17-03-2022

Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2
Via van Dalen is als organisatie bezig om ons voor te bereiden op de 1ste controleaudit voor onze
certificatie op de CO2-prestatieladder. Dit houdt in dat we als bedrijf continu op zoek moeten blijven gaan
naar verbeteringen om ons verbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast
willen we graag onze medewerkers en externe belanghebbenden informeren over de voortgang van de
doelstellingen, reductiemaatregelen en initiatieven.
Doelstellingen CO2-reductie
Wij hebben onze doelstelling voor het reduceren van CO2 eerder samengesteld. De CO2-uitstoot relateren we
vanaf 2020 aan het aantal medewerkers. De doelstelling is om de CO2-uitstoot per fte te reduceren met
4% in 2025. Wij zullen begin 2021 de CO2-footprint over het jaar 2020 laten samenstellen. Voor de
resultaten verwijzen wij naar de nog te presenteren rapportage.
De uitstoot van CO2 blijft voor het grootste gedeelte afkomstig door onze activiteiten waar fossiele
brandstoffen voor worden ingezet. Hierbij de grafische gegevens vanuit onze nieuwste CO2-footprint
opstelling over het jaar 2021:
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Reductiemaatregelen
Elke medewerker van Via van Dalen kan bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en de
CO2-uitstoot. Het minimaliseren van het stationair laten draaien van machines en vrachtwagens,
het uitdoen van elektrische apparaten en verlichting en het carpoolen met collega’s zijn enkele voorbeelden.
Daarnaast kan het bedrijf ook verdere maatregelen nemen, zoals:
-

Duurzaamheid nastreven en ontwikkelingen blijven volgen.

-

Bij aanschaf van nieuw materieel, kantoor- en werkplaatsinventaris het brandstof-energieverbruik
mede bepalend laten zijn voor de keuze.

-

Verwarming uitdoen in ruimtes waar niemand is.

-

Onderzoeken of er alternatieve brandstoffen en/of vormen van energie in de bedrijfsvoering toe te
passen zijn.

Indien u goede suggesties heeft, vragen wij dit te melden aan onze CO2-manager Miriam Sterk.

