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1. Inleiding 
Van Vulpen zet zich in om de CO2 uitstoot te verminderen. In het kader van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen vindt Van Vulpen het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de reductie 

van CO2 uitstoot. Er zijn daarom reductiedoelstellingen en maatregelen vastgesteld om de CO2 
uitstoot in de periode 2018-2023 te verminderen. De Carbon Footprint analyse van 2018 geldt als 

referentiepunt voor het CO2 emissiebeleid waartegen de reducties kunnen worden afgezet.  
 

Van Vulpen zal jaarlijks de actualiteit van het energiemanagementprogramma controleren en indien 

nodig zullen aanpassingen worden gedaan.  
 

2. Reductiedoelstellingen 
De Carbon Footprint analyse over het basisjaar 2018 laat zien dat de grootste CO2 emissies 

betrekking hebben op het brandstofverbruik, namelijk ruim 98% van de totale CO2 emissies. De 

reductiedoelstellingen zullen dan ook vooral betrekking hebben op het reduceren van het 
brandstofverbruik van de bedrijfswagens, vrachtwagens en het overige materieel.  

 
Van Vulpen heeft als hoofdoelstelling om in 2023 de CO2 uitstoot voor scope 1 & 2 te verminderen 

met 15% per miljoen omzet met eigen mensen en middelen ten opzichte van het referentiejaar 2018.  
De doelstelling is ten opzichte van het actieplan van vorig jaar bijgesteld (15% i.p.v. 5%). De 

voornaamste reden hiervoor is dat Van Vulpen de afgelopen jaren t.o.v. 2018 al ruimschoots boven de 

genoemde 5% reductie zit. De doelstelling van 15% reductie voor scope 1 en 2 in 2023 is ambitieus 
maar gezien de maatregelen die al genomen zijn en de maatregelen die nog op de planning staan 

moet dit haalbaar zijn.  
 

Om deze hoofddoelstelling te verwezenlijken zijn per scope een aantal reductiedoelstellingen 

vastgesteld.  
 

Voor scope 1 en 2 is er gekozen om te kijken naar uitstoot per omzet uitgevoerd met eigen mensen 
en middelen. Voor scope 3 zal er gekeken worden naar uitstoot per omzet uitgevoerd door derden. 

2.1. Scope 1 

Uit de Carbon Footprint analyse blijkt dat het grootste deel van de CO2 uitstoot van Van Vulpen wordt 
veroorzaakt door het brandstofverbruik. De CO2 uitstoot van het brandstofverbruik is in 2018 98% 

van de totale CO2 uitstoot. Het verminderen van de CO2 uitstoot van het brandstofverbruik is dan ook 

een van de belangrijkste doelstellingen voor de komende twee jaar. Dit wil de organisatie o.a.  
realiseren met het inzetten van biodiesel. Momenteel onderzoekt Van Vulpen de mogelijkheden om 

over te stappen op HVO100.  
Ten opzichte van eerdere Energiemanagement actieplan, zijn de doelstellingen binnen scope 1 

aangepast. In 2018 was het brandstofverbruik nog onderverdeeld in rijdend- en niet-rijdend materieel. 

Vanaf 2020 is gebleken dat het voor Van Vulpen niet meer mogelijk is om hier een onderscheid in te 
blijven maken, omdat de tankpas van de bestuurder van een voertuig ook gebruikt wordt voor het 

materieel. Hierdoor zal de scope 1 doelstelling zich volledig richten op het totale brandstofverbruik, op 
basis van miljoen omzet.  

 
Brandstofverbruik 
Van Vulpen heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het Easy Drive systeem en heeft daardoor in het 

wagenpark ook al veel reductie weten te realiseren. De resultaten hiervan zijn merkbaar maar op dit 
gebied is de komende jaren weinig reductie meer mogelijk. Bedrijfsbussen worden na maximaal 5 jaar 

vervangen waarbij de nieuw aangeschafte auto’s voorzien zijn CO2 uitstoot reducerende 
technologieën. 

