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1. De status van acties die zijn voortgekomen uit voorgaande
directiebeoordelingen, interne audits en audits van de LadderCI
Dit is de halfjaarlijkse directiebeoordeling volgens de CO2-Prestatieladder niveau 3. Dit is de tweede
directiebeoordeling voor de CO2 prestatieladder en afgelopen half jaar heeft onze eerste audit plaats
gevonden van de Ladder CI. Tijdens de interne audit zijn er geen acties voortgekomen. Derhalve zijn
er geen openstaande acties.
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2. Wijzigingen in externe en interne belangrijke punten die relevant
zijn voor het managementsysteem
Interne veranderingen
Er zijn op dit moment nog geen zichtbare veranderingen. Voor het tweede half jaar zal dit wel zo zijn.
Sinds kort werkt de organisatie met Fleets online; hiermee is de organisatie op een later moment in
staat om per einde van de maand de kilometers en draaiuren uit te lezen. Dit zal monitoring
eenvoudiger maken.

Externe veranderingen
Er zijn geen veranderingen.

3. Informatie over de prestaties en doeltreffendheid van het CO2managementsysteem
a. Het energiebeleid en de reductiemaatregelen;
Door de geleverde inspanningen is het doel om in 2021 niveau 3 van de CO2-ladder te behouden en
stappen te gaan zetten richting niveau 4. Het energiebeleid zoals opgenomen in het jaarverslag en de
beleidsverklaring is voldoende actueel en past bij de organisatie. De communicatie over CO2 verloopt
goed. Het bewustzijn binnen de organisatie groeit, al gaat dit met pieken en dalen. De voortgang van
de maatregelen is opgenomen in het document 3.B.1 Voortgang maatregelen. Tijdens deze
beoordeling zijn de maatregelen nogmaals doorgenomen. Directie vind dat men voldoende
maatregelen heeft genomen voor dit moment en dat er geen wijzigingen zijn.

b. De energieprestaties, emissies en de actuele energiebeoordeling (eis 2.A.3);
In het document energiebeoordeling is er een overzicht gemaakt van de verschillende verbruikers.
De top groot verbruikers van Holland Drilling zijn. In het document energiebeoordeling zijn kansen
weergegeven voor een verdere reductie van de 3 grootste stromen.

c. De voortgang op de reductiedoelstellingen en mate waarin deze zijn behaald
In 2021 is het energiemeetplan opgesteld. De vereiste gegevens en verbruiken zijn opgenomen in de
diverse gedocumenteerde informatie. Het energiemeetplan werkt op dit moment naar behoren.
Hierdoor hoeven we de stuurcyclus niet aan te passen.

d. De communicatie en initiatieven;
Het initiatief in 2020 bestond uit het volgen van bijeenkomsten bij Cumela sturen op CO2. RvK zal
deze bijeenkomst volgen. Voor dit jaar is er budget (€650,-)vrijgemaakt en voor komend jaar is hier
wederom eenzelfde budget voor vrijgemaakt. Budget bestaat uit contributie Cumela sturen op CO2
en het vrij maken van GP voor het bezoeken van de bijeenkomsten.
Er is nog een initiatief meer uitgekozen duurzaammkb.nl, hiervoor wachten wij nog op aanvullende
informatie.

e. De punten van zorg van de onafhankelijk deskundige (eis 4.C); De
auditresultaten: interne audit (incl. doelstellingen per eis) en audits door de
LadderCI .
Uit de interne audit is gebleken dat onderstaande acties en of verbetermaatregelen zijn of worden
doorgevoerd ter continue verbetering van het CO2 managementsysteem.
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f. Afwijkingen en corrigerende maatregelen;
Op dit moment zijn er geen corrigerende maatregelen vastgesteld ter continue verbetering.

4. De toereikendheid van middelen;
De CO2 doelstellingen en maatregelen zoals deze nu zijn opgesteld voldoen. Ook de middelen om de
doelstellingen te behalen zijn op dit moment toereikend.

5. De doeltreffendheid van ondernomen acties voor het oppakken van
reductiekansen
De voortgang van de reductiedoelstellingen zijn opgenomen in het jaarverslag. Vanaf komend jaar
kunnen we monitoren of doelstellingen gehaald worden, dat is op dit moment nog te vroeg. Wel
kunnen we zeggen dat door het uitvoeren van diverse maatregelen het waarschijnlijk lijkt dat alle
doelstellingen gehaald worden.

6. Kansen voor verbetering;
De CO2 reductiemaatregelen zijn opgenomen in het digitale kwaliteitssysteem bij doelstellingen en
acties. Alle maatregelen in dit document worden door de directie ondersteund.

7. Output
a. Kansen voor verbetering;
Nieuwe CO2 reductiemaatregelen zijn in beeld in het online kwaliteitssysteem en de
maatregelenlijst. Alle maatregelen in dit document worden door de directie ondersteunt. Voor dit
jaar is wederom budget vrijgemaakt voor het volgen van de bijeenkomsten van Cumela sturen op
CO2.

b. De noodzaak voor wijzigingen in het CO2-managementsysteem,
reductiedoelstellingen, reductiemaatregelen en (deelnames aan) initiatieven;
De CO2 doelstellingen en maatregelen zoals deze nu zijn opgesteld voldoen. Mogelijk zal het volgend
jaar noodzakelijk zijn deze aan te passen. Op dit moment niet van toepassing.

c. Vanaf niveau 3 conclusies over de waarschijnlijkheid van het halen van eerder
intern/extern gepubliceerde reductiedoelstellingen;
Als de maatregelen zoals deze zijn opgesteld uitgevoerd gaan worden conform planning gaan we de
doelstellingen behalen. De verwachting is dat we hier komend jaar meer over kunnen zeggen.

d. Doeltreffendheid van het CO2-managementsysteem, inclusief een expliciete
uitspraak over in hoeverre de CO2-Prestatieladder functioneert zoals deze
bedoeld is, gebaseerd op de resultaten van de interne audit met betrekking tot
de doelstellingen per eis;
De CO2 prestatieladder is op dit moment voldoende doeltreffend. Ook de interne audit met
betrekking tot de doelstelling per eis laat zien dat er op dit moment geen aanvullende sturing
noodzakelijk is. Op grond van bovenstaande bevindingen concluderen wij dat de implementatie van
het CO2 managementsysteem geschikt en adequaat is en dat op dit moment het systeem effectief en
doeltreffend werkt.

e. Behoefte aan middelen.
Op dit moment is er geen behoefte aan middelen.

Conclusie
De organisatie voldoet aan de eisen van de veiligheidsladder trede 3.

