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1 Inleiding 
In dit document worden de scope 1, 2 en 3 CO2-reductiedoelstellingen van 
Vandervalk+degroot gepresenteerd en de voortgang van de CO2-reductie beoordeeld. 
Voorafgaand hieraan is de CO2 footprint voor scope 1 en 2 opgesteld conform ISO 14064-1 
en het GHG Protocol. 
Voor het bepalen van de CO2-reducerende maatregelen die binnen Vandervalk+degroot 
toegepast kunnen worden, is eerst een inventarisatie van mogelijke reductiemaatregelen 
uitgevoerd. Deze inventarisatie is beschreven in bijlage A van dit document. Aan de hand 
van de maatregelen die voor Vandervalk+degroot relevant zijn, is vervolgens het CO2-
reductieplan opgesteld. In dit CO2-reductieplan worden de reductiedoelstellingen 
beschreven. De voortgang van deze doelstellingen en de bijbehorende reductiemaatregelen 
zijn opgenomen in het excel bestand ‘CO2-reductiemaatregelen en voortgang’. 
 
In hoofdstuk 2 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven waarin een 
analyse is uitgevoerd over de voortgang in CO2-reductie voor scope 1&2 en mogelijke 
verbeterpunten. In hoofdstuk 3 worden de scope 3 emissies en voortgang daarin 
beschreven, met daarbij uitgelegd welke strategie Vandervalk+degroot in de keten hanteert. 
De verbeterpunten die vanuit hoofdstuk 2 en 3 naar voren komen, worden in hoofdstuk 4 en 
5 waar nodig verder opgenomen: in hoofdstuk 4 worden de reductiedoelstellingen 
beschreven, terwijl het concrete plan van aanpak en de status van de uit te voeren 
maatregelen is weergegeven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 tenslotte wordt een beschrijving 
gegeven van initiatieven waaraan wordt deelgenomen en welke winst deze initiatieven op 
het gebied van kennisdeling en CO2-reductie hebben opgeleverd. 
 
Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management. De 
voortgang in (sub)doelstellingen en maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld. 
 
1.1 Leeswijzer 
Dit document is ter onderbouwing van de eisen in de CO2-Prestatieladder. In de volgende 
hoofstukken worden verschillende eisen aan de orde gesteld. Hieronder een leeswijzer voor 
de eisen van de CO2-Prestatieladder.   
 
Hoofdstuk in dit document Eis in de CO2-

Prestatieladder 
Hoofdstuk 2: Energiebeoordeling 2.A.3 
Hoofdstuk 3: Strategisch Plan scope 3 5.B.1 
Hoofdstuk 4: Doelstellingen 3.B.1 
Hoofdstuk 5: Maatregelen reductieplan 3.B.1 
Hoofdstuk 6: Participatie sector- en keteninitiatief 3.D.1 en 3.D.2 
Bijlage A 1.D.1 
Bijlage B 1.B.1 
Bijlage C 1.B.1 
 
  



 

2 Hoofdoelstelling 
 
2.1 Vergelijking met sectorgenoten 
 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die 
zowel ambitieus als realistisch zijn. Daarom is voor het opstellen van de doelstelling 
onderzocht welke maatregelen en doelstellingen sectorgenoten ambiëren. 
Vandervalk+degroot behoort tot de middenmoot op het gebied van CO2-reductie vergeleken 
met sectorgenoten, omdat zij net als sectorgenoten bekijken wat ze kunnen doen om hun 
dieselverbruik te reduceren door bijvoorbeeld rijgedrag te beïnvloeden of over te stappen op 
groene stroom. Op basis hiervan zal haar reductiedoelstelling ongeveer gelijkliggen aan die 
van sectorgenoten.  
 
Enkele voorbeelden van sectorgenoten die in het bezit zijn van het CO2 bewust certificaat 
hebben de volgende doelstellingen: 

- Sectorgenoot 1 | Teeuwissen Rioolreiniging 
Heeft een reductiedoelstelling van 5% op scope 1 en 2 in de periode van 2014-2019. 
Dit doen zij door onder andere de volgende maatregelen uit te voeren; 

ü Het laten uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek, waaruit 
energiebesparingsmaatregelen zullen komen. 

ü Over te stappen op groene stroom. 
ü Inzicht verkrijgen in de grootverbruikers van brandstof. 
ü Slimme verlichting te plaatsen in de kantoren. 

 
- Sectorgenoot 2 | Van Gansewinkel Groep 

Heeft een reductiedoelstelling van 5,7% op scope 1 en 2 in de periode van 2014-
2020. 
Dit doen zij door onder andere de volgende maatregelen uit te voeren; 

Ø Afval blijft grondstof. De kernfocus ligt op afval een tweede leven geven, 
waardoor het kan worden hergebruikt als grondstof. 

Ø Energieopwekking middels zonnepanelen en winning van biogas uit 
stortplaatsen. 

Ø ECOdrive; boordcomputers welke zijn geïnstalleerd in de vrachtwagens om 
individuele rijprestaties en gedrag te monitoren. Deze informatie geeft hen 
inzicht in snelheid, remafstand, optreksnelheid en stationair draaiende 
motoren. Deze is enthousiast opgepakt onder medewerkers en wordt op basis 
van diverse competities gehanteerd. 
Resultaat: 750.000 liter brandstofbesparing in twee jaar. 

Ø Green Datacenter. Het datacenter stoot zo min mogelijk schadelijke stoffen uit 
en verbruikt relatief weinig energie voor koeling.. 

Ø ICT-Project NOW. 2400 nieuwe werkplekken met de Microsoft Windows 8 en 
Office 365 software. In de nieuwe werkplek zit de functionaliteit Lync, met 
SharePoint, Cloud, video en voice vergadering toepassingen, waardoor er 
een betere integratie van werkprocessen (werk en thuis) wordt gerealiseerd. 
Hierdoor hoeft er minder gereisd te worden. 

 
 



 

 
2.2 Hoofddoelstelling 
 
Voor het realiseren van de doelstelling is een tijdspad opgesteld van ongeveer 5 jaar. In 
2012 is voor het eerst de CO2-footprint opgesteld, dit is tevens het referentiejaar voor de 
hieronder genoemde doelstelling. Het jaar van herbeoordeling is 2017 en dienen de 
doelstellingen gerealiseerd te zijn. 
 

Scope 1 en 2 doelstellingen Vandervalk+degroot 
Vandervalk+degroot wil in 2017 ten opzichte van 2012 5% minder CO2 

uitstoten 
* Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan de productie- en reisuren. 
 
Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt: 

• Scope 1: 5% reductie in 2017 ten opzichte van 2012 
2012 Referentiejaar 
2013 1% CO2 reductie ten opzicht van 2012 
2014 2% CO2 reductie ten opzicht van 2012 
2015 3% CO2 reductie ten opzicht van 2012 
2016 4% CO2 reductie ten opzicht van 2012 
2017 5% CO2 reductie ten opzicht van 2012 
 

• Scope 2: 95% reductie in 2017 ten opzichte van 2012 
2012 Referentiejaar 
2013 0% CO2 reductie ten opzicht van 2012 
2014 0% CO2 reductie ten opzicht van 2012 
2015 0% CO2 reductie ten opzicht van 2012 
2016 95% CO2 reductie ten opzicht van 2012 
2017 95% CO2 reductie ten opzicht van 2012 

 

Scope 3 doelstelling – Ketenanalyse banden 
Vandervalk+degroot wil in 2020 ten opzichte van 2014 5% minder CO2 

uitstoten 
 

Scope 3 doelstelling – Ketenanalyse accu’s 
Vandervalk+degroot wil in 2020 ten opzichte van 2014 4% minder CO2 

uitstoten. 
 
 
 
 
 



 

2.2.1 Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik leaseauto’s 
Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke 
reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de leaseauto’s. 
Dit is ingeschat op ongeveer 5% reductie in 2017 t.o.v. 2012. Deze reductie is gerelateerd 
aan het totaalaantal gereden kilometers. 
 
2.2.2 Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik vracht- en servicewagens 
Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke 
reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de vrachtwagens 
en de servicewagens. De doelstelling is 5% reductie in 2017 t.o.v. 2012.  Deze reductie is 
gerelateerd aan het verbruikte aantal liters ten opzichte aan het productie- en reisuren.  
 
2.2.3 Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik kantoren 
Om de CO2-uitstoot dat gepaard gaat met het gasverbruik van alle locaties te verminderen is 
als doelstelling gesteld om 5% CO2 te reduceren in 2017 ten opzichte van 2012. Om dit te 
kunnen monitoren wordt de voortgang gekoppeld aan het aantal graaddagen. 
 
2.2.4 Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik kantoren 
Om het elektraverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn maatregelen 
geïnventariseerd die op Valkdegroot van toepassing zijn. Dit is ingeschat op een verlaging 
van de CO2-uitstoot met 95% door het inkopen van groene stroom. 
 



2.3 Voortgang CO2 reductie 
 

 
 
 



 

2.4 Voortgang CO2-reductie ten opzichte van de reis- en productie uren 
 
 

 



 

3 Energiebeoordeling wagenpark 

 

Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken van 

Vandervalk+degroot in kaart te brengen. Deze beoordeling geeft minimaal 80% van de 

energie stromen weer. Zo zijn door deze analyse de grootste verbruikers geïdentificeerd en 

kan daar individueel op gestuurd worden. Daarop kunnen de belangrijkste processen die 

bijdragen aan CO2-uitstoot effectief aangepakt worden. De analyse zelf is terug te vinden als 

het excel document ‘Energiebeoordeling Wagenpark 2016’. Deze energiebeoordeling is 

uitgevoerd over het jaar 2016. 

 

Op basis van de CO2-footprint van 2016 is gekeken welke emissiestromen het grootste zijn 

binnen Valkdegroot. Zoals hieronder is te zien is met 94% het brandstofverbruik het grootst. 

