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BEDRIJFSMANAGEMENTSYSTEEM 

 

LOONBEDRIJF 

P.PIJNENBURG & ZN.BV TILBURG  

Logboek CO2 prestatieladder  

 

Dit logboek maakt onderdeel uit van het handboek CO2 prestatieladder is een onderdeel van het 

bedrijfsmanagementsysteem. 

 

Ieder half jaar worden de ontwikkelingen op het gebied van CO2 aangegeven. Daar en wanneer van toepassing 

worden ook opdrachtgevers direct geïnformeerd indien er opdrachten zijn waarbij daar afspraken over gemaakt 

zijn. 

 

Voortgang en status 1-7-2018:  

De CO₂ inventarisatie (de CO₂ Footprint) 

De tussentijdse opnames (o.a. meterstanden en dieselverbruik) laten een verbruikt zien wat overeenkomt met de 

verwachting. Wel is er een verschuiving te zien, minder uitbesteed werk naar meer eigen productie. Door bewust 

werken en de aanpassing van de mix van werkzaamheden is de CO2 productie bij onderneming ligt gedaald. De 

verwachting is dat deze trend zich doorzet naar einde van het jaar. 

 

Realisatie van inventarisatie reductiemogelijkheden en voortgang ambitieuze doelstellingen en 

reductiemaatregelen 

Door de aanschaf van een nieuwe dieseltank is er meer zicht in het verbruik per machine. Hierdoor wordt er nader 

inzicht gekregen in het verbruik per machine. De eerste resultaten geven meer inzicht van het verbruik per 

machine. 

 

Het contract voor stroomafname is aangepast en nu geheel groen: 100% opwekking door wind. Verder worden de 

meterstanden nu ieder half jaar opgenomen wat een beter inzicht geeft in het jaarverbruik. Verder is verlichting 

vervangen door Ledlampen. 

 

Communicatie: intern en extern  

Intern vindt er communicatie plaats middels toolboxen, white board in de kantine en het aanspreken van 

medewerkers. O.a. over de wijze van tanken en registreren en het nut daarvan. Verder de kleine zaken: deuren 

naar buiten dicht, kachel uit als je de loods verlaat, lichten uit, etc. 

 

Extern: op de eigen website en de SKOA site is het CO2 handboek en bijlagen opgenomen, daar zijn de 

documenten voor trede 5 aan toegevoegd. 

 

Participatie  

Er wordt deelgenomen aan het sectorinitiatief “Sturen op CO2”, georganiseerd door CUMELA Nederland. De 

verkregen informatie wordt zowel met collega’s tijdens het overleg gedeeld en vertaald naar het eigen bedrijf. 

Er is door de directie samen met de KAM functionaris gekeken naar andere/nieuwe initiatieven op gebied van 

participatie, echter dat heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. Besloten is om deel te blijven nemen aan het 

sectorinitiatief “Sturen op CO2”. 

 

Keteninitiatief 

In het kader van het behalen van trede 5 is er een keteninitiatief in kaart gebracht, de onderbouwing en de 

documenten zijn terug te vinden op de SKAO site. 

 


