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Sinds dit jaar zijn wij actief bezig met het in kaart brengen van onze CO2-footprint met als doel deze te reduceren. De reductie wordt gerealiseerd door middel van het
reductiesysteem conform CO2-Prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Dit doen wij aan
CO2-reductie 

CO2-footprint 2019 (ton)

8,2 160,5

CO2-uitstoot per
miljoen omzet

2019 22,2

Gas en elektraverbruik van  
43 huishoudens voor een
heel jaar

115 retourtjes naar New
York 

Met de auto 26 keer om
de aarde rijden

Een windmolen van 2.3 MW
21 dagen laten draaien

9960 bomen laten groeien
voor een heel jaar

Onze uitstoot staat gelijk aan Wat kun jij doen?
1

2

Houd je aan de maximumsnelheid van
100 km/u voor 19.00 en matig ook
daarna je snelheid.  

Pomp eens in de 2 maanden je
banden op

3

Houd je kilometerstand goed bij
zodat je rijgedrag geanalyseerd kan
worden 

Duurzaamheidsambassadeurs

Scope 1: 168,7 ton 
Scope 2: 16,4 ton

Business travel: 14,1 ton 

CO2
2019

 

CO2-uitstoot per
FTE

16,4

Schakel de apparaten op kantoor aan
het einde van de dag uit  

4

Heb jij nog leuke ideeën?
Stuur ze naar Lesley

Commelter! 

Nu wij zijn begonnen met het behalen van de CO2-prestatieladder
op niveau 3 hebben wij ook een projectteam aangesteld,
bestaande uit Lesley Commelter, Erik Sessink en Mohammed
Adhar. Mocht jij ook een passie hebben voor duurzaamheid en
willen bijdragen aan brainstorms of het bijwonen van
evenementen, laat het ons weten! Het doel is dat duurzaamheid
binnen onze organisatie gaat leven, dus wijs je collega's erop als
je denkt dat zij duurzamer bezig kunnen zijn, en let zelf ook op.
Samen gaan we dit tot een succes brengen! 

Sturen op verduurzaming van het
wagenpark: zo min mogelijk CO2 en
stimuleren van elektrisch rijden.
Dieselauto's gaan er helemaal uit.
100% groene stroom op kantoor
(eventueel door plaatsing
zonnepanelen).
Medewerkers informeren over
zuiniger rijden. 
Medewerkers informeren over
verlagen gas- en elektraverbruik 

14,1


