
 
 

 Plan van Aanpak CO2 reductiedoelstellingen 2017 -2020 
 
 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0  
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Inleiding 

 

 
In dit document worden de scope 1 en 2 CO2 reductiedoelstelling van Schréder BV gepresenteerd. 

Vervolgens zijn deze doelstellingen onderbouwd met te nemen maatregelen. De doelstellingen zijn 

opgesteld in overleg en met goedkeuring van het management. De doelstellingen en maatregelen 

worden elk half jaar opnieuw beoordeeld. 

De Schréder BV is in vergelijking met de sectorgenoten een middenmoter waar het gaat om reeds 

gerealiseerde besparingsopties. Deze relatieve positie in de uitgangssituatie is vertrekpunt voor de 

keuze voor een ambitieuze kwantitatieve reductiedoelstelling waar het gaat om voorgenomen CO2-

redukties. 
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1 Reductiedoelstellingen 
 

Scope 1 & 2 doelstellingen Schréder 

Schréder wil jaarlijks 3% en in 2020 ten opzichte van het basisjaar 2016* 10% minder CO2 uitstoten 

 *Gerelateerd aan betreffende KPI zoals het aantal FTE/omzet/brandstofverbruik per km 

 

Uitwerking van deze doelstelling is verder uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. Hierin is per 

voorgenomen maatregel beschreven wat de CO2 reductiedoelstelling is. 

 

2 Reductiedoelstellingen Scope 1 
 

2.1 Reductiedoelstellingen gasverbruik 

 
 

gasverbruik reduceren met 3% in 2018 en totaal 10% in 2020.  

 

Maatregelen - Onderzoek naar regelingen t.b.v. verwarming/heaters middels energie  

- Berekening besparing en evt. plaatsing infrarood heaters 

 

 

2.2 Reductiedoelstellingen brandstofverbruik 

 

Brandstofverbruik per kilometer reduceren met 3% in 2018 en totaal 10% in 2020 

 

Maatregelen - Registratie verbruiken, kilometers; 

- Stimuleren gebruik elektrische leasewagens A en B label; 

- Plaatsing laadpaal; 

- Aanschaf elektrische poolauto 
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3 Reductiedoelstellingen Scope 2 

 

3.1 Reductiedoelstellingen elektraverbruik 

 

elektraverbruik reduceren met totaal 10% in 2020 

 

Maatregelen - Stroom inkopen met SMK-keurmerk; 

- Regelingen persluchtsysteem; 

- Plaatsen van bewegingssensoren, aanwezigheidsdetectie,  

- Plaatsen LED-verlichting (buiten en binnen 2018/2019 + sturing) ;  

- Onderzoek naar zonnepanelen (2019). 

- Reachtruck met hoogfrequent lader (i.p.v. conventioneel) 
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4 Participatie/initiatief CO2 reductie 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Deelneming 

Maatregelen 

Schréder BV (Jeroen Davidse) heeft zicht in 2018 aangesloten bij het initiatief 

“Werkgroep Circulair van OVLNL. 

 
Dit initiatief omvat jaarlijks de volgende inspanningen voor Schréder: 

- Lidmaatschap OVL NL/IGOV, kosten per jaar  € 850 ,- 

- Bijwonen kwartaal vergaderingen en overige bijeenkomsten (25 – 50 uur per 

jaar) 

- Deelname aan de vakbeurs namens de werkgroep 

- Concrete maatregelen worden in de loop van tijd gedefinieerd. 

Deelneming 

Maatregelen 

Schréder BV (Jeroen Davidse) heeft zicht in 2018 aangesloten bij het initiatief 

“Werkgroep Sustainability & Circulairity van de Schréder Groep . 

