MAATREGELENLIJST CO2 - rev 1
Maatregel

Sluipverbruik elektriciteit - hoofdkantoor

Papierverbruik sensibilisering + instellingen
kopieermachine hoofdkantoor

Lichtinval garage en schrijnwerkerij
Ecodriving lessen - hoofdkantoor

Groene stroom aankopen - hoofdkantoor

Groene stroom aankopen - hoofdkantoor

Conciergewoning 1 - verwarming
Conciergewoning 2 - buiten dienst

Garage - verhelpen persluchtlekken en wijzigen
compressor
Papierverbruik sensibilisering - werven

Ecodriving lessen - werven

Groene stroom aankopen - werven
LED verlichting
E -bikes

Verantwoordelijke

Termijn

Emissiestroom

Scope

Activiteit

Categorie
B
vooruitstrevend

Uitgevoerd

HSEQ

2017

Elektriciteit

2

Kantoor

Kantoor

HSEQ

2018

Papierverbruik

3

Kantoor

Kantoor

x

2017 - 2018

Elektriciteit

2

Werkplaatsen

Werkplaatsen

x

ok

2017

Brandstof
(bedrijfswagens)

1

Mobiliteit (woon werk + naar
werf)

Logistiek / transport

x

ok

Doelstelling is om dit te bekijken/analyseren in het kalenderjaar 2019. Let VL-Mat
wel: dit is groene stroom uit Noorse landen. Telt niet mee voor CO2
prestatieladder.
Doelstelling is om dit te bekijken/analyseren in het kalenderjaar 2020 VL-Mat
groene stroom van Belgische windmolens.

2019

Elektriciteit

2

Kantoor

Kantoor

x

2020

Elektriciteit

2

Kantoor

Kantoor

x

Renovatie van de verwarming van de conciërgewoning waardoor deze
efficiënter wordt. On hold
De 2e conciërgewoning (Willem Elsschotstraat) wordt niet meer gebruikt
sinds half 2017.
Hierdoor zal voornamenlijk vanaf 2018 het effect zichtbaar worden.
Indicatie geeft aan dat dit een daling van ongeveer 1% van het
energieverbruik zal realiseren
De persluchtlekken werden verholpen en een nieuwe compressor werd
geïnstalleerd. Reductie van 1%
Sensibiliseringscampagne papierverbruik ook op de werven. Ook
dubbelzijdig printen.
Dit d.m.v. VL-Alert en artikels in het personeelsmagazine (Valariaantje).
Reductie van 30% papierverbruik
Voor werknemers die meer dan 45.000 km per jaar rijden werden in 2017
eco drive cursussen georganiseerd. Reductie van 5%
In totaal volgden 8 personen deze cusus (3 werknemers van het
hoofdkantoor en 5 werknemers werkzaam op de werven).

VL-Mat

2018

Elektriciteit

2

Kantoor

Kantoor

x

VL-Mat

2017

Elektriciteit

2

Kantoor

Bedrijfsprocessen

x

VL-Mat

2017

Elektriciteit

2

Werkplaatsen

Werkplaatsen

HSEQ

2018

Papierverbruik

3

Bouwplaats / werf

Bouwplaats / werf

HSEQ

2017

Brandstof
(bedrijfswagens)

1

Logistiek / transport

Logistiek / transport

Doelstelling is om dit te bekijken/analyseren in het kalenderjaar 2020 groene stroom van Belgische windmolens.
LED verlichting op de werven. Reductie van 2%
Voorzien van E-bikes voor de werknemers

VL-Mat

2020

Elektriciteit

2

Bouwplaats / werf

Bouwplaats / werf

VL-Mat
HR

2019 + 2020
2018+2019

Elektriciteit
Woon-werk verkeer

2
3

Bouwplaats / werf
Mobiliteit (woon werk +
naar werf)
Kantoor

x

ok

Kantoor

x

ok

Sensibiliseringscampagne rond sluimerverbruik.
Dit d.m.v. VL-Alert en artikels in het personeelsmagazine (Valariaantje).
Reductie van 2,5%
Sensibiliseringscampagne rond papierverbruik + printer standaard op
dubbelzijdig.
Bijkomend sensibilisering via VL-Alert en artikels in het
personeelsmagazine (Valariaantje). Reductie van 30 percent op
papierverbruik
Vervangen van de lichtkoepels voor meer lichtinval. Dit werd uitgevoerd
in 2018
Voor werknemers die meer dan 45.000 km per jaar rijden werden in 2017
eco drive cursussen georganiseerd. Reductie van 3%
In totaal volgden 8 personen deze cusus (3 werknemers van het
hoofdkantoor en 5 werknemers werkzaam op de werven).

VL-Mat
HSEQ

Voorzien van elektronische loonbrieven i.p.v. papier

Voorzien van elektronische loonbrieven i.p.v. papieren versies om alzo
papierbesparing te voorzien

HR

2020

Papierverbruik

3

Vervangen van Valariaantje door elektronische
nieuwsberichten

Voorzien van elektronische nieuwsberichten op het intranet en via de
flash-mail i.p.v. het papieren Valariaantje

Communicatie

2020

Papierverbruik

3

Kantoor

Internal use only.

Categorie
A
standaard
x

Bouwplaats / werf
Mobiliteit (woon werk + naar
werf)
Kantoor
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