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De CO2-Prestatieladder
Op 6 juli en 25 augustus 2017 heeft de hercertificeringsaudit plaatsgevonden voor de CO2Prestatieladder niveau 3. De externe audit is met
succes doorlopen. Ons CO2-Bewust certificaat is
weer verlengd en is nu geldig tot en met 23
september 2020. Een periode van drie jaar om wederom bewust om te gaan
met de CO2-uitstoot die wij produceren. Verminderen van de uitstoot van
broeikasgassen: daar dragen ook wij een steentje aan bij!
CO2-Footprint 2016
De CO2-Footprint van onze grootste energiestromen in 2016 is opgesteld.
Uit de vergelijking met de footprint van 2012 (basisjaar) blijkt dat er 66 ton
CO2 minder is uitgestoten. Na herberekening van de uitstoot per FTE komt
dit neer op een reductie van 4,87% per FTE. Het resultaat nadert langzaam
de gestelde doelstelling van 5%. Hieronder is in de grafiek de daling van de
CO2-uitstoot per jaar weergegeven.
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Grafiek 1. CO2-footprint per jaar

Informatie
www.skao.nl
Informatie en nieuws over de
CO2-prestatieladder, Handboek,
gecertificeerde bedrijven, de
Stichting, Certificerende
instellingen…
www. bereikbaarhaaglanden.nl
U wilt slim en efficiënt werken. U

Hoe nu verder
2018 nadert en het halen van onze reductiedoelstelling (5% CO2-reductie
per FTE) is zichtbaar aan de horizon. Zijn we er dan? En hoeven we dan
niets meer te doen? Het antwoord op deze vragen is kort en simpel: Nee, we
zijn er zeker nog niet! Belangrijk is dat we als bedrijf bewust blijven omgaan
met onze grootste energiestromen. Weten waar de CO2-uitstoot ontstaat en
de hoeveelheid hiervan blijven monitoren en beheersen is één. Daarnaast
blijven we zoeken naar mogelijkheden om deze CO2-uitstoot te verminderen
en te beheersen in de toekomst. Dat stopt ook niet.. Uiteindelijk verwacht de
overheid dat het bedrijfsleven hierin ook haar verantwoordelijkheid neemt.

wilt bereikbaar zijn voor uw
klanten……

Op weg naar een CO2-neutrale economie
Eric Bom is nu ambassadeur Beter Bereik in het gebied Haaglanden. Dit
platform, met een groot aantal werkgevers in de regio’s Haaglanden en
Rijnland, werkt samen aan de bereikbaarheid in deze regio’s. Samen
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denken zij na over ’Slim werken en reizen, slimme logistiek en reductie van
CO2 door slim vervoer’. Eric is vanuit zijn kennis van en betrokkenheid bij
lokale knelpunten en oplossingen hier nauw bij betrokken. Het gaat immers
om maatregelen en acties die passen bij de karakteristieken van het
Westland en haar ondernemers. Ook gewoon door het zelf te doen, aldus
Eric zelf als je het hem vraagt. Al jaren slaagt hij er in om 1x per week op de
fiets naar kantoor te gaan. Wakker en fit op het werk & fris weer thuiskomen,
is zijn motto. Als iedereen dat doet, verbetert de doorstroming van het
verkeer, reduceren we flink wat CO2 en werk je aan je eigen gezondheid.
Waalpartners 2.0 - Poolfiets
In het kader van duurzaamheid heeft
Waalpartners een fiets aangeschaft. De
geringe afstand tot het nieuwe gemeentehuis
van gemeente Westland, maakt het
aantrekkelijk om deze fiets te gebruiken in
plaats van de auto. Natuurlijk is de fiets ook
voor gebruik naar andere projecten binnen
het Westland zeer geschikt!
Fit fitter fitst
Dat fietsen gezond is voor ons lijf dat weten we, stil
zitten is geen optie! Daarom is ter aanvulling op de
beschikbaar gestelde poolfiets een bureaufiets, op
proef, beschikbaar. Uitproberen? Deze fiets staat op
e
de 2 verdieping. Ga gerust je gang! Omdat de hoge
bureaufiets alleen geschikt is voor verstelbare
bureaus staat bij Jeroen Tameling ook een lage
stoelfiets/minibike. Deze staat heel gemakkelijk
onder je bureau. Ook deze stoelfiets mag je
uitproberen. In eerste instantie lijkt het vreemd. Fietsend aan je bureau zitten
en tegelijk aan het werk zijn. De fietsen zijn een
perfect hulpmiddel om in beweging te blijven en
dus eigenlijk tijdens je werk ook aan je
gezondheid te werken. Een win-win situatie dus.
Niet alleen voor de medewerker die er gebruik
van maakt, ook voor de werkgever. Binnen een
gezonde werkomgeving op een gezonde en fitte
manier je werk uitvoeren. Wie wil dat niet?

Contact
www.waalpartners.nl
cvh@waalpartners.nl

Tot slot: alle kleine dingen dragen bij
• In 2016 hebben wij 16 kg plastic afval gescheiden ingezameld en
weggebracht naar de gemeentewerf.
• Het inzamelingsproject van oude schrijfwaren loopt nog steeds.
Ondanks dat de regels zijn gewijzigd en je pas spaarpunten voor een
goed doel krijgt vanaf 20 kg ingeleverde schrijfwaren, gaan wij toch door
met de actie. Het gaat erom dat wij bewust omgaan met het weggooien
van artikelen en deze niet klakkeloos in de prullenbak gooien. Ook zo
helpen wij mee aan het verminderen van de afvalberg.
• Ca. 7,5 kg aan glas is weggebracht naar de glascontainer. Ook dit
draagt bij aan een schonere leefomgeving.
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