
Energie en emissiebeleid 

Proludic B.V. wil voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor meer energie en milieuvriendelijke uitvoering van de 
werkzaamheden en streeft naar continue verbetering. Om deze reden zal Proludic B.V. voorstellen implementeren, die zorgen voor 
meer energieefficiëntie. We zijn bereid ons bewustzijn te vergroten over ons energie verbruik en de consequenties daarvan op het 
milieu. Om dit beleid duidelijk aantoonbaar te maken heeft Proludic B.V. gekozen voor de ISO 9001, ISO 14001, VCA** en de CO2 
prestatieladder. CO2 vormt een belangrijk broeikasgas. Het managementsysteem CO2-Prestatieladder is gericht op het in kaart 
brengen van de CO2 emissies en het op basis daarvan verminderen van deze emissies. Naderhand vindt een onafhankelijke 
toetsing plaats van dit managementsysteem door een certificerende instantie. Wij streven ernaar om in dit jaar op niveau 3 
gecertificeerd te worden. 

Het energie- en emissiebeleid wordt in praktijk nageleefd door: 
• Het opstellen van doelstellingen en streefcijfers welke jaarlijks door de directie worden beoordeeld en herzien

(directiebeoordeling);
• Het inspelen op aanzienlijke energieverbruik gebieden door op zowel organisatorisch maatregelen als tijdens de uitvoering;
• Registraties van het energieverbruik;
• Aanschaf of renovatie van voertuigen, apparatuur, materialen en gebouwen;
• Het transparant maken van het energieverbruik voor alle medewerkers en met hen overleggen en inventariseren, hoe zij

invloed      kunnen uitoefenen op het energie verbruik;
• Het motiveren van de medewerkers met het doen van voorstellen die kunnen bijdragen aan de vermindering van het

energieverbruik.

Proludic B.V. zal de relevante wet en overige eisen van de autoriteiten op het gebied van energie en andere bepalingen naleven. 
Deze beleidsverklaring staat iedereen, intern en extern, op aanvraag ter beschikking en wordt jaarlijks beoordeeld en zo nodig 
aangepast. 
Proludic B.V. verwelkomt alle steun, zodat we gezamenlijk energie kunnen besparen en kunnen bijdragen aan een beter milieu. 



Voorwoord en afbakening CO2 

Proludic BV is al geruime tijd bezig met het besparen van energie. 
De zorg voor ons milieu maken wij aantoonbaar in de jaarlijks opgestelde CO2-footprint, waarop te zien is hoe groot de uitstoot van 
onze organisatie is. De rapportage van onze CO2-footprint is opgesteld door gebruik te maken van de Milieubarometer, dit is een 
product van Stichting Stimular. Met behulp van dit CO2- footprint model wordt de CO2-emissie in kaart gebracht en 
gekwantificeerd. 
Het geeft ons kennis in onze eigen CO2-uitstoot en helpt ons te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van onze 
bedrijfsvoering terug te dringen. De CO2-prestatieladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk 
systeem voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het uitgangspunt van een certificering van de CO2-prestatieladder is 
honorering van inspanningen met betrekking tot het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een managementsysteem is 
geïmplementeerd waarin gestructureerd wordt gewerkt aan vermindering van de CO2-uitstoot. 
Centraal staat de PDCA- cyclus, ofwel de “Plan-Do-Check-Act” methodiek, deze methodiek gebruiken wij ook ten behoeve van ons 
managementsysteem gebaseerd op de ISO 9001, ISO 14001 en VCA* norm. 

In de praktijk betekent dit het nemen van de volgende stappen: 
Stap 1. : Bepalen van de energiebronnen die een aanzienlijk effect op onze CO2-uitstoot hebben; 
Stap 2. : Kwantificeren van de CO2-emissie; 
Stap 3. : Bepalen van de doel- en taakstellingen. Het nemen van reductiemaatregelen; 
Stap 4. : Het controleren van de effecten van de maatregelen en bijsturen. 

Er zal worden getracht om onze CO2-uitstoot te verminderen. De genomen maatregelen en de daaruit volgende effecten zullen 
worden opgenomen in deze rapportages. De rapportage van onze CO2-footprint zal hierom 2 x per jaar worden geactualiseerd en 
gepubliceerd op onze website. 



CO2 Footprint Proludic BV 2018 

CO2 scope 1 

Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 1.997 m3 1,89 kg CO2 / m3 3,77 ton CO2 

Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg 1.430 kg CO2 / kg 0 ton CO2 

Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 9.563 liter 2,74 kg CO2 / liter 26,2 ton CO2 

Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 2.218 liter 3,23 kg CO2 / liter 7,16 ton CO2 

Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,23 kg CO2 / liter 0 ton CO2 

Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 15.445 liter 3,23 kg CO2 / liter 49,9 ton CO2 

Bestelwagen (in liters) LPG Goederenvervoer 297 liter 1,81 kg CO2 / liter 0,536 ton CO2 

Subtotaal 88,5 ton CO2 

CO2 scope 2 

Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 13.680 kWh 0,649 kg CO2 / kWh 8,88 ton CO2 

Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,649 kg CO2 / kWh 0 ton CO2 

Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO2 / kWh 0 ton CO2 

Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km 0,220 kg CO2 / km 0 ton CO2 

Subtotaal 8,45 ton CO2 

CO2 scope 3 

Drinkwater Water & afvalwater 0 m3 0,298 kg CO2 / m3 0 ton CO2 

Afvalwater Water & afvalwater 0 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO2 / m3 huishoudelijk 0 ton CO2 

Openbaar vervoer Woon-werkverkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO2 / personenkm 0 ton CO2 

Fiets en lopen Woon-werkverkeer 2.190 km 0 kg CO2 / km 0 ton CO2 

Personenwagen Woon-werkverkeer 11.600 km 0,220 kg CO2 / km 2,55 ton CO2 

Subtotaal 2,55 ton CO2 

Totaal 99,0 ton CO2 

Compensatie 0 ton CO2 

Netto CO2-uitstoot 99,0 ton CO2 



Onderzoek naar reductiemogelijkheden (invalshoek: Reductie) 

  Proludic heeft in 2018 het verbruik geïnventariseerd. Deze inventarisatie dient als uitgangspunt voor het reductieplan. 2018- 2021. 