 

Wanneer we verder inzoomen op het brandstofverbruik dan kunnen we hier de volgende 

verdeling in maken: 

 

Type Brandstofsoort Aantal liters Ton CO2 
Leaseauto’s Benzine 16.098 44 

 Diesel 76.387 247 

Bestelwagens Diesel 108.128 349 

Vrachtwagens Diesel 2.235.710 7221 

 

 



 

 

Uit het diagram is te zien dat het brandstofverbruik meer dan 90% van de totale footprint 

beslaat. Wij hebben ervoor gekozen om ons ook dit keer weer te richten op het 

brandstofverbruik van het wagenpark. Hiervoor hebben we gekozen, omdat hier nog veel 

invloed op uit te oefenen is en hier nog onvoldoende aandacht voor is binnen Valkdegroot. 

 

Echter zullen we in de komende paragrafen ook benoemen welke acties er zijn genomen om 

het verbruik van de vrachtwagens en de bestelwagens te reduceren, aangezien hier het 

grootste aandeel brandstof in wordt verbruikt. 

 

3.1 Wagenpark personenauto’s  
Echter is er nog niet voldoende inzicht in het wagenpark en zijn grootste verbruikers. Om dit 

in kaart te brengen hebben we de rapportages van de twee leasemaatschappijen 

opgevraagd, namelijk Van Mossel Leasing en Alphabet. 

 

3.1.1 Algemene trends wagenpark 
Op gebied van autoleasing spelen tal van ontwikkelingen. In de pas verschenen 

LeasePocket 2015 – 2016 van leasemaatschappij LeasePlan lezen we een overzicht van de 

opvallende ontwikkelingen bij leasemaatschappijen. 

 

ü leasemaatschappijen monitoren het rijgedrag van leaserijders en meten het 

brandstofverbruik en de CO2-uitstoot; 

ü sterke focus op tankgedrag van leaserijders (onbemand tanken wordt meer 

gepromoot); 

ü opkomst van producten waarbij een laag tarief per maand betaalt (voor het ter 

beschikking hebben van de auto) en vervolgens per km betaalt (voor het gebruik); 

ü opkomst van autodeelconcepten (auto’s delen met collega’s of met andere 

organisaties); 

 

Zie hieronder de algemene trends welke door de Rabobank zijn onderzocht en beschreven 

wanneer we kijken naar mobiliteit binnen bedrijven: 

ü Vergroening van het wagenpark: Mede door een fiscale stimulans is het Nederlands 

wagenpark steeds meer aan het ‘vergroenen’; 

ü Dubbele downsizing (kleinere auto’s en kleinere motoren) en de hybride en 

elektrische auto’s doen de vraag naar brandstof dalen. Met de implementatie van 

Autobrief II gaat de stimulering met ingang van 2017 alleen nog maar naar volledig 

elektrische auto's; 

ü Slimme mobiliteit wint aan populariteit en draagt bij aan vermindering van de vraag 

naar motorbrandstoffen. Er is steeds meer aandacht voor slimme mobiliteits-

oplossingen. Slim reizen wordt onder andere gestimuleerd door Natuur & Milieu met 

de Hoppercampagne die in februari 2015 van start is gegaan. Op de website 

‘ikbenhopper.nl’ kan een overzicht worden opgevraagd met reismogelijkheden, 



 

deelauto’s, flexwerkplekken, (OV-) fietsverhuur en -stallingen, OV-haltes en stations, 

P&R-locaties en oplaadpunten. 

 

De vraag naar motorbrandstoffen neemt structureel af. De Rabobank verwacht voor de 

komende jaren een volumedaling van 1 à 2% per jaar door: 

• Toename aantal hybride- en volledig elektrische auto's; 

• Het Nieuwe Werken (toename aantal thuiswerkers; opkomst van mobiliteitskaarten); 

• Het Nieuwe Rijden; 

• Ontwikkeling van het wagenpark: het aantal personenauto’s stabiliseert; 

• Samenstelling van het wagenpark: nieuwe auto's zijn zuiniger; 

• Conjuncturele invloeden (mensen laten eerder de auto staan). 

 

Daarnaast wordt het voor de leaserijder steeds gemakkelijker gemaakt om elektrisch te 

rijden aangezien de infrastructuur steeds beter wordt en het aantal laadpalen snel aan het 

stijgen is. 

Bron: Rabobank cijfers en trens, 22 februari 2017. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.2 Huidige situatie 
Op het moment is er weinig aandacht voor het verduurzamen van het wagenpark en het 

rijgedrag van de leaserijders. In 2015 is er een pilot gedraaid met een rijmonitoringssysteem, 

namelijk ‘Greenstar’. Dit systeem leverde niet de gewenste resultaten op dus men is hiermee 

gestopt. Het heeft er echter wel toe geleidt dat de bestuurders zich meer bewust zijn 

geworden van zijn of haar rijgedrag. Dit inzicht kregen zij in een onlineapplicatie van 

Greenstar. De pilot heeft in deze periode tot een besparing van 4% op de brandstof geleidt. 

In de energiebeoordeling van het wagenpark zijn de rapportages van Greenstar niet 

meegenomen.  

 

Om te bekijken of Valkdegroot nog mogelijkheden heeft tot het verduurzamen van het 

wagenpark en het nemen van CO2-reducerende maatregelen, zijn de rapportages van MTC, 

Van Mossel Leasing en Alphabet gebruikt. Aanvullende informatie over de auto’s is via de 

site van het RDW achterhaald. 

 

Samenstelling wagenpark 
Zie hieronder de meest belangrijke conclusies van de samenstelling van het wagenpark. 

Deze is onderverdeeld per leasemaatschappij. 

 

Van Mossel Leasing: 51 personen- en bestelauto’s 

 16 Energielabel A 

 8 Energielabel B 

 6 Energielabel C 

 2 Energielabel D 

 2 Energielabel E 

 

Fabrieksopgaaf 
Gemiddelde CO2-uitstoot diesel auto’s:   137 gram per kilometer 

Gemiddelde CO2-uitstoot benzine auto’s:  90 gram per kilometer 

 

Verbruik in liters per 100 kilometer (diesel) - bestelwagens: 8,1 

Verbruik in liters per 100 kilometer (diesel) – personenauto’s: 4,1 

Verbruik in liters per 100 kilometer (benzine) – personenauto’s: 4,8 

 

Werkelijk verbruik & CO2-uitstoot 
Hier zijn nog geen gegevens van beschikbaar. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Alphabet Lease:  7 personenauto’s 
3 Energielabel A 

3 Energielabel B 

    

Fabrieksopgaaf 
Gemiddelde CO2-uitstoot benzineauto’s:  114 gram per kilometer 

Gemiddelde CO2-uitstoot diesel auto’s:   102,5 gram per kilometer 

 

Verbruik in liters per 100 kilometer (benzine): 4,9 liter 

Verbruik in liters per 100 kilometer (diesel):  3,98 liter 

 

Werkelijk verbruik 
Verbruik in liters per 100 kilometer (benzine):  

6,9 liter (41% meer verbruik dan de fabrieksopgave) 

Verbruik in liters per 100 kilometer (diesel):   

5,41 liter (gemiddeld 36% meer verbruik dan de fabrieksopgave) 

 

Wanneer je kijkt naar deze samenstelling van het wagenpark dan is te zien dat de CO2-

uitstoot onder het gemiddelde valt van de landelijke CO2 uitstoot in 2016, namelijk 110 gram 

CO2. Daarnaast is er niet echt een duidelijk beleid wanneer het gaat over maximale CO2-

uitstoot en/of energielabel. Een aantal nieuw aangeschafte auto’s hebben namelijk een 

energielabel C/D. Wel wordt er door één van de directieleden een Tesla gereden. 

 

Leasebeleid 
Het huidige leasebeleid geeft nog weinig ruimte voor de mogelijkheid tot elektrisch rijden 

en/of een breder mobiliteitsbeleid. Daarnaast zijn er nog geen hele strakke afspraken met 

betrekking tot maximale CO2-uitstoot en/of verbruik. Tevens zijn er nog geen zogenoemde 

deelauto’s welke medewerkers mee kunnen nemen voor zakelijke afspraken of ritten naar 

andere vestigingen. Wanneer je kijkt naar merk en type leaseauto’s dan kan er 

geconcludeerd worden dat er wel een merkenbeleid is opgesteld. De merken die 

voornamelijk voorkomen zijn; Seat, Audi, Volkswagen, Peugeot en Skoda. In maart 2017 is 

er een tender uitgezet naar een 6-tal leasebedrijven. Onderdeel van deze leaseregeling is 

meedenken over het verduurzamen van de autoregeling onder meer door elektrisch rijden 

en Total Cost of Ownership. 

 

Rijgedrag bestuurders 
Het afgelopen jaar is er aandacht geweest voor het terugkoppelen van het rijgedrag van de 

bestuurders van leaseauto’s. Aan de hand van de rapportage van Van Mossel Leasing is er 

gekeken naar het verbruik van de berijders. Dit is aan de berijders teruggekoppeld. Echter 

kunnen we concluderen dat 1x per half jaar terugkoppelen van verbruik cijfers onvoldoende 

is. De wens is er om toch weer te starten met een bedrijf die het rijgedrag van bestuurders 

monitort, zoals in 2015 met Greenstar is gedaan. Er is al onderzoek uitgevoerd door Arend-



 

Jan en Eveline over mogelijke partijen. Echter dient er voor de investering draagvlak te zijn 

vanuit het management.  
 
3.2 Vracht- en bestelwagens 
Aangezien ongeveer 93% van de totale CO2-footprint het brandstofverbruik van de 

vrachtwagens beslaat, hebben we ons dit jaar meer gefocust op de mogelijke besparingen 

binnen de vloot. Hieruit zijn de volgende conclusies en verbeterpunten naar voren gekomen: 

 

 

• WorQflow  

Middels het systeem Worqflow is er al veel inzicht is in het verbruik van de 

vrachtwagens en hier is volop aandacht voor. De input van deze gegevens worden 

gerelateerd aan de brandstoffacturen van BP en gedeeltelijk Shell. Deze informatie 

wordt door de administratie ingevoerd en is gekoppeld aan de salarisadministratie. 

Deze gegevens zijn benodigd voor het achterhalen van het aantal productie- en 

reisuren. Daarnaast worden het aantal getankte liters per vrachtwagen weer 

gerelateerd aan het aantal productie- en reisuren. 

