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1 Inleiding 

Twee maal per jaar voert Van Hout’s aannemingsmaatschappij 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 deze review over het eerste half 

jaar van 2016. Deze review is uitgevoerd op 15-07-2016. 

In het voorjaar heeft Van Hout’s aannemingsmaatschappij b.v. het managementsysteem m.b.t. CO2 

prestatieladder opgezet. Aangezien de maatregelen nog maar pas genomen zijn , wordt met dit 

document de opzet aangegeven hoe in de toekomst de reductie wordt weergegeven. Resultaten zijn 

nog niet bekend.  

1.1 Doelstellingen 

Onderstaande zijn nogmaals de doelstellingen opgenomen. 

Scope 1 & 2 doelstellingen van Van Hout’s aannemingsmaatschappij b.v. 

Scope 1 Van Hout’s aannemingsmaatschappij wil tot 2019 t.o.v. 2015 jaarlijks 5% minder CO2 

uitstoten. 

Scope 2 Van Hout’s aannemingsmaatschappij wil tot 2019 t.o.v. 2015 jaarlijks 5% minder CO2 

uitstoten. 

 

* Doelstellingen zijn gerelateerd aan de CO2 uitstoot per FTE. 

2 Voortgang subdoelstellingen 

In dit hoofdstuk wordt de voortgang aangegeven m.b.t. het behalen van de subdoelstellingen en 

daarmee de doelstellingen in CO2 reductie. 

 

2.1 Voortgang subdoelstellingen kantoor en werf/ werkplaats 

 Maatregelen Voortgang 

1. Tijdschakelaar plaatsen op 

printer/kopieermachine. 

Tijdschakelaar is nog niet geplaatst. 

2. Wanneer buitenlampen kapot gaan, deze 

vervangen door Led lampen. 

Nog geen buitenlampen vervangen. 

3. Overstappen op groene stroom Nog geen contractverlenging gehad, nog niet 

overgestapt op groene stroom. 

4. Tijdschakelaar plaatsen op luchtbehandeling Tijdschakelaar is geplaatst. 

5. • Bewuster omgaan met uitprinten en 

meer digitaal werken. 

• Zoveel mogelijk dubbelzijdig printen 

• Computers en beeldschermen bij 

langdurige afwezigheid uitzetten. 

Maatregelen zijn besproken met de 

medewerkers op kantoor.  

Bewustwording nog niet echt gerealiseerd, 

medewerkers worden aangesproken wanneer 

noodzakelijk. 
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2.2 Voortgang subdoelstellingen bedrijfsauto’s en projecten 

 Maatregelen Voortgang 

1. Bedrijfsauto’s vervangen door zuiniger 

model. 

D.m.v. het lezen van autobladen wordt de 

voortschrijdende  stand van techniek 

gemonitord. 

2. Meten bandenspanning Medewerkers zijn geïnformeerd m.b.t. het 

belang van de juiste bandenspanning. 

3. Cursus het nieuwe rijden. Nog geen actie ondernomen. 

4. Meer gebruik maken van carpoolen Bij werkvoorbereiding wordt rekening gehouden 

wie met wie kan meerijden. 

5.   

   

   

 

2.3 Voortgang maatregelen overige acties. 

 Maatregelen Voortgang 

1. Bewustzijn medewerkers vergroten  / 

interne nieuwsbrief / presentaties en 

toolboxmeetings verzorgen. 

Eerste nieuwsbrief is opgesteld en 

toolboxmeeting is gehouden. 

2. Medewerkers actief betrekken bij CO2 

reductie. 

 

Eerste nieuwsbrief is opgesteld en 

toolboxmeeting is gehouden, medewerkers 

gevraagd om te komen met ideeën om de CO2 

uitstoot te verminderen. 

3. Wanneer bouwlampen kapot gaan, deze 

vervangen door ledlampen 

Nog geen lampen vervangen. 
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