 
Dit initiatief omvat in 2019 de volgende inspanningen voor Schréder: 

- Klantbezoeken, afspraken intern, overige taken (100 uur per jaar) 

- Input leveren voor de strategievorming en doelstellingen 

- Deelname aan de werkgroep 

- Concrete verbetermaatregelen aandragen vanuit de NL markt. 
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5 Maatregelen CO2 reductie 

 

5.1 Maatregelen gasverbruik 

 

 

 

5.2 Maatregelen brandstofverbruik 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregel: energiezuinige verwarming bij nieuwbouw kantoren en werkplaatsen 

Aktie 

Onderzoek naar: 

energiezuinige CV + warmteterugwinning 

energiezuinige CV + heaters 

2017/2018 

 

Verantwoordelijk J. Davidse 

Middelen Budget en kennis  

KPI Reductie gasverbruik 10% in 2020 

Maatregel: het nieuwe rijden  

Aktie 

Chauffeurs volgens het nieuwe rijden door een ‘bewustwording 

competitie’ 

 

2018 

Verantwoordelijk J. Davidse 

Middelen Budget en kennis  

KPI Reductie brandstofverbruik per km of draaiuur met 3% per jaar, 10% in 2020 
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Maatregel: aanschaf energiezuinige voertuigen en materieel 

Aktie 

 

1. Bij nieuwe aanschaf personenwagens A en B label 

(gerelateerd aan CO2 emissie); 

2. Plaatsing laadpaal 

3. Onderzoek en aanschaf elektrische poolauto 

v.a. 2017 

 

Verantwoordelijk J. Davidse 

Middelen Budget en kennis voor onderzoek en aanschaf  

KPI Reductie brandstofverbruik per km of draaiuur met 3% per jaar, 10% in 2020 

Maatregel: kilometerregistratie  

Aktie 

Kilometer registratie t.b.v. inzicht in verbruiken 

 

v.a. 2017 

Verantwoordelijk J. Davidse 

Middelen Budget en kennis registratiesystemen en apparatuur 

KPI Reductie brandstofverbruik per km met 3% per jaar, 10% in 2020 
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5.3 Maatregelen elektraverbruik 

 
 

 
 

Maatregel: inkoop groene stroom met (SMK)-keurmerk 

Aktie 

‘ Groen’ contract afsluiten bij zelfde of nieuwe leverancier van 
groene stroom;  

 

2019 

Verantwoordelijk J. Davidse 

Middelen Informatie leveranciers, budget  

KPI Reductie CO2 emissie door gebruik van groene stroom 

Maatregel: Plaatsen van bewegingssensoren en uitvoer verlichtingsplan 

Aktie 

Vervangen van conventionele verlichting kantoren door LED-verlichting 

Vervangen van conventionele verlichting werkplaats door LED-

verlichting. 

Vervangen van conventionele verlichting terrein  door LED-verlichting 

 

2018 

Verantwoordelijk J. Davidse 

Middelen Informatie leveranciers, budget  

KPI Reductie elektraverbruik kantoren, gebouwen en terrein van 10% in 2020 

Maatregel: Energiebesparende maatregelen persluchtsysteem 

Aktie Periodieke controles luchtlekkages 
2017/2018 

Verantwoordelijk J. Davidse 

Middelen Budget  
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KPI Reductie elektraverbruik kantoren en gebouwen van 10% in 2020 

Maatregel: Nieuwe reachtruck   

Aktie Onderzoek vervanging reachtruck met conventionele lader naar 
hoogfrequent 

2019  

Verantwoordelijk K. v. Hunen /J. Davidse 

Middelen Budget  

KPI Reductie elektraverbruik kantoren en gebouwen van 10% in 2020 

Maatregel: Onderzoek/plaatsing zonnepanelen 

Aktie 
1. Onderzoek naar haalbaarheid (locatie en financiering)  

2. Plaatsing zonnepanelen 

2019 

2020 e.v. 

Verantwoordelijk R. Stevelmans/ J. Davidse 

Middelen Informatie leveranciers, budget  

KPI Reductie elektraverbruik kantoren en gebouwen van 10% in 2020 

Maatregel: onderzoek duurzame inkoop   

Aktie 
Inventarisatie en opstellen van criteria voor “Duurzaam inkopen”  

 

2019 e.v. 