Valkdegroot heeft veel verschillende soorten merken en type vrachtwagens rijden. 

Hierdoor is het vrij lastig om een gemiddeld verbruik te berekenen. Om deze reden 

zijn ze WorQflow gaan gebruiken om inzicht te verkrijgen in het verbruik per wagen.   

 

• Type werkzaamheden 
Het meten aan de hand van de draaiuren aan de hand van de urenadministratie is 

niet geheel representatief. Men weet dan namelijk nog niet welke activiteiten  er 

hebben plaatsgevonden in deze uren (rijdend, stationair). Hiervoor worden er nu 

testen gedraaid op een aantal recyclecombi’s met een track&trace systeem welke 

deze informatie wel kan geven. Hierdoor kan er nog beter gestuurd worden op het 

verminderen van het verbruik en kan er straks vergeleken worden per 

bestuurder/wagen. 

 

• Scania optimise 
Er zijn nu een 6 tal vrachtwagens uitgerust met Scania Optimise. Begin 2017 is dit 

uigebreid met 4 extra wagens. Aan de hand van het motormanagement systeem 

wordt het rijgedrag van de bestuurders gemonitord en teruggekoppeld door Scania 

aan de bestuurder. De bestuurder krijgt als het ware één op één coaching.  

 

• Samenstelling vloot 
Er is een totaallijst van alle vracht- en bestelwagens binnen Valkdegroot beschikbaar. 

Hierop staat aangegeven welke type motor de wagens hebben en wat het bouwjaar 

is. Langzaam aan is Valkdegroot de vloot aan het vernieuwen. Bij vervanging wordt 

eigenlijk altijd voor EURO 6 motoren gekozen. Daarnaast willen ze een aantal 

inspectiebussen elektrisch hebben in 2017.  

  



 

3.3 Reductie potentieel leaseauto’s 
Uit de conclusies is gebleken dat er nog ruimte is voor verbetering. Hieronder wordt 

beschreven welke maatregelen er worden genomen om het brandstofverbruik van het 

wagenpark te reduceren: 

1. Bepalen van de norm op basis van de werkelijke CO2-uitstoot en het brandstof-

verbruik in plaats van de fabrieksnorm. Dit is te bepalen volgens de website 

www.werkelijkverbruik.nl. In de realiteit wijkt de fabrieksopgaaf en het werkelijk 

verbruik soms met 75% verschil af. 

2.  Aanpassen van het leasebeleid c.q. het opzetten van een mobiliteitsplan. Op het 

moment wordt het delen van auto’s en elektrisch rijden nog niet gestimuleerd. Om 

elektrisch rijden aantrekkelijk te maken is het belangrijk dat het vanuit de organisatie 

wordt gepromoot en gestimuleerd.  

3. Actief banden op spanning brengen middels bijvoorbeeld een slimme bandenpomp 

4. Actief sturen op rijgedrag, door bijvoorbeeld een interne competitie 

5. Plaatsen van zonnepanelen op de inspectiebussen 

 

 

3.4 Reductie potentieel vloot 
Zoals is te lezen bij paragraaf 3.2 is dat het niet gemakkelijk is om de gehele vloot te 

verduurzamen en/of hele duidelijke conclusies te trekken. Echter is het wel mogelijk om de 

vloot verder te verduurzamen. Hiervoor zijn de volgende maatregelen geschikt: 

 

1. Inkopen vrachtwagens met een EURO 6 motor bij vervanging 

2. Onderzoek uitvoeren naar elektrisch rijden voor vrachtwagens 

3. Hybride aansturing van bijvoorbeeld de kolkenzuiger 

4. Monitoren van rijgedrag (Scania Optimise) bij een grotere groep bestuurders 

5. Ontwikkeling HVO door Mercedes 

6. Ontwikkelen van een elektrische vrachtwagen en/of inspectiebus samen met Emoss 

7. Plaatsen van digiboxes in voertuigen voor track & trace. 

 

Door deze maatregelen op te nemen in het CO2 reductieplan valt er zeker veel winst te 

behalen. Dit vergt echter wel commitment van de directie, de wagenparkbeheerder en de 

CO2-verantwoordelijke. Hier zal in de interne communicatie meer aandacht aan worden 

besteed. 

 

  



 

 

4 Voortgang ketenmaatregelen 
 
Vandervalk+degroot wil naast de CO2-reductie voor het eigen bedrijf, ook CO2-reductie in de 

keten nastreven. Middels twee ketenanalyses is onderzocht waar de verbruiken in deze 

ketens plaatsvinden en wat mogelijkheden zijn voor CO2-reductie. De onderwerpen voor 

deze ketenanalyses zijn gekozen op basis van de kwalitatieve scope 3 dominantie analyse.  

Vanwege het feit dat Vandervalk+degroot een middelgroot bedrijf is zijn er 2 ketenanalyses 

uitgevoerd, namelijk; 

 

1. Ketenanalyse Banden 
2. Ketenanalyse Accu’s 

 

4.1 Reductie ketenanalyse banden 
Het onderwerp banden is een grote onbekende. Banden worden bij Vandervalk+deGroot 

vaak vervangen lang voordat deze versleten zijn. Dit komt door schade aan de zijkanten als 

gevolg van stoepranden e.d. Er zijn meerdere manieren om hier iets aan te doen zowel in 

gedrag en training als mogelijk ook in de techniek. Of dit milieutechnisch interessant is hangt 

in hoge mate af van de impact die banden hebben op het milieu in de verschillende fases 

van hun bestaan.  

Gezien de hoeveelheid banden en de milieu impact die deze hebben, alsmede het gebrek 

aan kennis over dit onderwerp, lijkt dit een aangewezen onderwerp voor een eerste 

ketenanalyse, alsmede voor het opstarten van een initiatief om met meerdere partijen in de 

keten tot een langere levensduur van de banden te komen, en daarmee tot minder belasting 

van het milieu. 

De volgende reductiemogelijkheden zijn opgesteld om CO2-reductie te behalen op het 

gebruik van banden: 

Ø Initiëren van een bezoek aan Roline (leverancier van fenders) 

Ø Overleg initiëren met Goodyear over dit onderwerp en over de fenders  

Ø Organiseren overleg met betrokken partijen (Goodyear, Roline, Bandenspecialisten) 

over hoe e.e.a. te gaan meten/vastleggen.  

Ø Bepalen aantal en type wagens waarop de fenders gemonteerd zullen gaan worden. 

Ø Monteren banden met fenders op vrachtwagens  

Ø Monitoren van de banden 2016-2017 

Ø Verder voortgang afhankelijk van de meetresultaten. 

 

Verwachte resultaten: 

Verminderde vroegtijdige uitval van banden = verlengen levensduur van banden. Aangezien 

verreweg de grootste emissie van banden wordt veroorzaakt door de productie is het 

vermijden van vroegtijdige uitval een goede manier om CO2-emissie te reduceren. 

Kwantificeren van deze reductie is op dit moment nog in de monitoringsfase. Betere 

methoden worden ontwikkeld in het komende jaar. 

 

 
 



 

Voortgang 2016: 
Uit de gesprekken met Good Year zijn de volgende punten naar voren gekomen.  

• Uit de reporting van o.a. Casing Monitor (karkassen stroom) is gebleken dat het 

wagenpark onderhevig is aan schade voortkomend uit wang/flank slijtage, inrijdingen 

wang- en loopvlak alsook uitlijning (schuine en schouderslijtage). 

• Het toepassen van fenders (extra beschermingslaag op de flank) kan leiden tot 

additionele, overmatige warmteontwikkeling en verhoging van rolweerstand. Dit kan 

resulteren in potentieel verhoging van brandstofverbruik alsook uitval. Dit buiten de 

negatieve commerciële gevolgen van het aanbrengen van fenders op reeds 

geproduceerde banden. 

• Het correct toepassen van “keren en draaien op velg” is een verantwoorde wijze om 

wang/flank slijtage op te vangen. Bijkomend voordelen zijn; extra controle moment 

inrijdingen loopvlak, compenseren schuine slijtage / schouder slijtage. 

• Er is overeengekomen om de KPI’s aangaande “keren en draaien op velg”, naleven 

inspectiekalender en toepassen herbruikbare voorraad hierin als leidend aan te 

nemen. 

Zoals is te lezen raadt leverancier Good Year het gebruik van fenders af. Oplossing zou zijn 

om de band op de velg tijdig te keren. Hierdoor wordt de wang- en flank schade flink beperkt. 

Momenteel worden de banden twee keer per jaar gecontroleerd. Door de 

onderhoudsfrequentie te verhogen met drie keer per jaar, kan er tijdig worden gehandeld en 

kunnen karkassen worden hergebruikt. Leverancier Roline kan de banden dan hergebruiken, 

waardoor er minder nieuwe banden gebruikt hoeven te worden. Er wordt momenteel veel 

strakker gestuurd op de onderhoudsfrequentie van het nakijken van de banden. Hier wordt 

per kwartaal een overzicht van gedraaid en hierin is te zien dat de onderhoudsfrequentie 

steeds hoger wordt, waardoor de doelstelling steeds meer in zicht komt. In 2016 is er veel 

aandacht geweest voor het hergebruik van de banden, dit heeft geleid tot de volgende 

besparing ten opzichte van 2012: 

 

 

 

  

Besparing	in	2016	tov	2012

TON	CO2
Nieuwe	banden	gemonteerd 202 10,1	ton 197 9,8	ton 192 9,6	ton 150 7,5	ton 133 6,6	ton 3,4
Vernieuwde	banden	gemonteerd 88 2,6	ton 88 2,6	ton 50 1,5	ton 65 2,0	ton 76 2,3	ton 0,4
Nieuw	i.p.v	Vernieuwd	 88 4,4	ton 88 4,4	ton 50 2,5	ton 65 3,2	ton 76 3,8	ton 0,6
Besparing	middels	inzet	Vernieuwd 0,2
Ratio	nieuw	vs	vernieuwd -13,6%
Ratio	bespaard	vs	totaal	CO2	uitstoot -3,2%13,7% 14,0% 8,9% 13,6% 16,9%

1,5	ton
43,6% 44,7% 26,0% 43,3% 57,1%
1,7	ton 1,7	ton 1,0	ton 1,3	ton

Co2	uitstoot 2015 Co2	uitstoot 2016 Co2	uitstoot2014Periode	/	montage 2012 Co2	uitstoot 2013 Co2	uitstoot

2012 2013 2014 2015 2016
Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

1 Nieuwe	banden	gemonteerd 202 197 192 150 133
2 Vernieuwde	banden	gemonteerd 88 88 50 65 76
3 Herbruikbare	banden	gemonteerd 89 118 82 65 76
4 Draaien	/	keren	op	velg 69 125 30 15
5 Inspecties 262 249 233 126
6 Vernieuwings	Ratio 44% 45% 26% 43% 57%

Periode



 

 
4.2 Ketenanalyse Gel accu’s v.s. Lithium-ijzerfosfaat accu’s 
Een zeer moeilijk te kwantificeren issue zijn de Gel-accu’s. Er zijn diverse bussen en 

vrachtauto met stroom aan boord via accu’s. Totaal hebben de auto’s bijna 90 accu’s aan 

boord. Bij de meeste bussen staan er 4 in een pakket geschakeld (19* 4 accu’s en 2 met 2 

accu’s) van het type gel 12V220AH. Deze gaan, afhankelijk van inzet, ongeveer 3 jaar mee. 

