
Hoofddoelstelling scope 1&2 5,0%

Doelstelling scope 1 5,0%

Doelstelling scope 2 0,0% 5% reductie op elektraverbruik

Reductiemaatregel Type actie Emissiestroom                     Verbruiker
Scope 1, 2 of 

3

Reductie in %           

(op betreffende 

verbruikersstro

om)

Reductie in %           

(op totale 

footprint)

Verantwoordelijke Middelen KPI's Status eerste helft 2017 Status tweede helft 2017 Einddatum gereed

SCOPE 1

Terugkoppeling rijgedrag medewerkers Per kwartaal Brandstofverbruik Leasewagens Scope 1 5,0% 4,9% Renate Lemmens Communicatiebericht

terugdringen 

brandstofverbruik

Hier is nog geen actie op ondernomen in het 

verleden. Dit jaar gaat men in ieder geval per 

kwartaal de verbruikscijfers communiceren.

In 2017 zijn we zoekende geweest naar een goede 

registratie van het brandstofverbruik. Deze hebben 

we inmiddels gevonden. Hierdoor heeft er in 2017 

nog geen communicatie plaatsgevonden over het 

brandstofverbruik. In jan 2018 zal hier de eerste 

communicatie over plaatsvinden. 2017-2020

Monitoren rijgedrag middels track & trace systeem Dynamisch Brandstofverbruik Leasewagens Scope 1 0,0% 0,0% Renate Lemmens Spotmaster data uit systeem

Spotmaster (GPS systeem) is in de meeste auto's 

geinstalleerd voor de rittenadminstratie. Hier kan 

ook een rijgedrag module aan gekoppeld worden.

Op dit moment staat er voor jan 2018 een afspraak 

gepland met Rit Assist om de mogelijkheden te 

bespreken voor een rijdgedrag module. 2017

Kilometerstanden bijhouden Per tankbeurt Brandstofverbruik Leasewagens Scope 1 0,0% 0,0% Bestuurders Registratie systeem Verbeteren inzicht

Medewerkers worden gevraagd om de 

kilometerstanden in te vullen bij elke tankbeurt

In het communicatiebericht van januari en 

september 2017 is er aadacht aanbesteed. Nog 

niet iedereen vult zijn kilometerstanden in, dus dit 

blijft een aandachtspunt voor 2018 2017

Elektrisch en/of hydraulisch materieel bij vervanging Dynamisch Brandstofverbruik Materieel  Scope 1 5,0% 4,9% Directie Investeringskosten

terugdringen 

brandstofverbruik, gebruik 

alternatieve brandstoffen

Bij de aankoop van nieuw materieel wordt gelet op 

de energiezuinigheid en toepassing Er is nog geen nieuw materieel aangeschaft. 2017-2020

Stimuleren carpooling Dynamisch Brandstofverbruik Leasewagens Scope 1 0,5% 0,5% Directie Communicatiebericht, toolbox

terugdringen liter verbruik, 

efficienter plannen ritten

In het volgende communicatiebericht wordt hierop 

ge-attendeerd

Binnen de BV's is carpooling geen opties. Wel  

blijven medewerkers in hotels slapen waardoor er 

CO2 wordt uitgespaard. 2017-2020

Maandelijkse controle bandenspanning Maandelijks Brandstofverbruik Leasewagens Scope 1 3,0% 2,9% Directie Communicatie/bandenpomp

terugdringen 

brandstofverbruik

In het verleden is er nog niet actief gestuurd op het 

maandelijks controleren van de bandenspanning. 

