
Powered by

Resultaten Enquête 

Circulair Onderhoud 2021
Door Wim Vancauwenberghe – BEMAS – Belgian Maintenance Association vzw



70 Total Responses

Complete & Relevant Responses27

Over de Enquête



V1: In welke regio is uw bedrijf gevestigd?

Beantwoord: 27    Overgeslagen: 0



V2: Selecteer de categorie van het aantal medewerkers in uw bedrijf:



V3: Wat is de activiteit van je bedrijf? (deels gebaseerd op de NACE-

code)



V4: In welke afdeling ben je actief?

Beantwoord: 27    Overgeslagen: 0
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Deel 1:

Reductie van energieverbruik en broeikasgasemissies 



V5: In hoeverre is reductie van energieverbruik- en broeikasgasemissie 

belangrijk voor het bedrijf?

Beantwoord: 27    Overgeslagen: 0



V6: Zijn er in het bedrijf de voorbije jaren inspanningen geleverd om 

energieverbruik en/of broeikasgasemissies te verlagen?



V7: Lopen er momenteel projecten om energieverbruik en/of 

broeikasgasemissies (nog verder) te reduceren?



V8: Wat is de huidige ambitie van je bedrijf mbt broeikasgasemissie en

energieverbruik? Neem als referentie het jaar 2020 en een vergelijkbaar

productievolume.



V9: Welke van volgende inspanningen doet het bedrijf momenteel om 

energieverbruik en/of broeikasgasemissies te reduceren?



V9: Welke van volgende inspanningen doet het bedrijf momenteel om 

energieverbruik en/of broeikasgasemissies te reduceren?



V11: In hoeverre wordt de technische dienst (TD) betrokken bij de 

initiatieven rond reductie van energieverbruik en

broeikasgasemissies? (meerdere antwoorden mogelijk)



V12: In hoeverre is energie- en emissiereductie belangrijk voor de 

Technische Dienst?



V13: Welke van volgende inspanningen doet de TECHNISCHE 

DIENST rond energieverbruik en emissiebeperking?



V14: In welke mate wordt er in het budget van de TD rekening gehouden 

met energie- en emissiereductie? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Deel 2:

Duurzaamheid



V16: In hoeverre is sustainability / duurzaamheid belangrijk voor het 

bedrijf?



V17: Wat zijn de drie belangrijkste drivers waarom je bedrijf werkt (of zou 

moeten werken ) rond duurzaamheid? (maximum 3 drivers selecteren )



V19: In hoeverre wordt de technische dienst (TD) betrokken bij de 

initiatieven rond duurzaamheid? (meerdere antwoorden mogelijk)



V20: In hoeverre is sustainability / duurzaamheid belangrijk voor de 

Technische Dienst?



V21: Welke van volgende inspanningen doet de TECHNISCHE 

DIENST rond duurzaamheid?



V22: In welke mate wordt er in het budget van de TD rekening gehouden 

met duurzaamheid? (meerdere antwoorden mogelijk)

Beantwoord: 27    Overgeslagen: 0
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Deel 3:

Circulaire economie en circulariteit



V24: In hoeverre is circulaire economie en circulariteit belangrijk voor het 

bedrijf?

Beantwoord: 27    Overgeslagen: 0



V25: Waar wilt je bedrijf vooral op inzetten bij de transitie naar een 

circulaire economie (CE)?

Beantwoord: 27    Overgeslagen: 0



V26: In hoeverre wordt de Technische Dienst (TD) betrokken bij de 

initiatieven rond de transitie naar een circulaire economie? (meerdere 

antwoorden mogelijk)



V28: In hoeverre wordt de technische dienst (TD) betrokken bij de 

initiatieven rond Circulaire Economie binnen het bedrijf? (meerdere

antwoorden mogelijk)



V29: In hoeverre is Circulaire Economie belangrijk voor de Technische 

Dienst?



V30: Welke van volgende inspanningen doet de TECHNISCHE 

DIENST rond circulariteit?



V30: Welke van volgende inspanningen doet de TECHNISCHE 

DIENST rond circulariteit?



V31: In welke mate wordt er in het budget van de TD rekening gehouden 

met Circulariteit? (meerdere antwoorden mogelijk)



V36: Zou jouw bedrijf en jouw TD in aanmerking kunnen komen voor de 

'Circulair onderhoud'-award? (kostenloze deelname)



Over BEMAS – Belgian Maintenance Association

BEMAS is member of:

www.bemas.org