Per jaar worden er 20 tot 40 vervangen, een en ander afhankelijk van de inzet en het 

gebruik. De accu’s geven de hele dag stroom aan het systeem, maar als ze minder worden 

gedurende de dag, gaat de motor aan en deze laat de tweede dynamo draaien. Stationair 

levert de dynamo voldoende stroom om de accu’s weer op te laden en het systeem te 

voeden. Dit is vrij vervelend vanwege geluidsoverlast, fijnstof en onnodig brandstofverbruik. 

Zowel het afval (20 tot 40 accu’s per jaar) als ook het feit dat de motor van de bus toch wel 

erg vaak stationair staat te draaien (brandstof, fijnstof, geluidsoverlast) maken dit een 

onderwerp dat aandacht verdient. 

 

De volgende reductiemogelijkheden zijn opgesteld om CO2-reductie te behalen op het 

gebruik van accu’s: 

Ø Aanschaf en inbouw lithium-ijzerfosfaat accu’s  

Ø Monitoring accu’s wat betreft ontlading en oplaadsnelheid. 

Ø Tussentijdse evaluatie  

Ø Afhankelijk van de tussentijdse evaluatie test uitbreiden naar meerdere bussen  

 

Verwachte resultaten: 

Direct resultaat is verminderde uitstoot als gevolg van minder stationair draaien om het 

vermogen van accu’s op peil te houden (scope 1). Indirect (scope 3): zal de besparing te 

zien zijn in aanzienlijk minder accu’s over een periode van 9 jaar (20 tegen 180) terwijl deze 

accu’s ook nog eens beter te recyclen zijn (zie ketenanalyse).  

 

Voortgang 2016: 
In mei zijn er twee inspectiebussen uitgerust met Lithium accu's versus de traditionele gel 

accu's. Volgens de ketenanalyse zouden de Lithium accu's langer mee moeten gaan en een 

langere levensduur hebben. Oorspronkelijk was het idee om ze uit te rusten met 2 accu's, 

echter bleek ze dan niet voldoende vermogen te hebben. Om deze reden zijn er 4 geplaatst, 

evenveel als de samenstelling met de gel accu's. Uit testen is gebleken dat een inspectiebus 

gedurende 8 draaiuren (normale duur van de werkzaamheden) 4 uur op gel accu's kan 

draaien zonder stationair te hoeven draaien en de overige 4 uur stationair moet draaien. Met 

Lithium accu's is gebleken dat er 5,5 uur op de accu's kan worden gewerkt en dus nog maar 

2,5 uur stationair gedraaid hoeft te worden. In de berekening zijn we uitgegaan van het 

gemiddelde verbruik van een Mercedes Sprinter of Iveco 50C14 wanneer deze stationair 

draait en bezig is met productie (camera activiteiten en met computers, verlichting en airco 

aan). Dit gemiddelde verbruik is 7 liter diesel per uur.  

 

Zie hieronder de resultaten van de behaalde besparing in 2015 door het gebruik van Lithium 

accu’s: 

Besparing	per	dag	per	bus:	 10,5	 liter	diesel	
Besparing	per	week	per	bus:	 42	 liter	diesel	(obv	4	dagen	inzet	per	week)	
Besparing	per	jaar	per	bus:	 1470	 liter	diesel	(obv	35	weken	in	2015)	



 

Besparing	2	servicebussen:	 2940	 liter	diesel	
Besparing	CO2	uitstoot	2015:	 9,50	 Ton	CO2	

*	Berekend	met	emissiefactor	voor	diesel:	3.230.	Volgens	de	site	www.CO2emissiefactoren.nl)	
 

Voortgang stationair draaien Q1 2017 

Om voortgang aan te tonen in deze ketenanalyse is gezocht naar innovatieve oplossingen. 

Zo zijn erop inspectiebus met nummer 70079 zonnepanelen geplaatst om de accu’s op te 

kunnen laden tijdens het werk. Hierdoor hoeft er minder stationair gedraaid te worden. 

De bus beschikt over een Gel accupakket (dus niet de zuinige Lithium accu's). De Lithium 

accu's blijken in de praktijk te kostbaar te zijn. Om deze reden is ervoor gekozen om in 2016 

niet meer te investeren in de Lithium accu's. Daarnaast dient er nog een business case te 

komen waarbij de volledige kosten en baten moeten worden uitgewerkt van deze accu’s. 

Bus 70079 is uitgerust met zonnepanelen op het dak. Dit is een innovatieve oplossing 

waarbij de zonnepanelen ervoor zorgen dat de accu's op dagen met veel zonuren opgeladen 

kunnen worden met zonlicht. Aangezien dit nog niet eerder in Nederland is gedaan, is men 

nu aan het meten welke besparing dit gaat opleveren. Deze eerste resultaten worden in Q2 

2017 verwacht. Wel is er een verwachte besparing afgegeven. Deze besparing is afhankelijk 

van het seizoen, aangezien er in het voorjaar en de zomer meer zonuren zijn dan in de 

winter. Wanneer de zonnepanelen de accu opladen tijdens het werk, kan de bus worden 

uitgezet. Dit zal aanzienlijk de stationaire uren verminderen. In onderstaande berekening is 

deze verwachte besparing meegenomen. 

 

 

Laadtijd	(groene	stroom) 12 uur
Aantal	uren	stationair	gedraaid	2016 160 uur
Aantal	productie	uren	per	dag 8 uur
Aantal	productie	uren	per	week 40 uur
Aantal	productie	uren	per	jaar 2108 uur
Aantal	weken	operationeel	 40 weken

Gemiddeld	aantal	uur	stationair	draaien	per	dag 4,0 uur
Verwachte	reductie	zonnepanelen	(voorjaar/zomer) 2 uur
Verwachte	reductie	zonnepanelen	(najaar/winter) 1 uur

Gemiddeld	aantal	uur	stationair	draaien	met	zonnepanelen	(zomer) 2 uur
Gemiddeld	aantal	uur	stationair	draaien	met	zonnepanelen	(winter) 3,5 uur
Literverbruik	per	uur 7 liter
Litervebruik	per	dag	(zomer) 14 liter
Litervebruik	per	dag	(winter) 24,5 liter
Tradionele	oplossing	zonder	zonnepanelen 28 liter
Besparing	in	liters	per	dag	(zomer) 14 liter
Besparing	in	liters	per	dag	(winter) 3,5 liter
Besparing	in	liters	per	jaar	(zomer)	-	obv	20	weken 1400 liter
Besparing	in	liters	per	jaar	(winter)	-	obv	20	weken 350 liter
Totale	besparing	met	zonnepanelen 1750 liter
Conversiefactor	diesel 3230
Totale	CO2	reductie 5,65 TON	CO2



 

5 Strategisch plan scope 3 

Vandervalk+degroot vindt het belangrijk om inzicht te verkrijgen in zijn belangrijkste scope 3 

emissies. Om dit inzicht te verkrijgen is er een kwalitatieve en kwantitatieve dominantie 

analyse uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden hieronder weergegeven. Tevens wordt er 

een strategie geformuleerd om deze scope 3 emissies te reduceren. 

 

5.1 Resultaat kwantitatieve dominantie analyse 
 
In de kwantitatieve dominantie analyse is bekeken wie de 80% belangrijkste leveranciers van 

Valkdegroot zijn en welke up- en downstream emissie van belang zijn. Dit is berekend op 

basis van de inkoopomzet in 2015. Zie hieronder de resultaten: 

 

 
 
Zoals is te zien zijn er 5 upstream emissies van toepassing, dit heeft zich in de volgende top 

5 geresulteerd: 

   Top 4 - Scope 3 emissies                                            
5. Categorie: Productieafval 7860 ton CO2 
1. Categorie: Aangekochte goederen en diensten – Goederen 2391 ton CO2 
2. Categorie: Aangekochte goederen en diensten – Diensten 2874 ton CO2 
7. Categorie:  Woon-werkverkeer 633 ton CO2 
4. Categorie:  Upstream transport en distributie 57 ton CO2 

 
De categorie Productieafval is ten opzichte van 2015 sterk gestegen. Dit komt mede doordat 

we dit jaar een verdiepingsslag hebben gedaan. Eerder was de CO2 uitstoot berekend op 

basis van de inkoopomzet. Dit jaar hebben we de stromen gesplitst in afval dat vrijkomt bij de 

dienstverlening (projecten) en afval dat vrijkomt bij het kantoor. Op basis van facturen 

hebben we de tonnages kunnen berekenen en we hebben een emissiefactor voor 

Activiteit binnen 
categorie

Aanwezig 
binnen keten    
(ja/nee/n.v.t.)

