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1. Inleiding
Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen de ZANDIX Group de
zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van
het energiemanagement systeem te kunnen bewaken en waar mogelijk bij te sturen.
Via dit plan wordt tevens aangegeven hoe wordt voldaan aan enkele normelementen uit ISO 50001,
zoals die worden gevraagd in het handboek CO2 Prestatieladder, versie 3.1 van juni 2020

2. Plan-do-check-act
2.1

VGKM - managementsysteem bij VANDEZANDE - VAMECO

Het Energie Management actieplan van de ZANDIX GROUP wordt geïntegreerd bij het bestaande
managementsysteem voor VCA / ISO 9001 / ISO 14001 van VANDEZANDE - VAMECO

Deze managementnormen eisen dat we onze processen beschrijven, analyseren, meten en continu
verbeteren. Hierdoor begrijpen alle stakeholders beter wat hun rol is en hoe ze bijdragen aan het
succes van onze organisatie, wat dan weer het interne veiligheids-, kwaliteits- en milieubewustzijn
verhoogt. Maar dat kan enkele via een procesmatige aanpak : Plan, Do, Check, Act of kortweg PDCA.
PLAN: kijken naar de huidige processen en een plan opstellen met concrete doelstellingen om ze
te verbeteren.
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DO: de geplande verbetering(en) uitvoeren.
CHECK: het resultaat meten, vergelijken met de
oorspronkelijke situatie en de nieuwe
processen toetsen aan de vastgestelde
doelstellingen.
ACT: stel eventueel bij aan de hand van de
bevindingen uit de CHECK-fase en begin opnieuw.
Hiertoe beschikt VANDEZANDE – VAMECO over een
geïntegreerd KWALITEITS-, VEILIGHEIDS- EN
MILIEUBEHEER, gestuurd vanuit het QHSE softwareprogramma VARIO, voor het automatiseren van
de ondersteunende bedrijfsprocessen
Dit programma bevat verschillende modules (Acties,
Doelstellingen, Verslaggeving, Interne audits, Taakstelling,
Meting, enz.) die het toepassen van de registratie- en
documentatie-eisen binnen de groep borgt en overzichtelijk maakt.

2.2

Plan

De directie van de ZANDIX Group heeft in haar Energiebeleidsverklaring (FOR 01.01) opgenomen dat
gestreefd wordt, waar mogelijk, naar reductie van het energieverbruik en stimuleren van gebruik van
duurzame energie. Dit beleid is vertaald naar doelen en doelstellingen; om deze te kunnen realiseren
zijn vanuit het management, de nodige tijd en middelen beschikbaar gesteld.
Aan de hand van de emissie-inventaris (DOC 1) is inzichtelijk gemaakt wat de belangrijkste bronnen
van energieverbruik en emissie van broeikasgassen (CO2) zijn. Op basis van deze inventarisatie en
gegevens van gerealiseerd daadwerkelijk, berekend of geschat verbruik , is de CO2 Footprint bepaald
over de gekozen referentieperiode.
Deze CO2 Footprint geeft aan wat voor ZANDIX, de belangrijkste bronnen van energieverbruik en
emissie zijn; voor de onderscheiden scopes zijn reductiedoelstellingen vastgesteld en maatregelen
bepaald om de gestelde doelen te kunnen realiseren.
ZANDIX stelt zich tot doel om tegen 2025 de CO2-uitstoot te reduceren met 4,7% ten opzichte van de
2e helft van 2020, afgezet tegen het aantal voltijds equivalente medewerkers (FTE). Dit komt neer op
de volgende reductiedoelstellingen van de scopes:
Scope 1: 1% reductie van de CO2 uitstoot t.g.v. de fossiele brandstoffen per jaar ten opzichte van
het voorgaande jaar
Scope 2: 0,5% reductie van de CO2 uitstoot t.g.v. het elektriciteitsverbruik per jaar ten opzichte van
het voorgaande jaar
Business travel: 1% reductie van de CO2 uitstoot t.g.v. business travel per jaar ten opzichte van het
voorgaande jaar
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2.3

Do

Specifieke bijdrage per maatregel :
Iedere maatregel die is of wordt ingesteld, heeft een eigen effect op de hoeveelheid energie die
wordt verbruikt en/of de CO2 uitstoot die wordt gerealiseerd. Alle maatregelen tezamen moeten
ervoor zorgen dat de reductiedoelstellingen worden gerealiseerd. De specifieke bijdrage per
afzonderlijke maatregel bij het behalen van de doelstelling is indicatief weergegeven als gewenst
resultaat in de directiebeoordeling.

