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CO2 PRESTATIELADDER
Afgelopen jaar was het vierde jaar van onze Co2 reductie.
Voor sommigen is het wel bekend en voor sommigen is het helemaal nieuw.
Om iedereen op de hoogte te stellen ontvang je deze nieuwsbrief over de CO2 prestatieladder.
Wat houdt dit in?
De CO2 prestatieladder is een middel om te zorgen dat we onze CO2 uitstoot (energie uitstoot) kunnen
verminderen. Uiteindelijk moeten we weten hoeveel CO2 wij als bedrijf produceren, hoe we de uitstoot van
CO2 kunnen verminderen, hoe we hierover communiceren met interne en externe partijen en hoe we
samenwerken en vernieuwingen doorvoeren.
Waarom doen we dit?
Het meedoen met de CO2 prestatieladder heeft diverse voordelen. Allereerst is het beter voor ons milieu,
ten tweede kunnen we kosten besparen, ten derde kunnen we ons onderscheiden ten opzichte van onze
collega’s en als laatste kan het in je voordeel werken bij een aanbesteding. Er zijn vijf niveaus en hoe hoger
op de ladder, hoe meer voordeel je kunt krijgen bij een aanbesteding.
Vanaf 2010 houden we al gegevens bij, maar sinds 2013 zijn wij gecertificeerd op niveau 3.
Onze CO2 uitstoot in 2017.
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100% van de CO2 uitstoot is diesel of benzine. Er wordt binnen ons bedrijf ook elektra verbruikt, maar deze
stroom is groene stroom uit Nederland. Dit levert geen CO2 uitstoot op.
In 2017 is een warmtepomp aangeschaft op de kantoor locatie waardoor er ook geen gasverbruik meer is.
In 2018 zullen de maatregelen helemaal gericht worden op het terugdringen van het brandstof verbruik.

ROELOFSEN BV wil in 2018 ten opzichte van 2013 5% minder CO2 uitstoten.
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De CO2 uitstoot is in 2017 (gekeken naar uitstoot per FTE) gedaald met 11% ten opzichte van 2013! Dat is
een hele grote daling en hiermee is de doelstelling behaald. We zijn heel erg tevreden met dit resultaat en
hadden dit niet gekund zonder jullie medewerking!!
Er is een nieuwe doelstelling opgesteld voor de volgende jaren, want de CO2 uitstoot kan altijd nog verder
verminderd worden en zeker niet stijgen.
ROELOFSEN BV wil in 2023 ten opzichte van 2013 10% minder CO2 uitstoten.
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vragen wij jullie wederom om zuinig om te gaan met materialen en materieel:
Niet onnodig laten kranen, auto’s laten draaien
Zuinig rijden (lage toeren)
Niet onnodig heen- en weer rijden
Banden altijd voldoende op spanning
Ga zuinig om met gas en elektra
Lichten uitdoen / niet onnodig laten branden
Verwarming nodig?  Uitzetten
Uitzetten bij vertrek!

Wees zuinig met materialen! Verspil zo min mogelijk.
De directie zal zich komende jaren ook inzetten voor verder CO2 uitstoot vermindering door: opletten op
verbruik bij aanschaf van nieuw materieel, materieel goed onderhouden, mogelijkheden ten aanzien van
zonnepanelen onderzoeken e.d.
Ook gaan we dit jaar de ladder verder bestijgen en doen een stapje omhoog naar trede 4 (van 5). De extra
inspanning die wij hierbij moeten doen is ons verdiepen in samenwerking binnen de keten. Dat betekent
zoveel als; zoek samenwerking binnen de lijn van opdrachtgever tot eindgebruiker om tot een lagere Co2
uitstoot te komen. Verticaal dus.
Voortgang van CO2 uitstoot en alle bijbehorende informatie kun je vinden op de website.
Als er suggesties zijn voor milieubewuster werken en CO2 uitstoot verminderen kunnen jullie altijd contact
opnemen met Sandra Roelofsen.

Het vergt inspanning van ons allemaal!