 

Een reductie van het brandstofverbruik van het eigen materieel (goederenvervoer) en niet rijdend 
materieel wil Van Vulpen o.a. realiseren door middel van vervangingsinvesteringen. Tevens wordt 

doormiddel van procesoptimalisatie gekeken naar meer efficiënte transportbewegingen en het 
reduceren van (overbodige) draaiuren. Daarnaast onderzoekt Van Vulpen de mogelijkheden om over 
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te stappen op HVO100. Concreet betekent dit dat Van Vulpen onderzoekt bij welk materieel de 
biodiesel wel of niet goed werkt. Tijdens de tests wordt er gekeken naar wat er gebeurt met de 

prestaties en het verbruik van het materieel. Bij positieve resultaten is de organisatie van plan om in 

Q3 en Q4 van 2022 HVO100 breder in te gaan zetten.   
 

Doelstellingen 2022-2023: 
- Het brandstofverbruik van de bedrijfswagens reduceren met 4% per miljoen omzet uitgevoerd 

met eigen mensen en middelen; 

- Het brandstofverbruik van het goederenvervoer reduceren met 3% per miljoen omzet 
uitgevoerd met eigen mensen en middelen; 

- Het brandstofverbruik van het (niet rijdend) materieel reduceren met 3% per miljoen omzet 
uitgevoerd met eigen mensen en middelen. 

 

Jaar Doelstelling 
Brandstofverbruik 

Verklaring 

2022 -10% per miljoen 

omzet uitgevoerd 
met eigen mensen 

en middelen 

Vervanging oude 

bedrijfswagens en materieel 
 

Toename gebruik 
elektrische auto’s 

 

Gebruik maken van biodiesel 

2023 -15% per miljoen 

omzet uitgevoerd 
met eigen mensen 

en middelen 

Vervanging oude 

bedrijfswagens en materieel 
 

Toename gebruik 

elektrische auto’s 
 

Gebruik maken van biodiesel 

 
Van Vulpen is ook voornemens om het gasverbruik(verwarming) van de kantoorpanden terug te 

dringen. Dit heeft echter maar een klein effect op de totale reductie van scope 1 en zal vooral te 
maken hebben met het feit dat de medewerkers zich bewuster worden van het gasverbruik. Er is voor 

gekozen om deze reductie niet in percentages uit te drukken.  

 
Van Vulpen beschouwt zichzelf als een goede middenmoter. 

 

2.2. Scope 2 
Vanaf 1 januari 2022 is Van Vulpen overgestapt op een nieuwe energieleverancier, welke conform de 

CO2-prestatieladder 100% groene stroom levert. Dit zal een positief effect hebben op de footprint van 
2022, aangezien de CO2 uitstoot van het elektraverbruik nul zal zijn.    

Daarnaast is het pand aan Papland voor een groot deel zelfvoorzienend. Op de nabijgelegen loods 

liggen zonnepanelen en de klimaatinstallatie maakt gebruik van een warmtepomp. Doordat er 
verschillende lichtsensoren in de kantoren aanwezig zijn, brandt het licht er niet langer of feller dan 

nodig is. Het nieuwe pand aan de Stephensonweg zal ook worden voorzien van zonnepanelen om 
zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. 

 
Om toch reductie te kunnen realiseren wordt er kritisch gekeken naar de mogelijkheden om het 

elektriciteitsverbruik in de panden te verminderen. Medewerkers zullen gestimuleerd worden om 

doelmatiger om te gaan met energieverbruik, zoals bijvoorbeeld het licht uitdoen bij het verlaten van 
het kantoor en het uitzetten van de pc, printer, etc. na gebruik.  