2.4

Check

Monitoren van effecten van reductiemaatregelen :
Om te kunnen bepalen wat het uiteindelijke resultaat is van de toegepaste reductiemaatregelen en
eventueel tussentijds te kunnen bijsturen, is het noodzakelijk om de effecten van de maatregelen
(tijdig) inzichtelijk te hebben.
De voortgang en effecten van de reductiemaatregelen worden vastgesteld tijdens de monitoring en
daar waar beschreven is, worden deze besproken in het periodiek overleg van de leidinggevenden
van de verschillende entiteiten (= CO2-werkgroep) (1x per kwartaal) en het directieoverleg. De
energieprestatie-indicatoren worden hierbij besproken. Ook hun evolutie in verschillende perioden
wordt vergeleken. De actielijst wordt aangepast naargelang de status.
Dit zijn de methoden voor het monitoren, meten en evalueren:
Verantwoordelijke

ZANDIX

Productie

Werven

Kantoren

Periode
controle

Hoe?

Elektriciteit

Verlichting productie
Machines
Elektrische compressor

Gino Debruyne

maandelijks

berekening
berekening
berekening

Brandstof

Intern transport

Chris Vandezande

6 maanden

registratie

Gas

Lasgas

Sander Ampe

6 maanden

Facturen

Martine Morlion

6 maanden

tanksysteem

Martine Morlion

6 maanden

tanksysteem

Chris Vandezande
Projectleider
Projectleider

6 maanden
6 maanden
6 maanden

Wagens naar werven
Vrachtwagens naar
werven
Brandstof
Drainage
Dieselcompressor
Elektriciteit Pc/verlichting/verwarming
Niet gedefinieerd verbruik
Elektriciteit
Verlichting + ICT kantoren
Gas
Aardgas
Verwarming
Brandstof
Wagens projectleiders
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Gino Debruyne
Lies Balloey
Martine Morlion

registratie
registratie
registratie
berekening
maandelijks
berekening
jaarlijks
facturen
6 maanden
facturen
6 maanden tanksysteem
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Er worden 2 emissierapporten gemaakt per jaar, dus elke 6 maanden moet er zeker gemeten
worden. Met uitzondering van het onderdeel gas. Dit kan maar jaarlijks gecontroleerd worden d.m.v.
de jaarlijkse afrekening.
Monitoren van het Energie Management Actieplan :
Door middel van het uitvoeren van een jaarlijkse interne energie-audit (DOC 8) worden de actualiteit
van de emissie-inventaris en de toepassing van het energie management systeem, getoetst.
Via de jaarlijkse directiebeoordeling (FOR 01.09) worden o.a. de resultaten van de maatregelen en
acties tegen het licht gehouden en de geformuleerde doelstellingen beoordeeld.

2.5

Act

Op basis van de uitkomsten van de interne (energie) audit, de externe audit, de directiebeoordeling
en de voortgangsrapportage en eventuele andere input, wordt gezocht naar mogelijke oorzaken van
het niet realiseren van doelstellingen of niet functioneren van (management) processen om
zodoende, waar mogelijk, aanvullende maatregelen te treffen.
Het geformuleerde beleid ,de reductiedoelstellingen en –maatregelen en documenten uit het
handboek CO2-management, kunnen op grond van deze analyses, aangepast worden en worden
verder uitgewerkt in concrete maatregelen voor de verschillende entiteiten.
Alle acties die hieruit volgen worden ingegeven in het actieplan in vario (FOR02.06).
Indien er zich afwijkingen voordoen wordt er een verbetervoorstel aangemaakt in het systeem. Aan
de hand hiervan kan er naar een oorzaak gezocht worden. Hieraan kunnen ook maatregelen
gekoppeld worden. Na een positieve evaluatie blijven de maatregelen al dan niet van kracht.
Eventueel kan er een nieuw verbetervoorstel volgen om gelijkaardige problemen aan te pakken.
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3. Middelen
3.1

Budget

Voor het realiseren van de doelstellingen uit dit Energie Management Actieplan wordt jaarlijks een
budget vastgesteld en worden de benodigde (personele) middelen vrijgemaakt om de acties en
maatregelen, te kunnen uitvoeren.

3.2

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

In onderstaande tabel is nader gespecificeerd welke relevante taken in het kader van het Energie
Management Actieplan door de diverse functies binnen ZANDIX worden gevoerd.

Taken
Beleid en (reductie) doelstellingen vaststellen en evalueren
V
Opstellen en evalueren van de emissie inventaris
V
B
(halfjaarlijks)
Opstellen van CO2 Footprint en voortgangsrapportage
V
(2x/jaar)
Inventariseren van sector-en keten initiatieven en
V
B
B
reductiemogelijkheden
Invoeren en monitoren van maatregelen en acties t.b.v. het
V
B
V
behalen van de reductiedoelstellingen
(Laten) uitvoeren van CO2- prestatieladder - audits
V
Onderhouden van contacten met stakeholders
V
B
B
(belangstellenden en belanghebbenden) en initiëren van
initiatieven
Informeren medewerkers over beleid, reductiedoelstellingen V
B
B
B
en maatregelen
Uitvoeren van maatregelen en opvolgen van instructies
V
Actualiseren van documenten uit het CO2 – management
V
handboek (jaarlijks)
Beheren van website en publiceren van relevante (CO2)
V
B1
documenten
V= verantwoordelijk / B1: specifieke taak van 1 van de operation managers / B= bevoegd tot
handelen e/o uitvoeren
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4. Energiebeoordeling
Elk half jaar wordt er een energiebeoordeling gemaakt om de vooruitgang op de
reductiedoelstellingen in kaart te brengen. (DOC16)