Afgedekt in 
scope 1 / 2 

(ja/nee)

Project-  
gerelateerd 

(ja/nee)
Omvang in CO2 (ton)

Beïnvloedbaar 
(Ja, matig, nee)

1. Aangekochte goederen en diensten Goederen ja nee ja 2.391 matig

1. Aangekochte goederen en diensten Diensten ja nee ja 2.874 matig

2. Kapitaal goederen Nee
3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet in 

scope 1 of 2)
Nee

4. Upstream transport en distributie Ja nee ja 57 matig
5. Productieafval Projecten Ja nee ja 7.860 nee
5. Productieafval Kantoor Ja nee nee 19 matig
6 Zakelijk reizen (niet in scope 1 of 2) Nee
7. Woon-werkverkeer Ja deels nee 633 nee
8. Upstream geleaste activa Nee

9. Downstream transport en distributie Nee
10. Ver- of bewerken van verkochte producten Nee
11. Gebruik van verkochte producten Nee
12. End-of-life verwerking van verkochte producten Nee
13. Downstream geleaste activa Nee
14. Franchisehouders Nee
15. Investeringen Nee

Upstream Scope 3 Emissions 

Downstream Scope 3 Emissions 



 

slibverwerking gebruikt, aangezien het alleen om de afvoer van rioolslib gaat. Daarnaast 

hebben we voor de analyse een splitsing gemaakt tussen de inkoop van goederen en de 

inkoop van diensten, om te kunnen bepalen of hier nog mogelijkheden zijn tot reductie. 

 
5.2 Reductiestrategie upstream scope 3 emissies 
 
Voordat er een strategie is geformuleerd is er een uitgebreide analyse uitgevoerd over de 

mogelijkheden die Vandervalk+degroot heeft om de up- en downstream emissies te 

beïnvloeden. De resultaten van deze analyse zijn terug te vinden als bijlage A. In de 

volgende paragrafen wordt beschreven voor welke strategie er uiteindelijk is gekozen om de 

scope 3 emissies te beïnvloeden en uiteindelijk te reduceren. 

 

5.2.1 Strategie reductie upstream emissies  
 
Strategie 1: Bewustwording van ketenpartners (leveranciers, transporteurs, 
afvalverwerkers) over CO2-uitstoot en reductie vergroten. 
Uit een analyse van de leveranciers is gebleken dat er maar een aantal beschikken over het 

CO2-Prestatieladder certificaat. Daarnaast zijn er wel een aantal leveranciers die een MVO/ 

duurzaamheidsbeleid voeren, echter hebben zij nog geen specifieke kennis over CO2-
reducerende maatregelen. Momenteel vinden er structureel gesprekken plaats met de 

belangrijkste leveranciers. Dit zijn de volgende partners: 

• Goodyear 

• Roline 

• IBAK 

• DIETMAR 

• IBEMA 

• IDTec 

Om het CO2-bewustzijn van deze partners te vergroten is er besloten om CO2-reductie een 

standaard agendapunt te maken. Op deze manier wil Valkdegroot bekijken of er nog 

mogelijkheden om onderdelen en materialen die zij afnemen te verduurzamen. Daarnaast 

kan er worden gekeken of er een efficiëntere planning van de levering van deze middelen 

kan plaatsvinden, om zo onnodige transporten te voorkomen. Omdat Valkdegroot vrij 

afhankelijk is van een aantal leveranciers (specialistische onderdelen) is het helaas niet 

mogelijk om alleen leveranciers met CO2-bewustzijn te selecteren. Echter willen zij hier wel 

invloed op gaan uitoefenen door het bewustzijn te2 vergroten en bekijken of zijn 

ketenpartners wellicht zelf ideeën hebben om gezamenlijk CO2 te reduceren.  

Daarnaast gaan we de gegevens verzamelen van CO2-emissies bij ketenpartners die van 

belang zijn voor diensten en producten die Valkdegroot levert. Hiervoor wordt de vraag 

gesteld, wie zijn de belangrijkste ketenpartners? In dit geval zijn het leveranciers (materialen, 

onderdelen en brandstof) en afvalverwerkers). Bijbehorende acties: 

• Welke ketenpartners hebben inzicht in eigen CO2 emissies of zijn in het bezit van 

een CO2-Prestatieladder certificaat; 

• Welke ketenpartners hebben inzicht in CO2-emissies in de keten; 

• Samen met ketenpartners een doelstelling en PvA opstellen over verzamelen CO2-
emissies. 

 



 

Strategie 2: Inkoopbeleid verduurzamen 
Valkdegroot heeft momenteel duurzaamheid en CO2-bewust ondernemen nu niet 

opgenomen in zijn inkoopbeleid voor het selecteren van leveranciers. Dit zal niet in alle 

inkooptrajecten mogelijk zijn (in verband met inkopen van zeer specifieke en merk gebonden 

onderdelen), maar in overige trajecten kan dit toegepast gaan worden. Daarnaast kan als 

extra aanscherping ook in het inkoopbeleid worden opgenomen dat in bijvoorbeeld 2025, 

een bepaald percentage van de leveranciers en afvalverwerkers een CO2-reductiebeleid 

moet hanteren. Acties Vandervalk+degroot: 

• Inkoopbeleid verscherpen t.a.v. het voeren van een CO2-beleid van leveranciers.  

• Inkoopbeleid verscherpen t.a.v. het voeren van een CO2-beleid van afvalverwerkers. 

• Aanscherpen leasebeleid, inkoop van zuinigere voertuigen en leasemaatschappij 

selecteren die hierbij kan ondersteunen. 

Strategie 3: Verminderen brandstof 
Voor ValkdeGroot en zijn ketenpartners is brandstof een grote emissiestroom. Dit geldt niet 

alleen binnen de scope 1 & 2 emissies, maar ook bij het transport, woon-werk verkeer en 

afvalverwerking is er veel brandstof nodig.  Om dit te kunnen realiseren zal er een actieve 

samenwerking moeten worden gezocht met belangrijke partners. Tevens kan er een 

duidelijker beleid komen voor het reduceren van de woonwerk kilometers. Deze strategie 

bestaat uit de volgende acties: 

• Met partners tijdens leveranciersoverleg bespreken op welke wijze er brandstof kan 

worden bespaard. Vragen naar de wijze waarop zij brandstof besparen en leren van 

deze best practices. 

• Mobiliteitsplan c.q. budget invoeren om medewerkers te stimuleren om te carpoolen, 

thuis te werken, het gebruik van tele- en/of videoconferencing aan te moedigen en 

bijvoorbeeld een (elektrische) deelauto in te zetten. 

• Onderzoek uitvoeren en haalbaarheid testen naar het gebruik van alternatieve 

brandstoffen voor de voertuigen. 

Strategie 4: Verminderen afval en kantoorartikelen 
Het betreft hier het verminderen van het door Valkdegroot zelf geproduceerde afval en de 

afname van kantoorartikelen en/of het gebruik van verantwoorde artikelen. Het betref met 

name het afval dat vrijkomt in de kantoren en werkplaatsen van Vandervalk+degroot. 

Aangezien er weinig invloed kan worden uitgeoefend op het afval (rioolwater, grond) dat ze 

ophalen van de opdrachtgevers is het van belang om te kijken hoe er intern afval kan worden 

bespaard. Daarnaast is er nog geen duidelijk beleid omtrent het gebruik van kantoorartikelen 

en/of het reduceren hiervan. Hierbij horen de volgende acties: 

• Het aantal afvalstromen in kaart brengen en het volume 

• Mogelijkheden tot afvalscheiding onderzoeken en beschrijven 

• Bewustwording bij medewerkers creëren 

• Met leverancier bespreken op welke wijze er minder verpakkingsmateriaal kan 

worden gebruikt 

• Met de afvalverwerker bespreken welke mogelijkheden er zijn tot hergebruik van 

materialen 

• Selecteren van duurzame leverancier van kantoorartikelen 

• Voorraadbeheer optimaliseren 

• Gebruik van verantwoord (FSC en ongebleekt) papier  



 

 
5.2.2 Reductiedoelstelling scope 3 emissie  
 
We hebben ervoor gekozen om een reductiedoelstelling voor strategie 4 op te stellen, 

namelijk het verminderen van het afval dat bij interne processen vrijkomt. Aangezien 

ValkdeGroot geen invloed kan uitoefenen op de hoeveelheid afval dat vrijkomt bij projecten. 

Onze scope 3 reductiedoelstelling voor 2020 is als volgt: 

ü Het reduceren van de interne afvalstromen met 5% 

ü Het verminderen van het papiergebruik met 5% 

Het jaar 2015 geldt als referentiejaar voor de doelstelling. 

Hiervoor gaan we het volgende in kaart brengen: 

• Het volume en de afvalstromen kwantificeren 

• Het interne afvalscheidingsproces verbeteren 

• Digitalisering promoten 

• Printers op dubbelzijdig printen instellen  

• FSC verantwoord papier gebruiken 

• Het verminderen van verpakkingsmaterialen met leveranciers 

• Inkoop bundelen om verpakkingsmateriaal te beperken 

 

Voortgang Q1 2017 

 

Digitalisering 

ü De loonadministratie is volledig gedigitaliseerd. De loonstroken worden niet meer per 

post gestuurd maar per mail. Alleen naar de medewerkers die geen mailadres 

hebben wordt nog een papieren exemplaar verstuurd. 

ü De administratie verstuurt nu facturen alleen nog maar per mail en de mogelijkheid is 

er nu ook voor klanten en leveranciers om de facturen per mail toe te sturen 

(ongeveer 70% komt nu digitaal binnen). 

ü Printen geen bestelbonnen meer. 

Voorraadbeheer 

ü In 2016 overgestapt naar Staples. Hier wordt alleen nog maar FSC verantwoord 

papier ingekocht en Staples denkt pro-actief mee hoe het aantal bestelmomenten kan 

worden teruggebracht. Hierdoor vinden er minder vervoersbewegingen plaats en is er 

minder verpakkingsmateriaal nodig. 