Verantwoordelijk J. Davidse 

Middelen Informatie leveranciers, middelen, tijd en kennis 
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5.4 Participaties/Initiatieven 

 

 

KPI 
Reductie CO2 emissie bewuste selectie leveranciers en door gebruik van o.a. 

duurzame apparatuur, papier. 

Maatregel: onderzoek energie   

Aktie 
Energie Efficiency onderzoek uitvoeren 
 

2019  

Verantwoordelijk J. Davidse 

Middelen Budget 

KPI 
Tenminste drie nieuwe verbetermaatregelen aandragen voor reductie CO2 

emissie organisatie breed. 

Maatregel: o.a. hergebruik 

Aktie Werkgroep Circulair 2018 e.v. 

Verantwoordelijk J. Davidse 

Middelen Partners, kennis, budget  

KPI 
Vermeden CO2 emissie. Percentage hergebruik, stimuleren recycling conform 

wet- en regelgeving, promotie circulair inkopen & aanbesteden. 

Maatregel:  o.a. hergebruik   

Aktie CSR Project : Circular economy, sustainability 2018 e.v. 

Verantwoordelijk J. Davidse 

Middelen Partners, kennis, budget  
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KPI 

Vermeden CO2 emissie. verhogen percentage hergebruik grondstoffen bij 

productie, aantoonbaar circulair ontwerp meenemen in alle nieuwe producten, 

circulair paspoort voor top 10 armaturen en nieuwe producten, promotie 

/informatie circulair op nieuwe website, samenwerking in de keten initiëren.  
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Maatregelentabel  

Maatregel Aktie  Stand van zaken Datum check 
Resultaat CO2 
reductie en 
vervolgactie 

Par 

Energie-efficiency 

onderzoek t.b.v. 

verwarming 

Onderzoek naar 
besparingsmogelijkheden 
met name magazijn 

Onderzoek naar 
efficiënter verwarmen 
magazijn loopt 

02-03-2020 Nog niet bekend  

Nieuwe rijden Bewustwording competitie Uitvoering in 2018 08-04-2019 

Analyse verbruik per 
km, gegevens 
worden tenminste 1x 
per jaar verstrekt 

 

Kilometer registratie  Opnemen in administratie 
Vanaf half 2017 is km 
stand beschikbaar 

22-05-2018 
Vanaf eind 2016 
analyse verbruik per 
km 

 

Onderzoek naar 

gebruik van track en 

trace systemen 

Onderzoek 

Track en Trace 
afgewezen, alleen op 
poolauto verplichte ritten 
registratie 

22-05-2018 n.v.t.  

Elektrisch rijden 
Aanschaf volledig elektrische 
poolatuto  

Laadpaal geplaatst. 
Elektrische poolauto 
aangeschaft in september 
2018 (E-Golf)   

08-04-2019 

Tot 8/4 ca.567 liter 
Diesel bespaard = 
ca. 1,83 ton CO2 
reductie Stimuleren 
gebruik poolauto! 

 

Groene stroom 
Nieuw contract afsluiten 
met een aanbieder van 
groene stroom  

In Q3 2020 wordt een 
beslissing genomen, 
keuze is 100% groene 
stroom. 

02-03-2020 
Reductie ca. 20 ton 
CO2 per jaar.  

 

LED verlichting 
Vernieuwen verlichting 
terrein, magazijn en 
kantoren 

Wordt gefaseerd 
aangepast. Buiten 
volledig uitgevoerd, 
binnen deels uitgevoerd, 
magazijn + deel kantoor. 