 
Van Vulpen beschouwt zichzelf als een goede middenmoter. 
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2.3. Scope 3 
Voor de 2 emissie categorieën die als meest materieel zijn aangeduid (zie document 

“Rangordebepaling scope 3 emissies Van Vulpen”) bedroeg de totale uitstoot over 2018 1.391,98 

tonCO2. Van Vulpen heeft voor de scope 1 processen in reductie van het brandstofverbruik in de 
afgelopen jaren de nodige successen behaald: deels door de invoering van het Easy drive systeem 

maar ook door het creëren van bewustwording bij de medewerkers en het investeren in 
energiezuiniger materieel. Van Vulpen is er van overtuigd dat met name op het vlak van verantwoord 

materieel gebruik en het efficiënt inzetten van materieel door haar ketenpartners, voor Van Vulpen de 

meeste reductie valt te realiseren. Zeker gezien het feit dat deze bewustwording binnen de sector 
waar de ketenpartners van Van Vulpen in opereren, nog erg laag is. Van Vulpen acteert veelal als 

hoofdaannemer voor haar ketenpartners en kan hierdoor invloed uitoefenen op de wijze waarop door 
haar ketenpartners met energie wordt omgegaan.  

 

Bovenstaande gegevens in acht nemend en met inachtneming van de geplande reductiemaatregelen, 
heeft de directie voor haar scope 3 emissies bepaald dat tot en met 2023 een reductie van 8% per € 1 

miljoen omzet uitgevoerd door derden haalbaar moet zijn. Op basis van uitstoot in 2021 is er ten 
opzichte van 2018 een stijging te zien. De verwachting is dat de werkvoorraad t.o.v. 2021 in de 

komende jaren minimaal gelijk zal blijven. Om deze reden zal het referentiejaar van de scope 3 
doelstelling wijzigen van 2018 naar 2021. De nieuwe doelstelling luidt als volgt: 8% reductie per € 1 

miljoen omzet in 2026 t.o.v. 2021, uitgevoerd door derden.  

 
Van Vulpen beschouwt zichzelf als een goede middenmoter. 

3. Plan van aanpak 
Het plan van aanpak beschrijft de maatregelen die Van Vulpen zal treffen om de 

reductiedoelstellingen te verwezenlijken.  

3.1. Maatregelen scope 1 
 

Brandstofverbruik bedrijfswagens en goederenvervoer 

• Bewuster omgaan met brandstofverbruik van de bedrijfswagens: 
Het brandstofverbruik kan voor een deel gereduceerd worden door bewust om te gaan met het 
brandstofverbruik. Van Vulpen attendeert haar medewerkers veelvuldig op de volgende punten: 

- Geen onnodige ritten maken; 
- Met elkaar meerijden in plaats van achter elkaar aan rijden; 

- Snelheden beperken; 

- Juiste bandenspanning houden. 
Er wordt vanuit de verantwoordelijke afdelingen (Materieelbeheer en P&O en Veiligheid) regelmatig 

gecommuniceerd aan de afdelingshoofden over voornoemde punten. Aan het personeel wordt 
gecommuniceerd over deze punten tijdens overlegvormen, toolboxen, op de internetportal en in het 

personeelsblad.  

 
• Bij de aankoop van auto’s rekening houden met het energielabel: 

Auto’s met een A- of B- energielabel hebben minder uitstoot dan andere auto’s, waardoor Van Vulpen 

door aankoop van deze zuinigere auto’s de CO2 uitstoot terug kan dringen. Vanaf 2012 wordt er bij 
de aankoop van nieuwe auto’s rekening gehouden met het energielabel.  

 

• Daarnaast is het nieuwe kantoorgebouw voorzien van 18 elektrische laadpunten.  

• Het kantoorpersoneel wordt gestimuleerd om voor een elektrische auto te kiezen. 
 

• Easy Drive: 
Er is in 2013 een pilot gestart met het systeem ‘Easy Drive’. Easy Drive meet het rijgedrag van de 

bestuurder aan de hand van snelheid, toerental en stationair draaien van de motor. Vervolgens zullen 
de resultaten worden gedeeld met de berijders om een gedragsverandering tot stand te brengen, wat 
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uiteindelijk zal moeten resulteren in bewust rijgedrag waarmee brandstof en dus ook CO2 uitstoot kan 
worden bespaard. De pilot is inmiddels succesvol afgerond en in 2014 zijn alle bedrijfswagens en 

voorzien van het Easy Drive systeem. De resultaten zijn positief, dit systeem wordt regelmatig 

geüpdatet en verder verbeterd. 
 

