
Tussentijds communicatiebericht 

  

Om deze doelstelling te realiseren 

worden de volgende maatregelen 

gerealiseerd: 

 
Uitgevoerde CO2-
reductiemaatregelen  

1. Bewuster worden van 

brandstofverbruik: rijgedrag 

aanpassen (het nieuwe rijden, 

15 tips). 

2. Bepalen van de norm op basis 

van de werkelijke CO2-uitstoot 

en het brandstofverbruik in 

plaats van de fabrieksnorm.  

3. Dieselauto’s vervangen door 

benzine en/of (semi)elektrische 

auto’s.  

4. Bepalen van een inkoopbeleid 

om zuinigere en/of elektrische 

auto’s te promoten bij 

medewerkers.  

5. Actief banden op spanning 

brengen middels bijvoorbeeld 

een slimme bandenpomp. 

6. Actief sturen op rijgedrag, door 

bijvoorbeeld een interne 

competitie. 

7. Nieuwe euro 6 vrachtwagen 

besteld. 

 

Geplande CO2-
reductiemaatregelen 
 

1. Beter meten en analyseren van 

verbruiksgegevens 

(kilometerstanden vs. getankte 

liters). 

2. Inkopen vrachtwagen met een 

EURO 6 motor bij vervanging. 

3. Onderzoek uitvoeren naar 

elektrisch rijden voor 

vrachtwagens. 

4. Verminderen stationair 

draaien. 

5. Planning optimaliseren. 

6. Leeggewicht monitoren. 

7. Monitoren van rijgedrag bij een 

grotere groep bestuurders. 

8. Minder ‘dagelijkse’ lading 

meenemen 

 

 

CO2-Reduciedoelstelling 

Om de uitstoot te reduceren, is de 

volgende CO2-reductiedoelstelling 

opgesteld: 

 

Wil jij bijdragen aan het behalen 

van deze ambitieuze doelen? Dat 

kan! Hieronder vind je een aantal 

manieren om mee te doen: 

• Als bestuurder kun jij 

ontzettend veel bijdragen 

aan het reduceren van ons 

brandstofverbruik door 

bewust te rijden en te 

anticiperen op het verkeer. 

Dit scheelt ook in de 

onderhoudskosten. 

• Kijk wat je allemaal 

meeneemt: heb je dat wel 

nodig? Maak van je bus 

geen werkplaats/magazijn! 

 

Wij vragen van iedere medewerker 

mee te denken om onze CO2-

uitstoot nog verder te verlagen. Zo 

zetten we ons samen in om onze 

CO2-reductiedoel-stelling te 

behalen. Heb je zelf een idee? Laat 

graag van je horen! 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scope 3 

Gebr. Vos vindt het belangrijk om inzicht te verkrijgen in haar belangrijkste 

scope 3 emissies; dit is de uitstoot die indirect door Gebr. Vos wordt 

veroorzaakt, dus bijvoorbeeld door klinkers die worden geproduceerd en afval 

wat we afvoeren. Allereerst heeft Gebr. Vos bepaald wat de grootste product-

marktcombinatie is, dus waar het grootste aandeel van de omzet vandaan 

komt. Dit is gemaakt aan de hand van de kwalitatieve analyse. Dit is straatwerk 

voor overheden. 

Daarnaast is een kwantitatieve analyse gemaakt om te zien hoe groot de 

uitstoot van Gebr. Vos in scope 3 werkelijk is.  

 
Ketenanalyse 
In deze ketenanalyse wordt ingezoomd op het transport van afval voortkomend uit de 

projecten in en rond Goirle en Tilburg. Omdat deze analyse zich richt op 

reductiemogelijkheden in afvaltransport, wordt er minder gedetailleerd gekeken naar de 

werkelijke verwerking van het afval. Er is een overzicht gepresenteerd voor de vier 

ketenstappen van het project in Goirle: 

✓ Ingekochte materialen 

✓ Werkzaamheden Gebr. Vos 

✓ Transport afval 

✓ Verwerking afval 

 

 

Evaluatie afgelopen periode: 

In de afgelopen periode zijn de hoeveelheden niet wezenlijk veranderd, de 

kengetallen, zoals opgenomen op deze website zijn nog steeds van toepassing. 

 
Prognose komende periode: 

Met als referentie de huidige inzichten zijn er geen relevante veranderingen te 

verwachten ten aanzien in het speelveld van de CO2. 


