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Toolbox CO2 prestatieladder
Nog even kort wat de CO2 prestatieladder inhoudt:
Het is belangrijk dat wij als bedrijf weten wat ons energieverbruik is en dat we kijken en werken aan
maatregelen om de uitstoot van CO2 verminderen. Dit heeft meerdere voordelen: allereerst is het
beter voor het milieu, ten tweede kunnen we er kosten mee besparen en ten derde is het bij het
aanbesteden van werk een voordeel als we op een hoog niveau op de prestatieladder staan.
Het is van groot belang om energie effectiever te gebruiken en hernieuwbare energiebronnen in te
zetten. Het is niet alleen goed voor het milieu, het kan ons ook voordelen bieden.
Overheidsinstanties, zoals b.v. de rijksoverheid, gemeentes en provincies, “belonen” aantoonbare
CO2- reducties door middel van gunningvoordeel tijdens aanbestedingen.
Om uiteindelijk CO2 te verminderen moet er veel gebeuren.
Een eerste stap in dit traject is het inzicht krijgen in onze eigen directe- en indirecte CO2 - uitstoot.
Daarom wordt er altijd een inventarisatie gemaakt om een overzicht te krijgen in onder andere het
energie-, brandstof- en de totale CO2-uitstoot.
Het eigen wagenpark, ons woon-werkverkeer, de geleverde producten en diensten en de
afvalbeheersing zijn zaken waar veel CO2 - uitstoot plaatsvindt. Een bewuste zorg voor een schone
en veilige werkplek en het hergebruiken van materialen, zijn zaken die kunnen bijdragen aan het
verlagen van de CO2 - uitstoot en daarmee aan een duurzamere wereld.
Je kunt zelf ook al makkelijk energie besparen door o.a.:
- Je auto, kraan of machine niet onnodig te laten draaien tijdens een korte of lange pauze;
- Je voertuig uit te laten rollen richting een rood verkeerslicht;
- Tijdig op te schakelen bij het rijden;
- Je bandenspanning regelmatig te controleren.
Zo zie je dat je op een simpele manier mee kan helpen aan de vermindering van de uitstoot.
Vanuit het bedrijf nemen we ook maatregelen:
Als we nu nieuwe voertuigen kopen, letten we er nog meer op dat deze zuinig zijn. Aankomend
jaar zullen er zuinigere voertuigen worden aangeschaft om de CO2 uitstoot te verlagen.
De huidige inspanningen zijn erop gericht om het CO2-bewust certificaat te behouden; we hopen
daarmee als bedrijf op niveau-3 van de CO2-prestatieladder te kunnen blijven. Eén van eisen is dat
we de medewerkers regelmatig informeren over onze CO2-uitstoot en energieverbruik. De
betrokkenheid van medewerkers is van essentieel belang. De directie verlangt van de medewerkers
hun verantwoordelijkheden serieus te blijven nemen en actief medewerking te verlenen aan
energiebesparingsmaatregelen.