22-1-2020 

Opgeschort, indien 
budget toelaat 
resterende ruimten 
in 2020 

 

Onderzoek perslucht Uitvoering in 2017 
Kleine compressor 
aangeschaft. Alleen 
Lektesten uitvoeren 

22-05-2018 
Periodiek lektesten, 
reductie 
gerealiseerd 

 

Nieuwe reachtruck, 
hoogfrequent lader 

 

Onderzoek en aanschaf 
2019/2020 

Nieuwe reachtruck wordt 
momenteel gezocht 

08-04-2019 Nog niet bekend  

Zonnepanelen  
Onderzoek en uitvoering 
2017 - 2018 

Uitvoering opgeschort, 
eerst onderhoud dak 
noodzakelijk, uitgesteld 
tot nader orde. 

22-01-2020 Nog niet bekend  

Duurzaam inkopen 
Onderzoek 2019, 
uitvoering 2020 

Duurzaam inkopen is 
mede onderdeel van CSR 
project. Daarnaast lokaal 
beleid geïmplementeerd. 

02-03-2020 

 

Minder inbound 
transport km. door 
Benelux contract.  

 

 

Energie Efficiency 
onderzoek  

Onderzoek Q3,Q4 2019, 
uitvoering 2020 e.v. 

Uitgesteld naar Q1 2020 02-03-2020 Nog niet bekend  

Participatie: Werkgroep 
Circulair 

Deelname  
Deelname sinds april 
2018.  

22-05-2018 

Schréder-Wecycle 
project gelanceerd. 

Inzamelresultaten 
nog niet bekend 

 

Participatie: CSR 
Project : Circular 
economy, sustainability 
(Schréder Group intern) 

Deelname  

Deelname sinds oktober 
2018. LCA project 
opgestart + CO2Footprint  
 

22-01-2020 Nog niet bekend  
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BIJLAGE 1 Projectbeschrijvingen 

 
Circulariteit en Circulair inkopen 

 
De werkgroep ‘OVL Circulair’ is een initiatief van OVLNL (Stichting Openbare Verlichting 
Nederland). De bijeenkomsten vinden elk kwartaal plaats op een wisselende locatie in 
Nederland, Jeroen Davidse neemt hieraan deel namens Schréder B.V..   
 
Tijdens de sessies worden er diverse thema’s rondom circulariteit projecten besproken. Het 
doel van deze bijeenkomsten is om de bewustwording en samenwerking te vergroten binnen 
de branche en toe te werken naar concrete verbeterpunten. De werkgroep neemt ook deel 
aan beurzen waar zij actief de doelgroep benaderen en proberen te bewegen om Circulariteit 
op de agenda te zetten en presenteert periodiek de OVL monitor voor marktpartijen en 
overheden. 
Participerende organisaties in de werkgroep zijn o.a.:  

 Adviesbureaus 

 Installateurs 

 Gemeenten 

 Fabrikanten 

 Hogescholen 
 

Kijk voor meer informatie op: 

https://ovlnl.nl/netwerken/maatschappij/projecten-maatschappij/circulariteit-en-circulair-
inkopen/werkgroep-maatschappij-circulariteit-circulair-inkopen-ovl 

https://ovlnl.nl/netwerken/maatschappij/projecten-maatschappij/circulariteit-en-circulair-inkopen/werkgroep-maatschappij-circulariteit-circulair-inkopen-ovl
https://ovlnl.nl/netwerken/maatschappij/projecten-maatschappij/circulariteit-en-circulair-inkopen/werkgroep-maatschappij-circulariteit-circulair-inkopen-ovl
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CSR Project; circular economy & sustainability 

 
Vanuit de Schréder groep zijn verschillende landen vertegenwoordigd in de projectgroep  
‘circular economy & sustainability’. Ook de vestiging in Nederland participeert hierin. 
 
Het hoofddoel is om uiteindelijk wereldwijd als organisatie bij te dragen aan de 17 
doelstellingen van de United Nations.  
 
Deze worden vertaald naar de visie, doelstellingen en strategie van de organisatie. Hierbij 
valt onder meer te denken aan het opstellen van Circularity Passports voor de verschillende 
armaturen.  
 

 


