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1. Energiemanagementprogramma  
 

VORM heeft in de tijdsperiode 20122016 een enorme CO2 reductie gerealiseerd. Met een beoogde reductie van 45%, werd in 2016 een reductie percentage van 53,5% behaald. 

Niet alleen is dit in procenten een aanzienlijke hoeveelheid, ook in absolute CO2 van 932,6 ton is dat relatief laag.  

Het verschil is het grootst tussen 20152016. Met de inzet van alle maatregelen als ‘groene stroom’ en ‘vervroegde aanvraag nuts projectlocaties’, zijn de grootste uitstoters 

drastisch gereduceerd dan wel zo goed als nul. 

 

Onderstaand de resultaten van de periode 20122016 met: 

� Reductie   In procenten t.o.v. het basisjaar 2012 

� Doel   Beoogde absolute CO2 uitstoot, op basis van de reductie percentage 

� Emissie   Behaalde absolute CO2 uitstoot 

De doelstellingen zijn onderverdeeld over scope 1, 2 en gecombineerd.  

 

 

1. 1 De resultaten  20122016  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 Basisjaar Reductie Doel Emissie Reductie Doel Emissie Reductie Doel Emissie Reductie Doel Emissie 

Scope 1 1.110,8 1% 1.099,7 1.040,41 2% 1.088,6 926,9 3% 1.077,4 1.276,4 4% 1.066,4 921,6 

Scope 2 898,3 10% 808,5 856,2 20% 718,6 1.045,3 30% 628,6 1.167,8 95% 42,8 11,0 

Totaal 2.009,1 5% 1.908,2 1.896,6 10% 1.807,2 1.972,2 15% 1.706,0 2.446,2 45% 1.109,2 932,6 

 

 

 

1.2 De toekomst  20172021  
Om een nauwkeuriger trendanalyse te kunnen zien, wordt in deze periode de indicator ‘CO2/omzet’ aangehouden. Fluctuaties zijn daardoor minder van invloed. 

Logischerwijs wordt er meer CO2 uitgestoten, als er meer gebouwd wordt. Tussen 2012 en 2016 was er een reductie van 75% behaald.  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CO2 / 

Omzet 
12,72 12,68 11,65 11,67 3,20 

Reductie Doel Emissie Reductie Doel Emissie Reductie Doel Emissie Reductie Doel Emissie Reductie Doel Emissie 

76% 3,05 (2,88) 77% 2,93  78% 2,80  79% 2,67  80% 2,54  

 

1% 1% 1% 1% 1% 



 

 

2. Uitvoering 
 
De grootste CO2

 uitstoters in de jaren 20122016, zijn weergegeven in onderstaande top3. Elektriciteit is hierin niet 

meegenomen sinds het in gebruik nemen van Nederlandse groene stroom: 

� Bedrijfswagens (63%)  Benzine & diesel    Zakelijke personenauto’s  

� Materieel (17%)   Diesel     Aggregaten, bouwmachines 

� Verwarmen (13%)  Gas     Kantoor, MD, bouwkeet  

 

 

Om de uiteindelijke reductie van 5% te behalen, zijn dit de mogelijke maatregelen gemarkeerd in de 

maatregelenlijst en de geplande maatregelen opgenomen in het 3.B.1 Reductiebeleid. 

 

 

3. Monitoren en meetmethodiek 
 
Dit wordt volledig gedaan in de online applicatie ‘CO2 Management’ van Smarttrackers 

(http://co2management.nl/).  

 

Meterstanden worden zoals voorheen hoofdzakelijk via de ‘Joulz e–dataportal’ uitgelezen van Stedin 

(https://joulz.edataportal.nl/login/).  

Indien er geen slimme meters aanwezig zijn wordt dit uitgelezen door de bouwplaatsmedewerkers en doorgegeven 

aan de backoffice van de afdeling innovatie.  

Bovendien wordt de meterstand bij elke ‘werkplekinspectie’ door het management voor VCA uitgelezen, of er wel of 

geen slimme meter aanwezig is.  

 

Het monitoren gebeurt middels de halfjaarlijkse (de zogenaamde 1ste en 2de semester) footprint rapportage. Vanaf 

30 juni en 31 december sluit het semester en wordt de rapportage gegenereerd via ‘CO2 Management’. Hierin wordt 

de stand van zaken bekeken van de doelstelling en tot zo ver uitgevoerde maatregelen. 
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4. Rol omschrijving CO2 verantwoordelijke 
Verantwoordelijk voor het CO2 reductiebeleid bij ons bedrijf is de Directie. 

De operationele toewijzing is gekoppeld aan de functie van “Innovatiemanager” en deze rapporteert aan Directie. 

Dit hoofdstuk beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij deze rol horen.  

 

Energiestromen 

� Verantwoordelijk voor een uptodate overzicht van alle energiestromen.  

� Taak om deze lijst te kwantificeren en bij te houden. 

� Bevoegd om (deel)taken te delegeren. 

 

Doelstellingen 

� Verantwoordelijk voor het behalen van de CO2reductiedoelstellingen. 

� Taak om bijbehorende taakstellingen uit te voeren. 

� Bevoegd om (deel)taken te delegeren. 

 

Ontwikkelingen 

� Verantwoordelijk voor continu overzicht van ontwikkelingen in de sector/keten en de technologie die van 

invloed kan zijn op het bedrijf.  

� Taak om brainstormsessies te organiseren om dit overzicht uptodate te houden. 

� Taak om ontwikkelingsprojecten op te zetten uitgroeiend naar sector brede CO2 reductieprogramma’s. 

� Bevoegd om acties uit te zetten. 
 

Externe belanghebbenden 

� Verantwoordelijk voor continu overzicht van externe belanghebbenden. 

� Taak om brainstormsessies te organiseren om dit overzicht uptodate te houden. 

� Taak om dialoogsessies te organiseren en resultaten te analyseren. 
� Bevoegd om acties uit te zetten. 

 

Implementatie 

� Verantwoordelijk voor algemene kennis / bewustzijn CO2reductiebeleid bij alle medewerkers van ons 

bedrijf. 
� Taak om het CO2reductiebeleid uit te voeren inclusief continue verbetering. 

� Bevoegd om taken te delegeren / acties uit te zetten. 
 


