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CO2-footprint 2021 (ton)
Inclusief verbruiken van Two-B Polska
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Dit doen wij aan CO2-reductie

Scope 1: 24,4 ton
Scope 2: 7,8 ton
Business travel: 2,4 ton

33,6
14,4

Gas
2,9

Wagenpark
25,4

Elektra
0,5

Sturen op verduurzaming van het
wagenpark: zo min mogelijk CO2 en
stimuleren van elektrisch rijden.
Terugkoppeling van rijgedrag naar
medewerkers
Controleren van bandenspanning
Reduceren uitstoot van woonwerkverkeer
Implementatie van het
thuiswerkbeleid

Stadswarmte Zakelijk
3,4
vervoer
2,4

Uitstoot in scope 3 (keten):
Aangekochte goederen en diensten
418 ton in 2021 vs 292 ton in 2020
Upstream geleaste activa (huur vastgoed)
8,2 ton CO2 in 2021 vs 16,5 ton in 2020

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

Woon-werkverkeer
16,3 ton CO2 in 2021 vs 16,4 ton in 2020
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Bespaard in 2021 t.o.v. uitstoot 2020
(scope 1 en 2)
Gas en elektraverbruik van 6
huishoudens voor een heel jaar
15 retourtjes naar New
York
Met de auto 4 keer om de
aarde rijden
1.210 bomen laten groeien
voor een heel jaar

Wat kun jij doen?
Hoe reis jij naar je werk? Is dit met een
brandstofauto? Denk na over
mogelijkheden om jouw CO2-uitstoot
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!

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 elimineren 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).
Ook hebben wij een nieuwe ketenanalyse opgesteld over ons woon-werkverkeer, waarin wij de
volgende doelstelling hebben opgenomen: Two-B wil in 2024 t.o.v. 2019 55% minder CO2
uitstoten in de keten woon-werkverkeer. Hier zetten wij in op ons thuiswerkbeleid, ons
aannamebeleid en het aanbieden en stimuleren van duurzamere vervoersmiddelen.

Projecten met gunningsvoordeel
Project Sun Corridor is inmiddels
afgerond. In 2021 was de CO2uitstoot van dit project 2,31 ton
scope 1 en 2 en 31 ton in scope 3.
Voor project PSHA starten de
werkzaamheden in 2022.
Voor beide projecten gelden
bedrijfsbrede maatregelen en
doelstellingen
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