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Scope 1: 47,7 ton
Scope 2: 7,9 ton
Business travel: 3,2 ton
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Sturen op verduurzaming van het
wagenpark: zo min mogelijk CO2 en
stimuleren van elektrisch rijden.
Terugkoppeling van rijgedrag naar
medewerkers
Controleren van bandenspanning
Onderzoek naar groene stroom en
klimaatinstallatie in Polen
Onderzoeken van het
thuiswerkbeleid
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Uitstoot in scope 3 (keten):

4.000

Aangekochte goederen en diensten
Onderaanneming: 202,8 ton CO2
Overig: 180,4 ton CO2
Upstream geleaste activa
Onroerend goed activiteiten: 21,74 ton CO2

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

Woon-werkverkeer
23,8 ton CO2

2

Onze uitstoot staat gelijk aan
Gas en elektraverbruik van 13
huishoudens voor een heel jaar
Een windmolen van 2.3 kWh
147 uren laten draaien

Wat kun jij doen?
1

Houd je kilometerstand goed bij
zodat je rijgedrag geanalyseerd kan
worden

2

Pomp eens in de 2 maanden je
banden op

34 retourtjes naar New York

Met de auto 8 keer om de
aarde rijden

2940 bomen laten groeien
voor een heel jaar

3

Rijdt iets minder hard; 110 km op de
snelweg in plaats van 130 km

4

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

Doelstellingen

In 2020 wilden wij ten opzichte van 2014 in scope 1 en 2 7%
minder CO 2 uitstoten gerelateerd aan de omzet en het aantal
FTE. Dit is (mede door corona) ruimschoots gehaald. Om de
uitdaging aan te blijven gaan hebben wij de doelstelling tot en
met 2024 verhoogd tot 10% t.o.v. 2014.
In scope 3 wilden wij in 2022 ten opzichte van 2016 bij 80% van
de geschikte projecten een grondradar toepassen i.p.v.
proefsleuven. Deze doelstelling is niet geheel relevant
gebleken, gezien wij hier niet altijd op kunnen sturen, en dus
willen wij dit jaar een nieuwe ketenanalyse opstellen over een
ander onderwerp. Desalniettemin was de voortgang dit jaar 20%
t.o.v. 17% in 2016.

Project met gunningsvoordeel
Dit jaar starten wij aan Project
Hoogfrequent Spoor Amsterdam
en ook voor dit project is
duurzaamheid van belang en zal
er apart worden gerapporteerd.
Ons niveau 5 certificaat heeft er
mede voor gezorgd dat wij dit
werk kunnen uitvoeren.
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