
Plan van Aanpak CO2 prestatieladder 
 
In 2016 is binnen Hein Heun B.V. besloten om ons te laten certificeren voor de CO2 
prestatieladder. Hein Heun B.V. is zich bewust van haar maatschappelijke taak en bijdrage in 
dit kader. Derhalve is besloten onze CO2-footprint op te stellen, om als basis te dienen voor 
de actieve verbetering van de CO2 prestatie van Hein Heun Groep b.v. 
 
Wij zijn voornemens om ons vooralsnog te handhaven niveau 3 van de CO2-prestatieladder. 
 
Om onze CO2 productie te reduceren zal een lijst van maatregelen worden opgesteld welke 
wij hopen te realiseren om de gemaakte doelstellingen te behalen. 
 
Er is reeds voortgang geboekt in diverse maatregelen van het energiemanagementplan: 
De nog te ondernemen acties hebben betrekking op: 
* Invullen van de jaarlijkse maatregelenlijst SKAO door de KAM-functionaris.  
* Aanbrengen van LED-verlichting in de nieuw te bouwen bedrijfshal Vroomshoop onder 
   verantwoordelijkheid van de Algemeen Manager. Realisatie eind 2020 met een 
   CO2-reductie van ongeveer 80-90% op basis van de traditionele verlichting; 
* Onderzoek naar de realisatie van Groene Stroom voor de verschillende locaties, waarbij 
   de eerste locatie over zal stappen per 01-01-2020. Verantwoordelijkheid Algemeen 
   Manager. Bij volledige overstap komt de CO2-footprint voor elektra daarmee op nul te 
   staan, mits gebruik wordt gemaakt van Groene Stroom van 100% Nederlandse oorsprong; 
* Halfjaarlijkse toolboxmeeting met CO2-onderwerpen, verzorgd door de leidinggevende, 
   onder verantwoordelijkheid van de KAM-functionaris. Hiermee wordt de bewustwording 
   van de medewerkers op het gebied van CO2 en energie verhoogd. Verwacht wordt, dat 
   deze bewustwording een besparing zal geven van 0,5-1% op de totale footprint; 
* Communicatie intern en extern verzorgen conform het communicatieplan onder 
  verantwoordelijkheid van de Algemeen Manager; 
* Voorlichting en opleidingen ‘Het Nieuwe Rijden’ verzorgen voor de chauffeurs onder 
  verantwoordelijkheid van de Algemeen Manager.  
  Samen met het carpoolen kan dit een besparing realiseren van 5% in het   
  brandstofverbruik; 
* Stimuleren van het carpoolen naar projecten onder verantwoordelijkheid van de 
  planner(s). Deze actie is direct ingevoerd en heeft continue aandacht. Samen met 
  ‘Het Nieuwe Rijden’ kan dit een besparing realiseren van 5% in het brandstofverbruik. 
   
  Voor het Keteninitiatief wordt verwezen naar het document De weg naar 2020 – Circulair 
  bouwen: Emissie neutraal ver-/ombouwen van supermarkten. 
  De doelstelling is om in 2020 te komen tot het volledig CO2-neutraal ver-/ombouwen van 
  supermarkten, door het aandragen van alternatieve en duurzame oplossingen voor 
  materiaal en 100% recycling in 2020. 
 
Voor de organisatie zijn bovenstaande doelstellingen realistisch en wordt ook verwacht dat 
deze volledig gerealiseerd zullen gaan worden. 


