Voortgang CO2 reductie TES Installatietechniek april 2018

Inmiddels is TES al weer 3 jaar CO2gecertificeerd en gedurende deze periode
continue bezig haar CO2 uitstoot te
verminderen. In 2014 werd de doelstelling van
een reductie van 5% opgesteld, nu, begin 2018,
kunnen we met enige trots verklaren dat we
deze doelstelling met glans hebben gehaald.
Zoals weergegeven in het overzicht is de
reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van
2014 bijna 7%! (blauwe kolom is werkelijke
reductie, rode kolom is verwachte reductie).
Natuurlijk stopt het hier niet! We willen met zijn allen nog minder CO2 uitstoten, vandaar dat we op het moment
bezig zijn met de selectie van het nieuwe bedrijfswagenpark. Hier proberen we bedrijfswagens te selecteren die
voor TES het beste resultaat geven op het gebied van energiezuinige motoren (= minder CO2) en toch functioneel
zijn en voldoende comfort bieden.

Scope 1 & 2 doelstellingen TES Installatietechniek *
TES Installatietechniek wil in 2017 ten opzichte van 2014, 5% minder CO2 uitstoten.
*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan behaalde omzet.

Om dit te realiseren berekent TES Installatietechniek half jaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot
maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2 footprint voor het eerst
berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van
ISO14064-1.
Om bovenstaande doelstelling te realiseren heeft TES Installatietechniek een het volgende pakket maatregelen
opgesteld:
 Gedrag medewerkers (lichten uit, verwarming graadje lager, deuren dicht)
 Bewustwording (o.a. Het Nieuwe Rijden)
 Enkel auto’s met A en B label aanschaffen
 Frequent klein onderhoud (band op spanning e.d.)
Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO 2 uitstoot.
Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:
 Zorgen voor de juiste bandenspanning;
 Zorgen dat er regelmatig onderhoud word gepleegd aan de auto’s;
 De verlichting niet onnodig aan laten staan.
We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen
in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.
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