• Onderzoek doen naar inzet van alternatieve diesel: 
Momenteel onderzoekt Van Vulpen de mogelijkheden om HVO100 in te kunnen zetten voor het 
materieel. Concreet betekent dit dat Van Vulpen onderzoekt bij welk materieel de biodiesel wel of niet 

goed werkt. Tijdens de tests wordt er gekeken naar wat er gebeurt met de prestaties en het verbruik 

van het materieel. Bij positieve resultaten is de organisatie van plan om in Q3 en Q4 van 2022 
HVO100 breder in te gaan zetten. 

 
Brandstofverbruik eigen materieel 

• Onnodig stationair draaien voorkomen: 
Hier wordt intern veel aandacht aan besteed door het materieelbeheer en de afdelingshoofden. De 

materieelbeheerder controleert regelmatig of er sprake is van stationair draaien en de medewerkers 
worden hier door hun leidinggevende op aangesproken. Dit wordt tijdens de VGM-werkplekinspecties 

gecontroleerd. 
 

• Periodiek onderhoud van machines: 
Door de machines regelmatig te inspecteren en onderhouden, zullen de kapotte en minder 
functionerende (en daarmee onzuinige) machines sneller uit het machinepark verdwijnen. Hierdoor is 

de kans groter dat alleen met zuinige en goed functionerende machines op de bouwplaatsen gewerkt 

wordt. 
 

• Onderzoeken mogelijkheden aanschaf duurzame machines: 
Bij investeringen in nieuwe machines vanaf 2018 worden duurzame machines aangeschaft. 

 
Dit heeft geresulteerd in het volgende: 

- Aanschaf twee elektrische boormachines.  
- Zonnepanelen op schaftketen. 

 

Tevens wordt er onderzoek gedaan naar:  
- Elektrische of gas aangedreven trilstampers. 

- De inzet van elektrisch aangedreven waterpompen. 
- Investeren in een start-stop systeem voor de compressoren. 

 

• Onderzoek doen naar inzet van alternatieve diesel: 
Momenteel onderzoekt Van Vulpen de mogelijkheden om HVO100 in te kunnen zetten voor het 

materieel. Concreet betekent dit dat Van Vulpen onderzoekt bij welk materieel de biodiesel wel of niet 

goed werkt. Tijdens de tests wordt er gekeken naar wat er gebeurt met de prestaties en het verbruik 
van het materieel. Bij positieve resultaten is de organisatie van plan om in Q3 en Q4 van 2022 

HVO100 breder in te gaan zetten. 
 

Gasverbruik kantoorpanden 

• Bewustwording gasverbruik bij medewerkers: 
Om het gasverbruik (warmte) terug te kunnen dringen moeten de medewerkers zich bewust worden 
van het verbruik en de daarbij behorende CO2 uitstoot. Er zal veelvuldig gecommuniceerd worden 

tijdens overlegvormen,  tijdens toolboxen, of op de internetportal over de reductiedoelstellingen en de 
voortgang hiervan. In het communicatieplan is dit verder uitgewerkt. 
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Gas- en elektraverbruik bouwkeet 

• Bewustwording gasverbruik bij medewerkers: 
Om het gasverbruik terug te kunnen dringen, moeten de medewerkers zich bewust worden van het 

verbruik en de daarbij behorende CO2 uitstoot. Er zal veelvuldig gecommuniceerd worden tijdens 

overlegvormen, tijdens toolboxen of op de internetportal over de reductiedoelstellingen en de 
voortgang hiervan. Ondanks dat dit maar een klein deel van de Footprint van Van Vulpen is, zal hier 

toch aandacht aan worden besteed. 
 