ü Het onderhoud van de vrachtwagens wordt nu nog maar in 4 werkplaatsen (ipv 7) 

uitgevoerd. Hierdoor is er minder voorraad nodig en wordt er efficiënter gewerkt. Dit 

betekent indirect ook minder afval en minder voorraad. 

ü Er is een tender uitgezet waarbij er in plaats van bij meerdere kleine leveranciers 

wordt ingekocht, er nog maar bij één grote leverancier wordt ingekocht. Het resultaat 

hiervan wordt later in 2017 verwacht. Dit zal het voorraadsysteem ook verder 

optimaliseren. 

 

 



 

 

Afvalbeheer  

ü Op basis van de rapportage van Van Gansewinkel is een analyse uitgevoerd over de 

afvalstromen binnen Valkdegroot en de CO2-emissies die hiermee gepaard gaan. 

Deze is terug te vinden in de Scope 3 analyse. 

  



 

5.3 Ketenpartners 
 
In deze paragraaf worden de ketenpartners van Valkdegroot benoemd. Deze ketenpartners 

zullen benaderd worden om informatie met betrekking tot CO2 aan te leveren. 

 

Ketenpartner CO2 Bewust 
certificaat 

CO2 
footprint 

Opmerking 

Goodyear - -  

Dietmar - -  

IBAK - -  

Roline - - ISO 14001 

IDtec - -  

IBEMA - -  

Zandrecycling Nederland 
(Boskalis) 

N5 - Onderdeel Boskalis en 
Valk 

Van Gansewinkel N3 -  

Attero N3 -  

VTO Recycling transport - -  

Van Mensvoort - -  

Van den Noort N3 Ja  

 
 



 

6 | Participaties sector- en keteninitiatieven 

 

SKAO & Milieubarometer 
Om de CO2-Prestatieladder te kunnen behouden is het nodig om contributie af 

te dragen aan de SKAO. Tevens gebruiken we de Milieubarometer om onze 

CO2-footprint te berekenen en bij te houden. Hieronder vindt u het budget dat we 

jaarlijks hiervoor reserveren. 
 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 
Contributie SKAO 1 maal Per jaar € 1.225,- 
Milieubarometer 1 maal Per jaar €      60,- 
Totaal   € 1.285,- 
 
 
Stichting Nederland CO2 Neutraal 
Onderstaand treft u een overzicht van het initiatief Nederland CO2 Neutraal, waar 

Vandervalk+degroot actief aan deelneemt (minimaal 2 keer per jaar). Om deze deelname te 

bewijzen staan in de bijlage de volgende documenten: 

- Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal 

- Verslagen werkgroep wagenpark 1 
- Verslagen bijeenkomsten Nederland CO2 Neutraal 

 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 
Inzet medewerkers 16 uur € 100,- € 1.600,- 
Jaarlijkse bijdrage 1 maal € 997,- €    997,- 
Totaal   € 2.597,- 
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7 | Deelname reductieprogramma 
 

Om publiekelijk uit te dragen dat Vandervalk+degroot streeft naar een duurzame 

bedrijfsvoering, heeft zij zich aangemeld bij 2 reductieprogramma’s. Zij onderschrijft de 

doelstelling van beide programma’s om actief CO2-reductie te realiseren. Er wordt 

deelgenomen aan Nederland CO2 Neutraal als reductieprogramma (tegelijkertijd ook 

keteninitiatief; zie bovenstaande beschrijving) en aan Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 

van de Klimaatcoalitie. 

 

Als bijlage bij dit document behoren de volgende documenten: 

- Bevestiging deelname reductieprogramma 

- Voor documenten over deelname aan de Klimaatcoalitie, zie hierboven. 
 
Deelname ‘de Nederlandse Klimaatcoalitie 
Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 
Jaarlijkse bijdrage 1 € 0,- € 0,- 

Totaal   € 0,- 
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Bijlage A | Inventarisatie sector- en 
keteninitiatieven 

Datum 20-1-2017 

Aanwezig Directie, Ed den Breejen, Arend-Jan Costermans 
Afwezig - 

Notulist Arend-Jan Costermans 
Onderwerp  Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie 
Nederland CO2 Neutraal 
Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap die de 

oprichters van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers wil 

meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief informeren en 

betrekken van bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2-

reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het 

verstrekken van informatie, maar ook door het organiseren van 

bijeenkomsten en deelname in werkgroepen. 

Vandervalk+degroot 

heeft zich aangemeld 

bij dit initiatief en is 

neemt deel aan een 

werkgroep over de 

grootste 

emissiestroom, 

namelijk brandstof 

(diesel). Zijn 

ingedeeld bij 

wagenpark 1. 

Co2ntdown 
Een gezamenlijk initiatief van Stichting Urgenda en Ecofys. De Co2ntdown 

gaat de kloof dichten die er voor Nederland nog zit tussen ‘business as 

usual’ en maximaal 2 graden opwarming van de aarde. Het doel van de 

Co2ntdown is om een reductie te bewerkstelligen van de Nederlandse CO2 

emissie van 20 miljoen ton tussen januari 2013 en januari 2020. Daarbij 

verbindt de Co2ntdown een groep van leidende organisaties die samen 

CO2 emissies reduceren. Biedt de Co2ntdown organisaties hiervoor een 

handelingsperspectief via 10 concrete en haalbare doelen. Maakt de 

Co2ntdown resultaten meetbaar, de bijdrages concreet en zichtbaar en 

monitort de Co2ntdown de vordering. 

Wellicht interessant  

DGBC  
De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit 

organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde 

omgeving in Nederland. 

Niet van toepassing 

Lean and Green 
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid 

dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert organisaties om te 

groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen 

die niet alleen kostenbesparing opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting 

reduceren. 

Wellicht interessant 
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Duurzaamgebouwd.nl  
Een platform voor kennisdeling en innovatie op het gebied van duurzaam 

bouwen. 

Niet van toepassing 

Nederland Bereikbaar  
Dit platform wil door medewerking van zoveel mogelijk bedrijven de 

mobiliteitsproblemen oplossen en daarmee de dagelijkse CO2-uitstoot van 

de mobiliteit sector reduceren. 

Wellicht interessant 

Building Brains 
Een samenwerkingsverband van 21 partijen om de ontwikkeling van 

energie neutrale gebouwde omgeving te versnellen.  

Niet van toepassing. 

MVO Netwerk Beton 
In oktober 2011 is de Green Deal Beton Verduurzaming Betonketen 

gesloten tussen de Rijksoverheid en 24 deelnemende bedrijven en 7 

brancheorganisaties uit de betonketen. De betrokken bedrijven en 

brancheorganisaties werken samen onder de vlag van MVO Nederland in 

het MVO Netwerk Beton. Hun gezamenlijke doel is een 100% duurzame 

betonketen in 2050. De volgende vier punten staan centraal: 

-  30 % CO2 reductie in 2020 tov 2010 
-  Het sluiten van de betonkringloop – circulair bouwen 

- Bijdrage leveren aan energieneutraal bouwen, oa door toepassing 
betonkernactivering 

- Verbetering van de biodiversiteit in de gebouwde omgeving 

Niet van toepassing. 

Leaders for Nature 
Een Programma van IUCN NL dat tot doel heeft het Nederlandse 

bedrijfsleven te helpen verduurzamen met bijzonder oogmerk voor 

biodiversiteit. 

Niet van toepassing 

Sturen op CO2 
Door Cumela, brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en 

infra. Uitwisseling van informatie en ideeën door o.a. workshops. 

Wellicht interessant 

Duurzameleverancier.nl  
Sectorinitiatief van Movares. Samen met andere marktpartijen uit de sector 

(van ingenieursbureaus tot aannemers) bouwt Movares aan een platform 

van partijen die hun leveranciers actief gaan ondersteunen in het opzetten 

en uitvoeren van een duurzame bedrijfsvoering. Te beginnen door van de 

belangrijkste leveranciers te vragen wat men al doet. 

Niet van toepassing 

Aanpak Duurzaam GWW 
De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van 

duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase en het streven naar 

een optimale balans tussen People, Planet en Profit. Het meewegen van 

duurzaamheidsaspecten in alle fasen van een project draait om het 

formuleren, vastleggen en uitvoeren van ambities en deze door te geven 

naar de volgende projectfase. 

Niet van toepassing. 

Rail Cargo Information  Niet van toepassing. 
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Een stichting waarbij zo’n 60 organisaties die werk uitvoeren in de 

spoorsector zijn aangesloten. Doel van de stichting is om het gebruik van 

het spoor voor goederenvervoer te bevorderen. 

CO2 Visie 2050 
Duurzaamheid	is	belangrijk	voor	de	spoorsector	in	Nederland.	Hoewel	het	vervoer	
per	spoor	al	zeer	duurzaam	is,	streeft	de	sector	continu	naar	verdere	verbetering.	
Zowel	 vanuit	 de	 MJA-3	 (MeerJarenAfspraak	 Energie-efficiency)	 als	 vanuit	 de	
Railforum	werkgroep	Duurzaamheid	is	de	behoefte	ontstaan	om	een	gezamenlijke	
visie	 voor	 de	 lange	 termijn	 neer	 te	 zetten.	 Een	 visie	 rond	 de	meest	 omvattende	
duurzaamheidsindicator,	 koolstofdioxide.	 Een	 gezamenlijk	 stip	 op	 de	 horizon,	
inclusief	marsroute	om	daar	te	komen:	een	CO2-visie	2050	met	tussenliggende		
mijlpalen.	In	het	voorjaar	van	zal	deze	visie	worden	bekrachtigd	door	de	sector.	
ProRail	vormt	samen	met	NS,	Rijkswaterstaat,	Railforum,	Agentschap	NL	en	I&M	
het	kernteam	dat	verantwoordelijk	is	voor	onder	andere	het	opdrachtgeverschap,	
het	beoordelen	van	de	resultaten.	
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage B | Inventarisatie 
reductiemogelijkheden 

Dit	 verslag	 is	 een	 opsomming	 van	 allerlei	 mogelijke	 CO2-reductiemaatregelen,	 benoemd	 per	
emissiestroom.	Dit	document	dient	als	 inspiratie	voor	het	bepalen	van	de	 reductiemaatregelen	die	
zullen	worden	toegepast	binnen	Vandervalk+degroot.	Per	maatregel	is	een	globale	indicatie	gegeven	
van	 het	 reductiepotentieel.	 Tevens	 is	 er	 op	 de	website	 van	 de	 SKAO	de	maatregelenlijst	 ingevuld,	
deze	zal	ook	ter	inspiratie	gelden	voor	de	reductiemaatregelen.	
	