Hier gaat meer op gestuurd worden middels 

communicatieberichten

In alle communicatieberichten van 2017 is hier 

aandacht aan besteed. Tevens is hier op 22 dec 

2017 tijdens een personeelsbijeenkomst nog extra 

aandacht aan besteed. 2017

Toepassen van video en-of teleconferencing Per kwartaal Brandstofverbruik Leasewagens Scope 1 1,0% 1,0% Directie Investeringskosten vermeden kilometers Toepassen wanneer het mogelijk is

Deze mogelijkheden hebben zich nog niet voor 

gedaan 2017-2020

Inkoop leaseauto's -> A/B label en maximaal 110 gram CO2 uitstoot per kmDynamisch Brandstofverbruik Leasewagens Scope 1 10,0% 9,7% Directie Leasebeleid

terugdringen 

brandstofverbruik, gebruik 

alternatieve brandstoffen, 

innovatie

Wanneer een leasecontract ten einde loopt zal er 

bij het afsluiten van een nieuw contract worden 

gekeken naar de mogelijkheden voor elektrisch 

rijden. Er zijn nu al een aantal semi-elektrische 

auto's. 

Het afgelopen jaar is er een nieuwe auto 

bijgekomen die een slechtere energielabel heeft 

dan de auto ervoor. Dit verdient dus echt nog extra 

aandacht om dit in de toekomst te voorkomen. Bij einde contract

Klimaatinstallatie opnieuw in laten stellen Eenmalig Gasverbruik Kantoor Scope 1 5,0% 0,2% Renate Lemmens Investeringskosten Terugdringen gasverbruik

Mogelijkheden onderzoek naar optimaliseren van 

de klimaatinstallatie

De klimaatinstallatie wordt ieder jaar onderhouden 

om optimaal te kunnen blijven functioneren. 2017

SCOPE 2

Sluipverbruik voorkomen (apparaten op stand-by) Dynamisch Elektraverbruik Kantoor Scope 2 5,0% 0,0% Renate Lemmens Communicatie

Terugdringen 

elektraverbruik

Hier is nog niet actief op gestuurd, zijn nog wel 

kansen!

Medewerkers zijn al wel bewuster bezig met het 

elektraverbruik. Dit blijft een doorlopend 

aandachtspunt en hier moet op gestuurd blijven 

worden. 2017

LED verlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting eenmalig Elektraverbruik Kantoor Scope 2 45,0% 0,0% Directie Investeringkosten kWh

Hierin zal pas geinvesteerd worden wanneer men 

verhuist naar een nieuw pand. 

Hierin zal pas geinvesteerd worden wanneer men 

verhuist naar een nieuw pand. 2020

Overstap naar 100% groene stroom eenmalig Elektraverbruik Kantoor Scope 2 100,0% 0,0% Directie Investeringskosten

Vergroenen energie binnen 

NL

Nemen 100% NL groene stroom af bij Raethuys. 

Bij afsluiten nieuw contract wordt hier weer op 

gelet.

Nemen 100% NL groene stroom af bij Raethuys. 

Bij afsluiten nieuw contract wordt hier weer op 

gelet. 2015

Plaatsen van zonnepanelen Eenmalig Elektraverbruik Kantoor Scope 2 50,0% 0,0% Directie Investeringskosten

Investeren in alternatieve 

brandstoffen, 

zelfvoorzienend Mogelijkheden met de verhuurder onderzoeken Zolang we in een huurpand zitten, is dit geen optie. 2017

Plaatsen van bewegingssensoren in kantoren Eenmalig Elektraverbruik Kantoor Scope 2 3,0% 0,0% Directie Investeringskosten kWh Mogelijkheden met de verhuurder onderzoeken Zolang we in een huurpand zitten, is dit geen optie. 2017

Koffiautomaat op ECO modus Dynamisch Elektraverbruik Kantoor Scope 2 0,1% 0,0% Renate Lemmens Communicatie

Terugdringen 

elektraverbruik Actie is Q4 2016 uitgevoerd

In oktober 2017 zijn er voor het hele pand nieuwe 

koffiezetapparaten aangeschaft. 2016

Totale mogelijke 

reductie scope 1:
23,9%

Totale reductie scope 2: 0,0%

Totale reductie: 23,9%

CO2-reductiemaatregelen 2020


