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Heb je een goed idee om nog duurzamer te kunnen werken? Laat het graag weten aan Irene!

Dit doen wij aan CO2-reductie

Sturen op verduurzaming van 
het wagenpark: zo min mogelijk 
CO2 en stimuleren van 
elektrisch rijden (55% reductie 
op de footprint). 
Implementatie van het 
thuiswerkbeleid (13% reductie 
op de footprint) 
100% Nederlandse groene 
stroom in Utrecht 

CO2-footprint 2022-1 (ton)

Aardgas
2,2

Wagenpark
13,2

Elektra
0,3

CO2-uitstoot in 
tonnen CO2 

2022-1

2014-1

16,7

52,6

Gas en elektraverbruik van 3 
huishoudens voor een heel jaar

9 retourtjes naar New 
York 

Met de auto 2 keer om de 
aarde rijden

835 bomen laten groeien 
voor een heel jaar

Deze uitstoot staat gelijk aan Voortgang en doelstellingen
Wij hebben actief gestuurd op het behalen van onze doelstellingen en daarmee ook onze 
voorgaande doelstelling van 35% reductie in 2024 t.o.v. 2014 (gerelateerd aan FTE) al 
ruimschoots behaald met 63%. Dit komt door het uitfaseren van dieselvoertuigen in ons 
wagenpark en het afstoten van de helft van het kantoorpand in Utrecht.  Om onze ambitie 
voort te zetten hebben wij een nieuwe doelstelling opgesteld: Two-B wil in 2024 70% CO2 
reduceren t.o.v. 2014, gerelateerd aan FTE (scope 1 = 73% reductie, scope 2 = 25% 
reductie).

De absolute uitstoot in de eerste helft van 2022 was 68% lager dan in 2014. Na afloop van 
2022 relateren wij de CO2-reductie aan FTE om de voortgang van 2022 definitief te 
bepalen. 

November 2022 

Scope 1: 12,9 ton 
Scope 2: 3,8 ton

Business travel: 0 ton 

CO2

Stadswarmte
1,0

Project met gunningsvoordeel 
De werkzaamheden voor PSH 
Amsterdam zijn gestart. In de 
eerste helft van 2022 was onze 
CO2-uitstoot op dit project 0,05 
ton. 

Voor het project gelden 
bedrijfsbrede maatregelen en 
doelstellingen 

Inclusief verbruiken van Two-B Polska

Januari t/m juni 2022

Totaal: 16,7 ton CO2

Wat kun jij doen?
1

2

Zorg dat verlichting en apparaten zijn 
uitgeschakeld indien ongebruikt

Inspireer elkaar door het gesprek aan 
te gaan over duurzaamheid

3

4 Houd je aan de maximum snelheid van 
100 km/u en matig ook na 19.00 je 
snelheid 

Reis zo CO2-arm mogelijk naar het 
werk