Nr Omschrijving Verantwoordelijke Betrokken Datum 
aanpak 

Besparing 
(max) 

Doel % 
2018 

Doel % 
2019 

Doel  % 
2020 

Doel % 
2021 

Scope 1 (2017/2021 op 4 jaar) meer dan 25 % gemiddeld per jaar 

1 Ontwikkelen stimuleringsbeleid voor keuze auto, 
aanschaf 
beperken van nieuwe personenauto’s kiezen 
voor een A of B label. 

Directie Directeur  Bij vervanging 6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

2 Het nieuwe rijden invoeren. (Code 95) Directie KAM  2019 7,5% 3% 2% 1,50% 1% 
4 Optimalisatie ploegenindelingen voor een 

efficiëntere route-indeling waardoor aantal 
gereden km’s verminderd wordt. 

Directie Planning  2019 2% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

5 Kijken naar Rijden met full-electric Directie Medewerkers  Bij vervanging 30 % 0% 10% 10% 10% 

6 Training medewerkers P&O Medewerkers  Per direct     4% 2% 1% 0,50% 0,50% 
7 Juiste bandenspanning Werkplaats Medewerkers  2019 4 %     2% 1% 0,50% 0,50% 

Scope 2 (2017/2021 op 4 jaar) meer dan 30 % gemiddeld per jaar 

1 Omzetten leveringscontracten naar groene stroom 
t.b.v. verlaging CO2 uitstoot.

Directie KAM 2019 15% 7% 5% 2% 1% 

2 Bewuster omgaan met energie Directie Medewerkers Per direct 4% 1% 1% 1% 1% 

** Bron: erkende maatregelen energiebesparing: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/ 

Voortgang CO2-reductiedoelstellingen 2018-2021 
Naar aanleiding van het overzicht van het verbruik, zoals weergegeven in de vorige paragraaf, is bepaald welke mogelijkheden er zijn voor reductie en welke acties 
zijn ondernomen om energiereductie te bewerkstelligen (per energiestroom). 

Planning meetmomenten  
Voor het meten van de verschillende energiestromen is een plan opgesteld. In de onderstaande tabel is te zien wanneer energiefactoren gemeten worden, door wie 
en waar de informatie verkregen kan worden. 

Managementsysteem ISO 9001 / ISO 14001 / VCA / CO2  © Organisatiesysteem BV 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/


Scope 1 emissies 

Categorie Meetmoment Wie Toelichting* 

Brandstofverbruik 
materieel 

1x per 6 
maanden 

CO2-coördinator registratie en facturen 

Brandstofverbruik 
bedrijfsauto’s 

1x per 6 
maanden 

CO2-coördinator registratie en facturen 

Scope 2 emissies 

Categorie Meetmoment Wie Toelichting* 

Elektriciteitsverbruik 
(in 
kWh) 

1x per  maand CO2-coördinator facturen 

Beheersing doelstellingen 
De berekening vindt plaats aan de hand van facturen en managementregistratiesystemen. 

Elk half jaar zal de werkelijke situatie worden getoetst met de verwachte situatie. Dit wordt gerapporteerd aan het management. Wanneer afwijkingen worden 
geconstateerd, geeft deze rapportage aan welke corrigerende maatregelen worden getroffen. De jaarlijkse evaluatie nemen we in de directiebeoordeling op en aan 
die hand van die beoordeling worden doelstellingen bijgesteld of worden er nieuwe doelen aan toegevoegd. Het management van Proludic wordt te allen tijde op de 
hoogte gebracht van de halfjaarlijkse reviews op de doelstellingen d.m.v. toolboxen. 

Jaarlijks worden de worden de gerealiseerde reducties, doelstellingen en bevindingen in de directiebeoordeling opgenomen en beoordeeld. 

Evaluatie reductie doelstellingen en toekomst 
Reductiedoelstelling t/m 2018 is gerealiseerd: er is meer dan 25% per jaar gereduceerd. Doelstelling op de langere termijn is in 2018 al ruim gerealiseerd. In de eerste 
6 maanden van 2018 is de CO2-uitstoot t.o. de eerste 6 maanden van 2017 al met 30% gestegen. (zie footprint) Oorzaak hiervan is het aantrekken van de 
arbeidsmarkt en de inzet van inleenkrachten op voertuigen en machines van Proludic. Zoals het er nu naar uitziet zal dat de komende jaren dalen. 

Tot slot 
De wereld in beweging. We focussen ons op het beperken van de CO2-uitstoot. Deze ontwikkeling gaat ook Proludic niet voorbij. Proludic is er van overtuigd dat zij 
verschil kan maken door een actief CO2-reductie beleid te voeren. Hiermee hoopt Proludic ook andere bedrijven binnen haar branche te stimuleren om actief te 
werken aan CO2-reductie. 
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