5. Maatregelen + plan van aanpak
In de energiebeoordeling zijn de volgende puntjes aangehaald als verbetering of maatregel. In dit
plan wordt er omschreven hoe, door wie en tegen wanneer dit uitgevoerd zal worden (maatregelen
voor 2021).
Scope
2

Maatregel
Middelen?
Verantwoordelijke Wanneer voltooid?
Aanleg nieuwe
Via externe
Dries Vandezande
Eind 2021
zonnepanelen
firma
2
Opsporen
Via externe
Gino Debruyne
Eind 2021
persluchtlekken
firma
2
Extra metingen
Extra meters
Dries Vandezande
Eind 2021
elektrische
verbruikers
2
Controle daluren
Extra meters
Gino Debruyne
Eind 2021
1
Actieplan ‘zuinig
Opleiding
Joliende Neut
Eind 2021
rijden’
1
Verbeteren
Tankkaart per
Joliende Neut
Eind 2021
registraties fossiele wagen
brandstoffen
/
Opleiding
Toolbox
Gino Debruyne
Augustus 2021
projectleiders
De evaluatie van de genomen maatregelen gebeurt in het halfjaarlijks CO2-emissie inventaris rapport.
Op de website van de SKAO kunnen er ook maatregelen ingevoerd worden. Dit zijn de gekozen
maatregelen. Er kan dus enige overeenkomst zijn met de tabel hierboven!

 Verantwoordelijke: Dries Vandezande

 Verantwoordelijke: Gino Debruyne
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 Verantwoordelijke: Dries Vandezande

 Verantwoordelijke: Frederik van Dorpe

 Verantwoordelijke: Joliende Neut

 Verantwoordelijke: Joliende Neut
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6. Reductiedoelstellingen
ZANDIX stelt zich tot doel om tegen 2025 de CO2-uitstoot te reduceren met 4,7% ten opzichte van de
2e 2020, afgezet tegen het aantal voltijds equivalente medewerkers (FTE). Dit komt neer op de
volgende reductiedoelstellingen van de scopes:





Scope 1: 1% reductie van de CO2 uitstoot t.g.v. de fossiele brandstoffen per jaar ten
opzichte van het voorgaande jaar
Scope 2: 0,5% reductie van de CO2 uitstoot t.g.v. het elektriciteitsverbruik per jaar ten
opzichte van het voorgaande jaar
Business travel: 1% reductie van de CO2 uitstoot t.g.v. business travel per jaar ten opzichte
van het voorgaande jaar
Projecten met gunningsvoordeel:
o Aangezien er nog geen projecten zijn met gunningsvoordeel kan hier voorlopig geen
doelstelling op bepaald worden.

7. Doelstelling alternatieve brandstoffen / groene energie

In 2021 worden extra zonnepanelen geïnstalleerd. De doelstelling is om hiervan in 2022 resultaat van
te zien. Het totale vermogen opgewekt door de huidige zonnepanelen is nu 138.883kWh. De
uitbreiding zorgt voor 12.500kWh aan vermogen per jaar. De doelstelling is om een opbrengst eind
2022 van 145.000kWh per half jaar te halen.
Er worden geen alternatieve brandstoffen gebruikt. Er zijn ook geen plannen voor het gebruik van
alternatieve brandstoffen. Er kunnen hier dus geen doelstellingen aan gekoppeld worden.
Op projecten wordt geen groene energie of alternatieve brandstof gebruikt. Ook hier zijn er geen
plannen om deze te gebruiken. Er kan dus ook geen doelstelling omschreven worden.

8. Communicatieplan

Er is een intern en extern communicatieplan aanwezig (FOR14.03 en FOR14.04)

9. Referentietabel ISO 50001

In onderstaande tabel de koppeling tussen de relevante paragrafen vanuit ISO 50001 en de
paragrafen binnen het Energie Management Actie Plan waarin deze normeisen zijn opgenomen.
ISO 50001
6.3
6.5
6.4
6.2
6.6
10
9.1

Beschrijving
Uitvoeren van een energiebeoordeling
Opstellen van een referentiekader
Vastleggen van prestatie-indicatoren voor
monitoring
Doelstelling, taakstelling en management actieplan
m.b.t. energie
Monitoring, meten en analyseren
Afwijkingen, correcties, corrigerende en
preventieve maatregelen
Monitoren, meten, analyseren en evalueren van
energieprestaties en het EnMS
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