ü 6.1	 Reduceren	brandstofverbruik	

	
Het	brandstofverbruik	van	diesel	en	benzine	heeft	een	aandeel	van	91%	 in	de	totale	CO2	footprint	
van	 Vandervalk+degroot.	 Dit	 wordt	 voornamelijk	 veroorzaakt	 door	 het	 verbruik	 van	 de	
vrachtwagens.	Daarnaast	wordt	 er	 nog	 gereden	met	 bestelbusjes	 en	 een	bedrijfsauto	 en	wordt	 er	
brandstof	verbruikt	voor	materieel.	Het	verminderen	van	brandstofverbruik	kan	op	2	manieren:	het	
verminderen	van	het	aantal	te	rijden	kilometers	en	het	efficiënter	rijden	waardoor	minder	brandstof	
verbruikt	wordt.	Hieruit	volgen	een	aantal	mogelijk	te	nemen	maatregelen.	
	
ü 6.1.1	 Algemeen	

	 	
ü Zorgen	 voor	 een	 goed	 registratiesysteem	 van	 eventuele	 eigen	 tank	 voor	 brandstof	 voor	

materieel	en/of	aggregaten,	zodat	het	verbruik	eenvoudig	per	machine	uit	de	administratie	
gehaald	kan	worden.	

	
ü 6.1.2	 Efficiënter	rijgedrag	

	 	
ü Cursus	Het	Nieuwe	Rijden/Het	Nieuwe	Draaien	geven	aan	medewerkers.	Door	instructies	te	

geven	over	welke	aspecten	van	het	rijgedrag	het	brandstofverbruik	van	de	auto	beïnvloeden,	
leren	autobestuurders	zuiniger	te	rijden.	

De	verwachte	CO2-reductie	op	brandstofverbruik:	 initieel	5-10%.	Bij	het	 juist	 toepassen	van	
de	cursus	kan	een	besparing	van	10%	behaald	worden.	

	
ü Bewustwording	van	bestuurders	over	hun	rijgedrag	vergroten	door:	

o Regelmatig	 terugkerende	 aandacht	 aan	 Het	 Nieuwe	 Rijden	 via	 toolbox,	
werkoverleg,	etc.	

o Wedstrijd	voor	chauffeurs:	Green	Driver	Challenge	

o ‘Fiets	naar	je	werk’	dag,	(met	’s	middags	een	bedrijfsbbq	of	-borrel)	

o Mentorchauffeur	die	nieuwe	chauffeurs	coacht	op	veilig	en	zuinig	rijden	

De	verwachte	CO2-reductie	op	brandstof:	door	correct	toepassen	van	Het	Nieuwe	Rijden	zal	
de		 eerder	genoemde	reductie	van	10%	op	langere	termijn	behaald	worden.	
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ü Invoeren	 van	 een	mobiliteitsregeling	 met	 verschillende	 vervoersvormen.	 Hiermee	
wordt	duurzaam	reisgedrag	gestimuleerd,	door	medewerkers	naast	het	gebruik	van	een	auto	
ook	gebruik	te	laten	maken	van	andere	vervoersmiddelen	zoals;	de	fiets,	trein	en/of	bus.		

	
ü Het	Low	Car	Diet	van	Stichting	Urgenda	

Het	Low	Car	Diet	is	de	ideale	speeddate	met	verschillende	vormen	van	vervoer.	Elk	jaar	vindt	
deze	wedstrijd	plaats	vanaf	de	Dag	van	de	Duurzaamheid.	De	deelnemers	maken	30	dagen	
lang	gebruik	van	de	mobiliteitskaart	waarbij	ze	van	(deel-)	fietsen,	high	speed	e-bikes,	werk-	
en	vergaderlocaties,	openbaar	vervoer	en	elektrische-/deel-auto’s	gebruik	zullen	maken.	
Bedrijven	gaan	met	elkaar	de	strijd	aan	om	zoveel	mogelijke	duurzame	kilometers	te	maken	
en	ervaren	dat	de	dagelijkse	reis	goedkoper,	schoner	en	gezonder	kan.	

	
ü 6.1.3	 Vergroening	brandstoffen	

	
ü Aanschaffen	van	zuinige	auto’s	en	materieel	(A-	of	B-label,	hybride/elektrische	auto)	

ü Rijden	op	groengas	

ü Start-stop	systeem,	ECO	stand	en/of	motormanagementsysteem	op	kranen	en	shovels	

ü Lager	instellen	van	hydraulische	druk	op	materieel	
De	verwachte	CO2-reductie	op	brandstofverbruik:	Een	zuinige	auto	met	A-	of	B-label	verbruikt	
zo’n	10%	minder	dan	een	gemiddelde	auto	in	dezelfde	klasse.	

ü Frequent	onderhoud	(i.c.m.	Het	Nieuwe	Rijden:	controleren	bandenspanning,	etc.)	
De	verwachte	CO2-reductie	op	brandstofverbruik:	banden	op	spanning	houden	scheelt	al	zo’n	
3%	in	brandstofverbruik.	

ü Brandstof	met	optimale	verbrandingswaarde	aanschaffen	
De	verwachte	CO2-reductie	is	mogelijk	enkele	procenten	

ü Bouwkeet/schaftruimte	

ü Aanschaffen	van	elektrische	en/of	hybride	machines	en	materieel	

ü Aanschaf	van	nieuwe	vrachtwagens	en	machines	met	EURO	6	motoren	
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ü 6.2	 Reduceren	elektra-	en	gasverbruik	

	
Het	aandeel	van	gasverbruik	op	de	CO2	footprint	is	1,8%;	het	aandeel	van	het	elektraverbruik	is	
3,18%.		In	de	onderstaande	alinea’s	wordt	beschreven	welke	maatregelen	er	kunnen	worden	
genomen	om	in	kantoren,	magazijnen	en	serverruimten	de	CO2	uitstoot	te	verminderen.	

	

ü 6.2.1	 Algemeen	

ü Het	plaatsen	van	slimme	tussenmeters	waardoor	gas-	en	elektraverbruik	nauwkeuriger	
gemeten	kunnen	worden.	Dit	helpt	om	beter	inzicht	te	krijgen	in	het	energieverbruik	en	
nauwkeuriger	meetgegevens	waardoor	onzekerheden	in	de	emissie	inventaris	kleiner	
worden.	

Verwachte	reductie	op	het	gas-	en	elektraverbruik:	geen	directe	reductie	door	deze	maatregel.	
	

ü 6.2.2	 Reduceren	gasverbruik	
	

ü Betere	isolatie	van	de	panden	door	toepassen	van	dakisolatie,	muurisolatie,	HR-glas	of	
tochtwering	in	kozijnen	of	deuren.	

Verwachte	reductie	op	het	gasverbruik:	afhankelijk	van	hoeveel	in	de	pand	verbeterd	kan	worden,	
gemiddeld	kan	hierop	zo’n	5%	gereduceerd	worden.	

ü Onnodig	aan	laten	staan	van	ruimteverwarming	buiten	bedrijfsuren,	voornamelijk	bij	
bedrijfshallen.	Toepassen	van	een	tijdschakelaar.	Eventueel	temperatuur	per	ruimte	
inregelen	met	ruimtethermostaten.	
	

ü Aanbrengen	van	sneldeuren	in	magazijnen	cq	bedrijfshallen	om	warmteverlies	te	
voorkomen.	
	

ü Isolatie	aanbrengen	om	leidingen	en	appendages	om	warmteverlies	te	voorkomen.	
	

ü Hoog	Rendement	ketels	installeren.		
Verwachte	reductie	op	gasverbruik:	bespaart	5%	ten	opzichte	van	gewone	CV-ketel.	

ü Warmte-Koude-Opslag	met	warmtepomp	installeren.	
Verwachte	reductie	op	gasverbruik:	bespaart	ca.	40%	ten	opzichte	van	een	HR-ketel.	

ü Klimaatinstallatie	opnieuw	laten	inregelen	(door	expert	waarbij	o.a.	rekening	gehouden	
wordt	met	hoe	kantoorpanden	worden	gebruikt,	hoe	facilitaire	dienst	en	servicetechnicus	
werkt	en	hoe	de	individuele	gebruiker	met	zijn	werkplek	omgaat)		

Verwachte	reductie	op	gasverbruik:	bespaart	10%.	

ü Hergebruiken	van	warmte	van	bijvoorbeeld	servers	of	compressoren	
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ü 6.2.2	 Reduceren	elektraverbruik	
	

ü Het	inkopen	van	groene	stroom	met	SMK-keurmerk	voor	alle	panden	of	een	gedeelte	van	de	
panden.	
Verwachte	reductie:	volledige	overstap	op	groene	stroom	realiseert	een	reductie	van	100%	op	
de	CO2	uitstoot	door	elektraverbruik.	
	

ü Plaatsen	van	energiezuinige	verlichting	zoals	LED-verlichting	of	energiezuiniger	TL-verlichting.	
Verwachte	reductie	op	elektraverbruik:	kan	tot	50%		besparen	afhankelijk	van	de	huidige	soort	
verlichting.	

ü Plaatsen	van	bewegingssensoren	in	bijvoorbeeld	ruimtes	die	minder	vaak	gebruikt	worden	
zoals	toilet,	hal	en	opslagruimte.	

Verwachte	reductie	op	elektraverbruik:	zo’n	5%	

ü Temperatuur	van	de	airco	in	de	serverruimte	verhogen	naar	21-22	°C	(met	name	nieuwere	
servers	hoeven	niet	zo	koud	te	staan	als	oude	servers),	of	zorgen	voor	passieve	ventilatie	
naar	buiten	toe	

Verwachte	reductie	op	elektraverbruik	niet	bekend	
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Bijlage C | Inventarisatie reductie strategieën 
scope 3 

	
Op	basis	van	de	kwantitatieve	scope	3	analyse	is	een	inventarisatie	gemaakt	van	de	
reductiemogelijkheden	en	de	strategieën	die	gebruikt	kunnen	worden	om	CO2	reductie	in	de	keten	
te	realiseren.	

