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Interne audits 
In 2022 is een interne audit uitgevoerd door Gabrielle Schut van KAM adviseur Holland. Uit deze 
interne audits zijn onderstaande constateringen gedaan: 

Nr. Actiepunt Verantwoordelijk Datum Verificatie 

1 Documenten 2021 publiceren op 
bedrijfseigen website 

Wilco / Raymond 8-5-2022   

2 Documenten 2021 publiceren op 
website SKAO 

Pavel 8-5-2022   

 
Planning interne audits 2023: 

Week Auditor Auditee Normelementen 

14  Michelle Glorie Wilco Verschoor 
Raymond Stevens 
Pavel Zaane 

Alle norm elementen 

 
Externe audits 
Op 10 mei 2022 zal de tussentijdse audit CO2 Prestatieladder niveau 5 plaats vinden, uitgevoerd door 
NCI. Er zijn geen openstaande afwijkingen, wel een aantal opmerkingen welke afgelopen jaar direct 
zijn opgelost.  
 
Voorgaande directiebeoordelingen 
In de voorgaande directiebeoordeling zijn geen concrete doelstellingen geformuleerd ten aanzien van 
de CO2 Prestatieladder. De doelstellingen en maatregelen om CO2 te reduceren worden in de 
volgende paragraaf geëvalueerd. 
 
Interne en externe veranderingen managementsysteem 
Er zijn geen veranderingen.  
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Beoordeling energiebeleid, doelstellingen, maatregelen en communicatie 

1.1 Trends 

 

 

1.2 Voortgang reductiedoelstellingen 

  

Binnen de organisatie is zowel bij de uitstoot in het totaal als gerelateerd aan omgezette € de uitstoot 

flink gedaald. De verklaring is meer werk uitgevoerd, maar wel op steeds efficiëntere wijze met 

duurzamer materieel. 
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1.3 Scope 1 

Reductiedoelstelling Scope 1: 6% CO2 reductie in 2022 ten opzichte van 2020. 

Reductiedoelstelling per jaar is 2% CO2 reductie. 

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestromen: 

▪ Brandstofverbruik wagenpark; 

▪ Verwarming. 

 

In 2021 is een behoorlijke daling geconstateerd ten opzichte van 2020, gekeken naar het totaal 

gerelateerd aan omgezette euro’s. Het totaal is gestegen, vanwege de groei van de bedrijven en 

uitvoeren van meer werkzaamheden. Er is een reductie van ruim 28% geconstateerd gekeken naar 

CO2 uitstoot in relatie tot omgezette euro’s. De directie is zeer tevreden met het resultaat en wil deze 

weg voortzetten.  

 

1.4 Scope 2 

Doelstelling scope 2: 100% CO2 reductie in 2022 ten opzichte van het referentiejaar 2020. 

Reductiedoelstelling per jaar is 100% CO2 reductie vasthouden binnen scope 2. 

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies: 

▪ Elektriciteit 

 

De doelstelling is behaald, er is geen uitstoot binnen scope 2 en dit is gehandhaafd. De directie is 

tevreden met het resultaat.  

 

1.5 Scope 3 

De doelstelling is een reductie van 15% op de CO2 uitstoot in 2023 ten opzichte van 2021 binnen de 

keten circulaire goederen. 

Afgelopen jaar is er een nieuwe ketenanalyse opgesteld, waarbij de focus is verschoven van 

Flexcorail naar VEST. De reden hiervoor is de groei van VEST, waarbij meer ketens aanwezig zijn 

met emissies en invloed. Er is gekozen voor het onderwerp circulaire bouwstoffen. Afgelopen jaar is 

de eerste samenwerking met een opdrachtgever tot stand gekomen. Er is divers bestratingsmateriaal 

niet opnieuw ingekocht, maar er is gekeken naar hergebruik uit een ander project. Dit heeft 

geresulteerd in een reductie van ruim 33 ton. Dit is een reductie van ruim 8% binnen scope 3. De 

directie is zeer tevreden met het resultaat.  

Verschoor Beheer beschouwd zich als organisatie als koploper. Er wordt gestreefd naar duurzame 

maatregelen en samenwerkingen. Gekeken naar de maatregelenlijst is de organisatie een 

middenmoter en dat is voldoende voor de directie.   

Tijdens deze directiebeoordeling zijn de jaarbeoordeling, jaarplan, periodieke rapportage en interne 
audit besproken. De directie is tevreden over de genoemde maatregelen.  
 
Initiatieven en reductieprogramma’s 
Besproken conform jaarplan en jaarbeoordeling. 
 
 
Afwijkingen 
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd ten aanzien van de CO2 Prestatieladder. 
 
Aanbevelingen ter verbetering 
Momenteel is Verschoor Beheer tevreden over het verloop van de CO2 Prestatieladder.  

Directie Wilco Verschoor BV 

26 april 2022 

 