• Bouwkeet voorzien van zonnepanelen: 
Nieuwe bouwketen worden voorzien van zonnepanelen. Hierdoor zal het elektriciteitsverbruik van de 

bouwkeet verminderen. In plaats van een aggregaat, zal de verlichting en koffieapparatuur nu worden 
voorzien van stroom middels de zonnepanelen. 

3.2. Maatregelen scope 2 
 

Elektriciteitsverbruik kantoorpanden 
• Bewustwording elektriciteitsverbruik bij medewerkers: 

Om het elektriciteitsverbruik terug te kunnen dringen moeten de medewerkers zich bewust worden 

van het verbruik en de daarbij behorende CO2 uitstoot. Er zal veelvuldig gecommuniceerd worden 
tijdens overlegvormen, tijdens toolboxen, of op de internetportal over de reductiedoelstellingen en de 

voortgang hiervan. In het communicatieplan is dit verder uitgewerkt.  
 

• Voor het kantoorpand aan Papland is het doel; nul op de meter. 
Door middel van zonnepanelen op het dak zal er genoeg energie opgewekt worden om de elektrische 

apparatuur in de kantoren te voorzien. Ook zal de warmtepomp het pand voldoende moeten kunnen 
verwarmen waardoor er geen gasverbruik zal zijn. Het afgelopen jaar is het niet gelukt om de 

meterstanden voor het kantoorpand en de laadpalen volledig afzonderlijk van elkaar in kaart te 
brengen. Met de overstap naar een nieuwe energieleverancier is de verwachting dat het verbruik van 

2022 laat zien dat het kantoorpand volledig zelfvoorzienend is.  

 

• Groene stroom inkopen. 
Voor alle locaties wordt vanaf 01-01-2022 Groene stroom conform de eisen van de CO2-

prestatieladder ingekocht. Van Vulpen is voornemens om dit ook voor 2023 te doen.  
 

• Het pand aan de Stephensonweg voorzien van zonnepanelen 

Het nieuwe pand aan de Stephensonweg zal in 2022 worden voorzien van zonnepanelen om zoveel 
mogelijk zelfvoorzienend te zijn.  

 

3.3. Maatregelen scope 3 
 

• Efficiënt omgaan met transport en logistiek: 
Een belangrijk element waar veel winst kan worden behaald is het efficiënt omgaan met transport en 

logistiek. Omdat er veel van en naar projecten moet worden gereden is dit een belangrijk punt waar 

eventueel winst kan worden behaald: 
1. Het stimuleren van onderaannemers tot het plegen van goed onderhoud van transportmiddelen. 

Het belangrijkste hierin is het regelmatig controleren van de bandenspanning van voertuigen, 
waarmee rolweerstanden zo minimaal mogelijk worden gehouden. Door het toepassen van de 

juiste bandenspanning kan jaarlijks tot circa 5% brandstof worden bespaard (bron: 
www.anwb.nl).  

2. Stimuleren van het “Nieuwe rijden” bij onderaannemers. Onderaannemers van Van Vulpen zijn 

traditioneel gezien kleinschalige bedrijven of “eenpitters” voor wie rijgedrag niet automatisch 
wordt geassocieerd met brandstof reductie en waar derhalve nog een stuk winst te behalen valt 

op het gebied van CO2 emissie reductie.  
 

http://www.anwb.nl/
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• Rekening houden met de geografische vestigingslocatie van onderaannemers: 
In de huidige situatie wordt bij het plannen van projecten en selecteren van onderaannemers, geen 

directe rekening gehouden met de geografische vestigingslocatie van deze onderaannemers. Een 
concrete verbetermaatregel voor het behalen van reductie is de geografisch ligging van de vestiging 

van de onderaannemers inzichtelijk te krijgen. Op basis hiervan kan gemakkelijker gekozen worden 
voor een onderaannemer die zijn standplaats het dichtst bij een projectlocatie heeft. Dit bespaart 

vooral op het gebied van transport en derhalve brandstof. 

