
 
 

Management review Milieu van VelopA 2013 
Publiekverslag in het kader van de CO2-prestatieladder 

Regelmatig beziet de directie van VelopA de prestaties van de eigen organisatie op het gebied van milieu door middel 

van een management review. 

Doelstellingen en voortgang verbetermaatregelen 

In onderstaand overzicht wordt per thema kort weergegeven  wat er in de afgelopen periode is bereikt en welke 

opvolgende maatregelen genomen gaan worden. 

Thema Doelstelling Resultaten 

Energie Terugdringen 

energieverbruik met 2% 

(t.o.v. het vorige jaar) 

Elektriciteitsverbruik met 1% gedaald 

Gasverbruik is toegenomen, dit door de aanhoudende kou. 

 

 Energiebesparend transport 

inzetten 

Wegens bedrijfseconomische redenen transporteurs, zijn de 

maatregelen zoals vervanging naar zuinigere trucks 

uitgesteld. Wel is er meer aandacht geweest voor de juiste 

beladingsgraad. Verbruik aantal liters diesel t.b.v. 

goederenvervoer is vrijwel gelijk gebleven. 

Het totaal verbruik van brandstof voor de leaseauto’s is 

afgenomen met 2,8%. Alle lease auto’s zijn nu label A of B 

Label 

 80% van de zgn ‘A’-

leveranciers levert hun 

Footprint aan. 

De doelstelling is precies gehaald 

Afval, 

grondstofverbruik 

(indirecte CO2-emissie, 

scope 3) 

Terugdringen van kopiëren 

en printen met 5% t.o.v. 

2012 

In 2013 zijn de multifunctionals vervangen, hierbij is het 

aantal printers teruggebracht worden. Het papierverbruik is, 

in vergelijking met 2012, vrijwel gehalveerd. Dit is met name 

gerealiseerd door de digitalisering van verschillende 

documenten. 

 Stimuleren van klanten om 

duurzame producten te 

kopen (indicator verkocht 

FSC-hout) 

 

In het  % FSC hout zien we over de afgelopen jaren een 

gestage toename. Het stimuleringsbeleid werpt dus zijn 

vruchten af. 

Waterverbruik Geen doelstelling Waterverbruik is minimaal afgenomen in vergelijking met 

2012, oorzaak onbekend 

Organisatie / 

bewustzijn 

Continueren van 

bewustwording van 

leveranciers 

Naast het vragen naar CO2-footprints van de A-leveranciers, 

wordt hen nu ook jaarlijks gevraagd hun 

reductiedoelstellingen aan te geven. Sinds januari 2012 is dit 

ook opgenomen in de inkoopvoorwaarden. 

 Alle afdelingen hebben 

tenminste 1 eigen 

milieudoelstelling 

vastgesteld 

Elke afdeling heeft duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld 

in hun jaarplan. 

 

 

 



 
 

 

CO2-emissie 

De CO2-emisie van VelopA (scope 1, 2 en 3) zijn in kaart gebracht. De totale Co2 uitstoot (scope 1 en 2) is, in 

vergelijking met 2012 licht toegenomen, van 448 ton naar 476 ton. Hoofdzakelijk veroorzaakt door de toename van 

het gas verbruik als gevolg van de lange winterperiode. 

Hoewel de reductiedoelstelling voor 2013 niet is gerealiseerd (2%) zitten we nog volledig op koers voor de 

reductiedoelstelling 2020. 

Huidig energieverbruik en trends (in CO2-relevante milieuprestaties) 

In onderstaande beschrijving zijn de trends in CO2 relevante milieuparameters weergegeven. 

Elektriciteitsverbruik 

Voor het Elektriciteitsverbruik is er een daling behaald van 1% gedaald in vergelijking met 2012 

Doelstelling voor 2013 is slechts 50% gerealiseerd.. 

Gasverbruik 

Voor het Gasverbruik is er een toename geweest van 20%, dit door de lang aanhoudende koude periode. 

Doelstelling voor 2013 niet gerealiseerd..  

Waterverbruik 

Verbruik over 2013 was er een minimaal afgenomen tegenover 2012, oorzaak onbekend.  

Papier (kopiëren en printen) 

In 2013 zijn de multifunctionals vervangen, hierbij zijn het aantal printers gereduceerd. Het papierverbruik is, in 
vergelijking met 2012, vrijwel gehalveerd. 
Doelstelling voor 2013 ruimschoots behaald. 
 

Energiezuiniger rijden   

Verbruik aantal liters diesel t.b.v. goederenvervoer is vrijwel gelijk gebleven. 

Het totaal verbruik van brandstof voor de leaseauto’s is afgenomen resulterend in een afname van 2,8% in uitstoot. 

Alle lease auto’s zijn nu label A of Label B. Doelstelling voor 2013 gedeeltelijk gerealiseerd. 

 

Stimuleren van klanten om duurzame producten te kopen (meting in verkocht FSC-hout)  

Sinds 2004 is er een constant stijgende trend in de verkopen van FSC-hout zichtbaar. 

 

Wijzigingen in wet en regelgeving 

Er vond een wijziging plaats in het activiteitenbesluit. Door een extern adviseur is bij de reguliere interne controle op 

naleving wet- en regelgeving nagegaan in hoeverre VelopA voldoet aan de gewijzigde eisen. 

Milieu-incidenten 

Er hebben geen milieu-incidenten plaatsgevonden. 

Effectiviteit van het managementsysteem 

Hoewel VelopA voldeed en voldoet (en vaak meer dan dat) aan wet-en regelgeving, wensen van de klant, initiëren van 

verbetertrajecten op het gebied van Kwaliteit, Milieu en Duurzaamheid, wordt dit niet altijd op de juiste wijze 

vastgelegd en gecommuniceerd. Een verbetering van het systeem kan daarom geen kwaad. In 2013 is hier  een project 

voor geïnitieerd. In 2014 zal hier een vervolg op zijn.  

 



 
 

De voor 2014 vastgestelde ketendoelstellingen zijn: 

• Terugdringen van energieverbruik met 2%. 

• Co2 prestatie doelstelling:  reductie van 30% in 2020 t.o.v. referentiejaar 2008 (conform doelstellingen 

overheid) 

• Terugdringen van kopiëren en printen met 5% t.o.v. 2009. 

• Energiebesparend inzetten transport. 

• Voortdurend stimuleren van klanten om duurzame producten te kopen. (meting in verkocht FSC-hout) 

• Continueren bewustwording van leveranciers m.b.t. milieuaspecten. 

• 90% van de ‘A’ leveranciers leveren hun CO2 footprint aan. 

• Van bewustwording (intern VelopA) duurzaamheid naar verantwoording nemen individueel.  

Conclusie van de review 

De ISO 9001 en 140001 certificaten werden behouden zo ook het FSC, KOMO certificaat en niveau 5 van de Co2 

prestatieladder. In 2013 is er al een start gemaakt gericht op de aandacht voor de processen en dan met name de 

optimalisatie hiervan zodat we slank en doeltreffend kunnen blijven. Er werd wederom veel aandacht geschonken aan 

duurzaamheid in alle vormen. VelopA zit nog steeds op de goede koers m.b.t. de reductiedoelstelling voor 2020, echter 

wordt het steeds moeilijker de jaarlijkse doelstellingen te behalen. Het  energieplan is voor 2014 dan ook aangepast. 


