
  

Datum publicatie: januari 2017 
 
 

Vliegend van start met CO2 reductie! 
 

Eind november hebben de meeste medewerkers op kantoor een presentatie bijgewoond 

over de CO2-Prestatieladder en wat wij hiermee willen bereiken. De CO2-Prestatieladder is 

voor ons een instrument om inzicht te verkrijgen in ons energieverbruik en de bijbehorende 

CO2 uitstoot. Uiteraard gaan wij samen met jullie hard ons best doen om deze CO2 uitstoot 

de komende jaren te reduceren!  

 

CO2 footprint 2016_1 

Voor het eerste halfjaar van 2016 hebben we onze CO2 uitstoot berekend. Zoals hieronder is 

af te lezen ligt onze uitstoot vooral in het gas- en brandstofverbruik. Maar liefst 97% van 

onze gehele uitstoot wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van onze bedrijfsauto’s. 

Om deze reden ligt onze focus het komende jaar op om deze te reduceren. 

 

Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld: 

 

5% CO2 reductie in 2020 ten opzichte van 2015 (scope 1 & 2) 

 

Om de voortgang bij te kunnen houden gaan wij deze doelstelling relateren aan onze 

jaaromzet. Jullie ontvangen minimaal twee keer per jaar een communicatiebericht met hierin 

de voortgang. 

 

CO2-reductiemaatregelen 

Om deze doelstelling te realiseren hebben we de volgende maatregelen opgesteld: 

 Terugkoppeling en monitoring rijgedrag medewerkers via track en trace system en 

het bijhouden van kilometerstanden 

 Bijhouden van de kilometerstanden en het verbruik 

 Bijhouden van de maandelijkse meterstanden 

 Maandelijkse controle bandenspanning 

 Zuinige bedrijfsauto’s inkopen bij vervanging (elektrisch en/of max 110 gr CO2 

uitstoot) 

 Scope 1 omvang eenheid conversiefactor ton CO2

Gasverbruik         2.403,50 m3                             1.884                 4,5 

Brandstofverbruik wagenpark (diesel)       54.069,40 liters                             3.230             174,6 

Brandstofverbruik wagenpark (benzine)                    -   liters                             2.740                   -   

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel)                    -   liters                             3.230                   -   

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine)                    -   liters                             2.740                   -   

Totaal scope 1 179,2            

 Scope 2 omvang eenheid
 

conversiefactor 
ton CO2

Elektraverbruik - groene stroom       23.732,00 kWh                                  -                     -   

Totaal scope 2 -                

 Totaal scope 1 en 2        179,2 
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 Opnieuw instellen van klimaatinstallaties 

 Sluipverbruik voorkomen (apparaten op stand-by) en koffieapparaat op ECO modus 

 

Individuele bijdrage 

Wij vragen aan jou als medewerker een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van 

de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen: 

 Jij kan als bestuurder ontzettend veel bijdragen aan het reduceren van ons 

brandstofverbruik door bewust te rijden en te anticiperen op het verkeer. Dit scheelt 

ook in de onderhoudskosten. 

 We vragen je om bij elke tankbeurt de kilometerstanden in te voeren. Dit doen we 

niet om je te controleren, maar om meer informatie te verkrijgen over het gemiddelde 

verbruik. 

 

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te 

verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je 

zelf een idee? Laat graag van je horen!  Je kunt je idee indienen bij Renate Lemmens en/of 

Beryl Schrooten. 