 

• Optimaliseren dagplanning aansluitploegen:  
Het is voor zowel de productie van aansluitploegen als voor het beperken van emissie van CO2 van 

belang dat de reisafstanden tussen de verschillende aansluitlocaties op een werkdag zo kort mogelijk 
zijn. In het optimaliseren van de dagplanning zitten nog kansen verscholen in het reduceren van CO2 

emissies. 

 

• Mogelijkheden onderzoeken om transportbewegingen t.b.v. van de materiaalvoorziening voor 
onderaannemers te beperken:  

De materiaalvoorziening voor onderaannemers geschiedt via Van Vulpen. Dit gebeurt nu middels een 
wekelijkse cyclus: wekelijks vinden er dus transportbewegingen plaats om de onderaannemers van 

materiaal te voorzien. Hier moet een optimalisatie worden gevonden tussen enerzijds het voorkomen 
van onnodige reiskilometers en anderzijds extra uitstoot van CO2 door het rijden met zwaarder 

beladen voertuigen.  

 

• Actief letten op het onnodig laten draaien van machines/ vrachtwagens/ trekkers (GB) 
Tijdens het wachten op een gelegenheid om boorcuttings te laden, laat de bestuurders de motoren 
van vachtwagens en trekkers ongewenst stationair draaien. Van Vulpen kan hier middels werkplek 
inspecties invloed uit oefenen op het verbruik van brandstof (en dus op de uitstoot van CO2) van 
onderaannemers of ZZP’ers. 

 

4. Overzicht verantwoordelijke(n) per maatregel 

Maatregel Verantwoordelijke(n) Planning 
aanvang 

Status 2022 

Bewuster omgaan met 

brandstofverbruik van de 
bedrijfswagens 

Materieelbeheerder & 

Hoofd P&O en Veiligheid 

2012 

 
 

In uitvoering 

Bij de aankoop van auto’s rekening 

houden met het energielabel 

• Aanschaf van auto’s met een 
CO2 uitstoot <110 gr/km.  

Hoofd Bedrijfsvoering 2013 

 
 

In uitvoering 

 
 

Aanschaf elektrische auto’s Hoofd Bedrijfsvoering 2012 In uitvoering  

Onnodig stationair draaien 
voorkomen 

Hoofd Bedrijfsvoering 2012 In uitvoering 

Onderzoeken mogelijkheden 

aanschaf duurzame machines 

Hoofd Bedrijfsvoering 2014/2015 In uitvoering 

Rijgedrag monitoren middels 

Easydrive  

Hoofd Bedrijfsvoering 2013 

 

2014 

Pilot gestart 

 

In uitvoering 

Onderzoek doen naar inzet van 

alternatieve diesel (HVO100) 

Hoofd Bedrijfsvoering 2022 Testfase wordt gestart 

Bewustwording gasverbruik bij 
medewerkers 

P&O en Veiligheid 2012 In uitvoering 
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Maatregel Verantwoordelijke(n) Planning 

aanvang 

Status 2022 

Bewustwording 

elektriciteitsverbruik bij 

medewerkers 

P&O en Veiligheid 2012 In uitvoering 

Inkopen van groen stroom met 

certificaat van oorsprong conform 

eisen SKAO 

Hoofd Bedrijfsvoering 2023 Continue. Vanaf 01-01-

2022 wordt er Groene 

Stroom ingekocht 
conform de eisen van 

de CO2-prestatieladder 

Reisafstand onderaannemers 

meewegen als selectiecriteria  

Hoofd Bedrijfsvoering 2017 In uitvoering 

Stimuleren van regelmatig 
onderhoud: focus op peil houden 

van de bandenspanning 

Hoofd Bedrijfsvoering 2016 In uitvoering 

Optimaliseren dagplanning 
aansluitploegen 

Afdelingshoofd Infra 2017 In uitvoering 

Mogelijkheden onderzoeken om 

transportbewegingen t.b.v. van de 
materiaalvoorziening voor 

onderaannemers te beperken 

Afdelingshoofd Infra 2017 In uitvoering. Alle 

transportbewegingen 
worden centraal 

gepland. 

