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1. Inleiding 
Eenmaal per jaar voert Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. een review uit m.b.t. de Co₂  
reductiedoelstellingen. Tijdens deze jaarlijkse audits worden alle genoemde maatregelen gecheckt 
aan de hand van constateringen. Dit document beschrijft een review over het jaar 2020.  
 
Deze review is uitgevoerd op 21 april 2021 door Mandy van der Hoort. 
 

2. Voortgang Reductiedoelstellingen 
In dit hoofdstuk wordt kwalitatief aangegeven hoe het staat met de maatregelen die mogelijk 
moeten maken dat de doelstellingen behaald worden.  
 

2.1 Voortgang Reductiedoelstellingen 
Het is per jaar moeilijker om de reductiedoelstelling van 1% minder uitstoot te behalen. Dit komt met 
name omdat er al veel maatregelen zijn genomen en succesvol en blijvend zijn geïntegreerd in het 
arbeidsproces.  Voor 2020 zijn de reductiedoelstelling wederom behaald, met name door de 
invoeren van HVO 100. De proef met Traxx diesel was geen succes en heeft geen Co2 vermindering 
ingeleverd, gebruik van HVO 100 levert veel besparing op. Daarnaast hebben wij inmiddels een 
aantal elektrische auto’s in 2021 aangeschaft en blijven we onderzoeken waar mogelijk meer 
elektrisch materieel ingezet kan worden.   
 

2.2 Voortgang subdoelstelling kantoren en werkplaats 
 

Maatregelen Constateringen  
Bewaken zonnepanelen en warmtepompen Bewaking via app, deze wordt beheerd door de 

installateur  

 

2.3 Voortgang subdoelstelling materieel en bedrijfsauto’s 
 

Maatregelen Constateringen   
Cursus het nieuwe rijden voor alle 
vrachtwagenchauffeurs 

Uitgevoerd   

Cursus het nieuwe draaien voor 
tractorchauffeurs en 
kraanmachinisten 

Uitgevoerd   

Registratierapporten Scania 
bespreken met de 
vrachtwagenchauffeurs 

Maandelijks overzicht gestuurd 
en opvallende punten worden 
besproken. Daf wordt in 2021 
ook geïntroduceerd. 

 

Campagne ‘Discipline’ waarin o.a. 
onnodig stationair draaien wordt 
aangepakt 

Continue  
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2.4 Voortgang subdoelstelling overige acties 
 

Maatregelen Constateringen  
Bewustzijn medewerkers vergroten / interne 
presentaties en toolbox geven 
 

Continue door Mandy van der Hoort 
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