naar de kosten van een 

elektrisch aangedreven personenauto en 

wat het bereik hiervan is. Een verslag zal 

voor 31-12-2012 aan het MT worden 

overhandigd, conform doelstelling. 

Maatregelen Constateringen 05-09-2012 

1. Personeel instrueren en controleren 

op het onnodig stationair draaien ; 

 

5. Er zal een toolbox hierover gehouden 

worden, deze moet echter nog opgesteld 

worden, conform doelstelling. 

2. Personeel instrueren en controleren 

op het niet lang warm draaien ; 

 

6. Er zal een toolbox hierover gehouden 

worden, deze moet echter nog opgesteld 

worden, conform doelstelling. 
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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 

Subdoelstelling:Jac. Barendregt & Zonen Holding B.V. reduceert het 

energieverbruik van kantoren met 7% (0,88% per halfjaar). 

KPI Target 2012 Realisatie  

30-06-2012 

Gewogen Elektriciteitsverbruik (in kg CO2) 27,6 38,2 

Gewogen Gasverbruik (in kg CO2) 15,8 25,8 

 

3.2. KPI’s subdoelstelling bedrijfsauto’s 

Subdoelstelling: Jac. Barendregt & Zonen Holding B.V. reduceert het bedrijfs-

autoverbruik met 3,5% (0,44% per halfjaar) 

KPI Target 2012 Realisatie  

30-06-2012 

Gewogen Bedrijfsauto diesel (in kg CO2) 759,6 802,0 

Gewogen Bedrijfsauto benzine (in kg CO2) 17,9 16,6 

 

3.3.  KPI’s subdoelstelling machines 

Subdoelstelling: Jac. Barendregt & Zonen Holding B.V. reduceert het bedrijfs-

autoverbruik met 3,5% (0,44% per halfjaar) 

KPI Target 2012 Realisatie  

30-06-2012 

Gewogen Machines diesel (in kg CO2) 429,1 474,3 

 

 