	

1.	Ingekochte	goederen	&	diensten	 Relevante	betrokken	partijen:	

- Good	Year	

- Roline	

- IBAK	

- Dietmar	

Reductiemogelijkheden:	
Vanuit	haar	positie	als	inkoper	bij	de	leveranciers,	kan	Valkdegroot	een	redelijke	mate	van	invloed	
uitoefenen	bij	haar	leveranciers.		
	
Bewustwording	van	ketenpartners	(leveranciers,	transporteurs,	afvalverwerkers)	vergroten.	Verscherpen	
van	inkoopbeleid	t.a.v.	CO2	reductie.	
	

4.	Transport	&	Distributie	(upstream)	 Relevante	betrokken	partijen:	

- VTO	Recycling	Transport	

- Van	Mensvoort	

- Bevers	Containertransport	

Reductiemogelijkheden:	
Vanuit	haar	positie	als	inkoper	bij	de	transporteurs,	kan	invloed	uitoefenen	op	de	wijze	waarop	
transporten	uitgevoerd	worden.	De	mate	van	invloed	hangt	wel	af	van	hoe	groot	het	aandeel	is	dat	er	
wordt	ingekocht	ten	opzichte	van	de	totaalomzet	van	de	transporteur.	
	
-	Enkel	vrachtwagens/busjes	van	transporteurs	met	zuinige	milieuclassificatie		
-	Beter	combineren	van	ritten,	door	planning	en	overleg	met	transporteurs	en	klanten.	

5.	Afval	uit	bedrijfsvoering	(upstream)	 Relevante	betrokken	partijen:	

- Zandrecycling	NL	

- Attero	

- Van	Gansewinkel	

Reductiemogelijkheden:	
-	Beperken	van	de	interne	afvalstromen	door	afval	te	reduceren	en	te	scheiden.	
-	Verpakking	reduceren	
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-	Voorraadbeheer	en	inkoop	optimaliseren	

7.	Woon-werkverkeer	 	

Reductiemogelijkheden:	
-	Toepassen	van	video-	en	teleconferencing	
-	Inzetten	van	deelauto’s		
-	Carpoolen	
-	Carsharing	
-	Maximale	vergoeding	woon-werk	verkeer	
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Bijlage D -  Inventarisatie reductiemogelijkheden 
scope 3 emissies 

	

Water	&	afvalwater	 	Toepassen?	
Onderhoud	kranen	en	warmwatertoestellen	 	
Waterbesparende	kranen	 	
Waterbesparende	toiletreservoirs	 	
Waterbesparende	urinoirs	 	
Bedrijfsafval	 		
Afspraken	met	afvalinzamelaar	over	afvalscheiding	 V	
Afspraken	met	leveranciers	over	verpakkingen	 V	
Bulkverpakkingen	 	
Hergebruik	verpakkingen	 	
Optimaliseer	verpakkingen	op	volume	en	gewicht	 	
Optimaliseer	voorraadbeheer	en	inkoopplanning	 V	
Retourpallets	 	
Retourverpakkingen	 V	
Scheiden	van	papier	en	karton	 V	
Scheiden	van	wit-	en	bruingoed	 	
Gevaarlijk	afval	 		
Scheiden	van	gevaarlijk	afval	 V	
Woon-werkverkeer	 		
Regeling	voor	fiets-van-de-zaak	 	
Regeling	die	het	gebruik	van	de	fiets	ondersteunt	 V	
Voorzieningen	die	het	gebruik	van	de	fiets	ondersteunen	 	
Aanbieden	OV-abonnementen	 V	
Pendeldienst	naar	OV-knooppunt	 	
Gecombineerd	(openbaar)	vervoer	op	maat	 	
Carpoolen	 V	
Stel	een	auto	voor	zakenreizen	beschikbaar	 V	
Carsharing	(leaseauto’s	van	elkaar	gebruiken)	 V	
Verhuiskostenregeling	die	stimuleert	dichter	bij	werk	te	wonen	 	
Regeling	die	woon-werk	autokilometers	tot	maximum	vergoedt	 V	
Aannamebeleid	gericht	op	medewerkers	die	nabij	wonen	 	
Parkeerbeleid		 	
Mobiliteitsbudgetten	 	
Stel	een	auto	voor	zakenreizen	beschikbaar	 V	
Kantoorpapier	 		
Hanteer	milieucriteria	bij	de	inkoop	van	kantoorartikelen	 V	
Papier	met	een	milieukeurmerk	 V	
Print	en	kopieer	dubbelzijdig	 V	
Verminder	het	papiergebruik	 V	
Bedrijfsgegevens	 	
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Stimuleer	goed	gedrag	 	
Vergelijk	uw	Milieubarometer	met	branchegenoten	 V	
Grondstoffen	 	
Afspraken	met	leveranciers	over	verpakkingen	 V	
Beoordeel	leveranciers	op	hun	milieuprestaties	 V	
Beperk	de	hoeveelheid	gebruikte	kantoorartikelen	 V	
Bulkverpakkingen	 V	
Hanteer	milieucriteria	bij	de	inkoop	van	kantoorartikelen	 V	
Hergebruik	verpakkingen	 	
Optimaliseer	voorraadbeheer	en	inkoopplanning	 V	
Retourpallets	 	
Retourverpakkingen	 V	
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Bijlage E | Duurzame leveranciers 
 

7.1 E.1 Energie 
De Windcentrale: geeft bedrijven en particulieren de mogelijkheid eigenaar van een 

windmolen te worden en zo hun eigen energie op te wekken.  

Windchallenge: produceert kleine plug and play windmolens of windturbine voor het 

opwekken van energie. De molens kunnen tevens gebruikt worden als acculader. 

Esveld: Ontwikkelaar LED verlichting als vervanging voor TL. Innovatief concept door de 

mogelijkheid om de LED verlichting te leasen. Hierdoor bespaar je direct en los je 

maandelijks af op de investering. Hierdoor is geen grote initiële investering nodig. 

Maru Systems: De Groene Aggregaat is een hybride generator die is voorzien van REC 

zonnepanelen en een ingebouwd accupakket, verwerkt in een compacte mobiele unit.  Het 

gepatenteerde Maru ELx systeem is een daglichtregeling voor bestaande lichtlijnen in een 

industriële omgeving. Het systeem onderscheidt zich door de verlichting daadwerkelijk uit te 

schakelen. Het Maru ELx systeem verzorgt geheel automatisch het verlichtingsniveau op de 

werkvloer en daarmee kunnen grote besparingen aan energie en kosten worden 

gerealiseerd. 

Raedthuys Groep BV: ontwikkelt windenergieprojecten en zorgt daarmee voor levering van 

duurzame energie. 
GreenChoice: Leverancier van groene stroom en groengas.  

Exalius: is een complete dienstverlener op het gebied van duurzame energie. Exalius 

adviseert welk product het beste bij u past én regelen eventueel subsidie, fiscaal voordeel en 

financiering.    

MobiSolar: biedt het duurzame alternatief voor een aggregaat. Onze Mobile Solar Units 

(MSU) gebruiken enkel de zon bij het opwekken van energie, dat voldoende is om een scala 

aan apparaten van stroom te voorzien. 

Trending Energy: helpt bedrijven om energie en kosten te besparen zonder dat de bedrijven 

hoeven te investeren in energiebesparende maatregelen. 

DeVention: ontwikkelt innovatieve en duurzame oplossingen om sluipverbruik tegen te gaan 

zoals de SolarBell (deurbel op zonne-energie).   

EnergyAlert: een online service waarmee bedrijven hun energieverbruik kunnen monitoren.   

Climate Neutral Group: helpt bedrijven om duurzamer te werk te gaan in de breedste zin. Dit 

doen zij door inzicht in te geven in de CO2-footprint en advies te geven.   

 

7.2 E.2 Mobiliteit 
Mister Green: Leasemaatschappij met enkel duurzame auto’s.  

Zero-e: Bewustwording van reisgedrag & MVO door een serious game. 

Green Star Statistics: helpt bedrijven het verbruik te verbeteren door het rijgedrag van 

bestuurders te meten en te beoordelen. 

Orangegas: Orangegas biedt zowel commerciële tankstations als klein- en grootschalige 

thuistankinstallaties een concept voor het realiseren van een groengas tankpunt.  
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Emission Europe: Emission Europe brengt een brandstofadditief op de markt 

waarmee brandstof bespaart kan worden en een reductie plaats vindt van schadelijke stoffen 

in de uitlaatgassen. 

Band op spanning: biedt service op locatie om van aanwezige auto’s de 

bandenspanning te meten en indien nodig de juiste bandenspanning te voorzien. 

Tesla Motors: ontwerpt en produceert wereldwijd premium elektrische voertuigen. 

 

7.3 E.3 Overige groene bedrijven en organisaties 
Natuur op je muur: levert verticale moestuinen. Daarmee kan iedereen zijn eigen groente en 

fruit kweken. Groene vingers zijn niet nodig want de verticale moestuin zit zo in elkaar dat de 

planten voor zichzelf kunnen zorgen. 

Stichting Trees for all: draagt bij aan een duurzame wereld door CO2 compensatie mogelijk 

te maken. Dit doen zij door te investeren in bosherstel en duurzame energie projecten. Deze 

projecten leveren extra inkomsten op voor de lokale bevolking en dragen bij aan herstel van 

natuur en milieu. 

FairClimateFund: ondersteunt bedrijven, non-profit organisaties en particulieren om 

klimaatneutraal te worden. FairClimateFund biedt hiervoor CO2 rechten uit eigen 

voorgefinancierde projecten waarmee CO2 uitstoot gecompenseerd kan worden. Alle 

projecten van FairClimateFund stimuleren schoner koken voor huishoudens in 

ontwikkelingslanden. 
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