Onderzoeken mogelijkheden voor 
elektrische pompen voor 

bronbemaling 
 

Hoofd Bedrijfsvoering 2019 Op dit moment 
onhaalbaar. De 

pompen staan voor 
langere tijd aan en het 

is op dit moment nog 
praktisch onmogelijk 

om de powerunits tijdig 

te vervangen. 

Onderzoeken mogelijkheden start-

stop systeem op compressors 

 

Hoofd Bedrijfsvoering 2019 Onhaalbaar, 

compressoren dienen 

een continu vermogen 
te leveren.  

Bij aanschaf van nieuwe machines 

afweging maken of elektrisch ook 
mogelijk is 

Materieelbeheer & hoofd 

Inkoop 

2020 In uitvoering 

Elektriciteitscontracten omzetten in 
windenergie 

P&O en Veiligheid 2013/2014 Gereed, sinds 2016 
voor alle locaties van 

toepassing. 

Onderzoeken of de verlichting in 
de kantoren kan worden 

vervangen voor LED verlichting: 

 

Hoofd Bedrijfsvoering 2015 Gereed, alle panden en 
loodsen zijn voorzien 

van LED. 

Beleid ten aanzien van voorkomen 

van onnodig draaien van machines 
opnemen in handboek 

onderaannemers 

Hoofd Bedrijfsvoering 2016 Gereed 

Toevoegen aan 
werkplekinspecties: controle op 

onnodig laten draaien van 

machines/ voertuigen (zowel eigen 
personeel als onderaannemers) 

Hoofd P&O en Veiligheid 2016 Gereed 
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Maatregel Verantwoordelijke(n) Planning 

aanvang 

Status 2022 

Toevoegen aan 

werkplekinspecties: controle op 

CO2 maatregelen 

Hoofd P&O en Veiligheid 2017 Gereed 

 

 

5. Monitoring en meting 
De maatregelen zoals hiervoor beschreven moeten ervoor zorgen dat de reductiedoelstellingen 

gehaald worden. De voortgang van de maatregelen wordt periodiek beoordeeld. Het 
energiemanagementplan maakt deel uit van het managementsysteem van Van Vulpen.  

 
Interne en externe audits 
De interne en externe audits worden gedurende het jaar gehouden. Tijdens de audits worden de 

processen binnen Van Vulpen getoetst op basis van het managementsysteem. De rapporten van de 
audits worden met de betrokken medewerkers, directie en het hoofd P&O en veiligheid besproken. 

Tevens worden de resultaten van de audits opgenomen in de jaarlijkse directiebeoordeling.  
 

Directiebeoordeling 
De directiebeoordeling vindt jaarlijks plaats. In de directiebeoordeling wordt het KAM 
managementsysteem, waar het energiemanagementprogramma onderdeel van uit maakt, beoordeeld 

door de directie van Van Vulpen.  
In de directiebeoordeling komen de volgende onderwerpen aan bod: 

- Resultaten van interne audits 
- Resultaten van externe audits 

- Status en evaluatie van corrigerende maatregelen preventieve maatregelen 

- Evaluatie van prestaties van leveranciers en onderaannemers 
- Evaluatie van projecten 

- Benchmark directiebeoordeling CKB 
- Evaluatie van klachten en overige terugkoppeling van klanten 

- Opleidingen 

- VGM- werkplekinspecties 
- VGM- bijeenkomsten 

- Status VGM- RI&E en voortgang plan van aanpak 
- Periodiek medisch onderzoek 

- VGM- incidenten 

- Verbetermaatregelen 
- Interne en externe ontwikkelingen 

- Verbetermaatregelen uit voorgaande directiebeoordeling 
- Doelstellingen 

6. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 
Dit wordt jaarlijks vastgelegd in de directiebeoordeling. Het proces, de monitoring en de afhandeling 

hiervan is uitgelegd in procedure 2.06 ‘Beheersing van Meldingsformulieren’ in het 

Managementhandboek.  


