DIT DOEN WIJ VOOR
CO 2 -REDUCTIE

FOOTPRINT 2021
(3.376,6 ton CO2)

CO 2 -UITSTOOT
Scope 1: 3.158,1ton
Scope 2: 215,4 ton
Business travel: 3,1 ton

Uitstoot per
megaton ingezameld afval
(1 megaton = 1.000.000 ton)

2020: 42,0 ton CO2 (100%)
2021: 40,1 ton CO2 (95%)

Het toepassen van HVO 100 voor het
wagenpark
Nieuw wagenparkbeleid, zoveel
mogelijk gestuurd op elektrisch rijden
Bij vervanging van wagens sturen wij op
duurzamere motoren
Bij vervanging van intern transport gaan
wij over op elektrische voertuigen
Een fietsplan voor onze medewerkers
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Een cursus Het Nieuwe Rijden voor
onze medewerkers
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Overstappen op Nederlandse groene
stroom

Heb jij nog ideeën hoe wij kunnen verduurzamen? Laat het weten aan Karlo Elbertsen!

TOELICHTING SCOPES
Scope 1: directe uitstoot
veroorzaakt door eigen bronnen
binnen de organisatie zoals
brandstof en gas.
Scope 2: Indirecte uitstoot door
gebruik binnen de organisatie,
maar welke elders wordt
opgewekt zoals elektriciteit.

DOELSTELLINGEN

ONZE UITSTOOT STAAT GELIJK AAN / REDUCTIE T.O.V. 2020

Wij willen in 2025 45% CO2 reduceren ten opzichte van
2020 in scope 1 en 2. Dit houdt in dat wij een
gemiddelde jaarlijkse CO2-reductie van 9% aan houden.
Dit doel is gerelateerd aan tonnage ingezameld afval.

Gas- en elektraverbruik
voor een heel jaar van 724
huishoudens / -10
huishoudens

In lijn met deze doelstelling wilden wij in 2021 9% CO2
gereduceerd hebben t.o.v. 2020. De daadwerkelijke
reductie was 5%, wat betekent dat wij dit jaar weer hard
aan de slag moeten gaan met het behalen van onze
doelstelling. Om dit te bereiken zetten wij o.a. dit jaar in
op HVO 100 en de inkoop van Nederlandse groene
stroom.

1957 retourtjes New York /
-26 retourtjes
433 keer om de aarde met
een auto / -6 rondjes

341 dagen windmolen laten
draaien / -5 dagen
verbruik van 1.012.920 kilo
kantoorpapier / -13.380 kilo

WAT KUN JIJ DOEN?
Hoe reis jij naar je werk? Is dit met
een brandstofauto? Denk na over
mogelijkheden om jouw CO2uitstoot hiervan te beperken! Ga
bijvoorbeeld eens met het OV,
carpool met een collega of investeer
in een elektrische auto! Of
misschien kan je wel thuiswerken en
digitaal vergaderen. Ook jij kan je
steentje bijdragen aan het reduceren
van onze uitstoot!
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