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Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2017
Globale maat
C O₂ uitstoot, scope 1 en 2

16 ton

Omzet

0,35 miljoen Euro

45,71 ton/miljoen Euro

P ersoneelsleden

4 FTE

4 ton/FTE

Overzicht maatregelen
Personen-Mobiliteit

Terugdringen autogebruik
Ac tiviteit beperken

C ategorie C

Gepland 05/2017
Invoering van een persoonlijk mobiliteitsbudget voor al het personeel
Wij gaan onderzoeken of het inrichten van een
gericht op het terugdringen van het aantal autokilometers.
persoonlijk mobiliteitsbudget haalbaar is.

C ategorie B

Geïmplementeerd op 02/2017
Invoering van een persoonlijk mobiliteitsbudget voor al het personeel Alleen de directeur beschikt over een bedrijfsauto.
met een leaseauto gericht op het terugdringen van het aantal
Deze wordt voornamelijk voor acquisitie doeleinden
leaseauto's en/of het beperken van het aantal autokilometers.
gebruikt. Samen rijden, of met de trein naar afspraken
is geen optie.

Stimuleren carpoolen
Ac tiviteit eﬃc iënter uitvoeren

C ategorie A

Bedrijf stimuleert actief carpoolen tussen werknemers en kan dit
aantonen.

Geïmplementeerd op 12/2016
In geval van gezamenlijke afspraken wordt gecarpoold
naar een centrale locatie en wordt gezamenlijk verder
gereden. Dit wordt aangetoond in de km registratie
(slechts één auto rijdt de kms)

Controle juiste bandenspanning leaseauto's
Ac tiviteit eﬃc iënter uitvoeren

C ategorie B

Jaarlijkse controle bandenspanning bij meer dan 75% van de leaseauato's en de eigen auto's van het personeel.

Gepland 01/2017
Medewerkers jaarlijks een controle uit te voeren van
de bandenspanning

Stimuleren zuinig rijden: Monitoring
Ac tiviteit eﬃc iënter uitvoeren

C ategorie B

Monitoring brandstofgebruik en 3-maandelijkse terugkoppeling naar
bestuurders.
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Gepland 04/2017
Elk kwartaal wordt de C O2 footprint opniew
vastgesteld waarbij ook de gereden km worden
meegenomen. Daarin worden ook de gegevens
meegenomen van de bedrijfsauto waarbij zuinig rijden
wordt gestimmulee
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Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden
Ac tiviteit eﬃc iënter uitvoeren

C ategorie A

Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan alle bestuurders

Gepland 04/2017
Instructie op papier voor de medewerkers, plenair
overleg ter bespreking daarvan tijdens het regulier
teamoverleg

Wedstrijd personenmobiliteit
Integrale maatregel

C ategorie A

Bedrijf laat het personeel deelnemen aan een jaarlijkse wedstrijd wie
het zuinigst en/of het minst rijdt.

Gepland 05/2017

Stimuleren elektrisch rijden
Integrale maatregel

C ategorie A

Bedrijf beschikt over tenminste één laadpunt bij één kantoor.

Gepland 09/2017

Advies

Aandacht voor CO2-reductie in projecten NIET verkregen met gunningsvoordeel
Integrale maatregel

C ategorie A

Bij minstens 10% van de omzet in ontwerpopdrachten is er
aantoonbare aandacht voor C O2-reductie.

Gepland 06/2017
Wij gaan op zoek naar een methode om dit in onze
projecten zichtbaar te maken.Hiervoor stellen wij een
procedure op die wordt geintegreerd in ons ISO9001
en 14001 werkboek

Kennis en houding medewerkers m.b.t. CO2-reductie in projecten
Integrale maatregel

C ategorie C

Meer dan 75% van ingenieurs / ontwerpers/ projectleiders heeft
cursus gehad waarin aantoonbaar aandacht voor belang,
materialiteit en ontwerpmethoden C O2-reductie is besteed

Gepland 09/2017
De aangereikte tools van Aanpak Duurzame GWW
wordt vertaald naar een werkinstructie voor het in
beeld brengen van passende maatregelen voor
duurzame ontwerpen gericht op C O2 reductie.

CO2-bewustzijn bij medewerkers
Integrale maatregel

C ategorie B

C O2-reductie krijgt aantoonbaar aandacht in inwerktraject bij meer
dan 50% van nieuwe adviseurs en projectleiders

Gepland 12/2017
Onbekend is of wij dit jaar weer nieuwe mensen
aannemen. In geval van het inhuren van een nieuwe
kracht nemen wij dit aspect eveneens mee.

Dialoog m.b.t. CO2 met grote opdrachtgevers
Integrale maatregel

C ategorie A

C O2-reductie is incidenteel agendapunt in periodiek overleg met
grote opdrachtgevers

Gepland 10/2017
In oktober organiseren wij een themamiddag met onze
vaste stakeholders over reductie C O2 in projecten.

Scope 3
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Ontwikkeling extra reducerende maatregelen
Integrale maatregel

C ategorie A

Bedrijf neemt in één of meer projecten initiatief om extra C O2reducerende maatregelen te nemen en organiseert daarvoor
ﬁnanciering.

Gepland 12/2017
Dit is sterk afhankelijk van het type project. Afgelopen
jaar hebben wij een project gerealiseerd waar gekozen
is materiaal her te gebruiken waardoor transport en
stort niet nodig is geweest.

Niet geselecteerde activiteiten
De volgende activiteiten zijn niet geselecteerd: Kantoren, Onderaannemers en leveranciers, Materiaalgebruik, Waterbouw Schepen,
Materieel, Logistiek & Transport, Bouw Bouwplaats, Afval, Bedrijfsruimten, IC T.
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