
  05-10-2021 

 
Communicatiebericht: CO2-reductie 
 
Zoals jullie weten, en ook te lezen is in onze beleidsverklaring, vinden wij verantwoord omgaan met 
het milieu en het reduceren van CO2 belangrijk. Daarom willen wij als organisatie gecertificeerd 
worden voor het ‘CO2-bewustzijn’ certificaat. Ons beleid is gebaseerd op periodieke metingen, 
inventarisaties, evaluaties en onderzoeken van de in ons bedrijf voorkomende risico’s en CO2-
uitstoot.  
 
We willen jullie laten zien hoeveel energie we verbruiken en hoeveel CO2 we daarmee uitstoten, wat 
onze doelstellingen zijn en hoe we dit gaat bereiken.  
 
Stand van zaken  
In de onderstaande tabel zien jullie onze footprint. Hierin staan onze energiestromen (diesel, benzine, 
gas en elektra), de hoeveelheden die we hebben verbruikt, en de CO2-uitstoot die dit tot gevolg 
heeft.  
 

CO2-emissiefactoren:           

 Gegevens Aantal Eenheid CO2-factor Ton CO2 % 

Scope 1 Aardgas 3660 m3 1,884 6,89 2,3% 

 Diesel NL 77951 liter 3,230 251,78 82,9% 

 Benzine 7086 liter 2,740 19,42 6,4% 

       

Scope 2 Elektra verbruik NL 46068 kWh 0,556 25,61 8,4% 
Business 
Travel 

Zakelijke km's in privé-
auto's 0 km - 0,00 0,0%% 

       

   Totaal Scope 1: 278,09  

   Totaal Scope 2 + BT: 25,61  

        

   Totaal: 303,71  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doelstellingen: 
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Hoofddoelstelling 

Succes Schoonmaak wil 14% minder CO2 uitstoten in 2025 ten opzichte van 2020.  

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan aantal 1000 gewerkte uren om zodoende de voortgang in 
CO2-reductie te monitoren.  

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt: 

• Scope 1: 10% CO2 reductie tot en met 2025 ten opzichte van 2020 

• Scope 2: 100% CO2 reductie tot en met 2025 ten opzichte van 2020 

 

Scope 1 maatregel Beoogde reductie Verantwoordelijke Gepland 

Inregelen verwarming 0,2% Directie 12/2021 

Bij aanschaf nieuwe voertuigen/materieel letten 

op verbruik, sturen op elektrische voertuigen 

2 %  Directie Continue 

Halfjaarlijkse controle bandenspanning 0,3 % Iedereen Continue 

Efficiënte planning, beperking 

vervoersbewegingen 

1 % Planning Continue 

Het nieuwe rijden blijven communiceren 1,0 % CO2-manager 12/2021 

Elektrische deelauto kantoor 0,5 % CO2-manager 04/2022 

Volgen van regulier vervangingsplan materieel 2 % Directie Continue 

 

Scope 2 maatregel Beoogde reductie Verantwoordelijke Gepland 

Inkoop van 100% NL-stroom 100% Directie 12/2022 

Vervangingsplan LED-verlichting 5% (op verbruik) CO2-manager 08/2023 

 

Naast de bovenstaande maatregelen hebben de medewerkers van Succes Schoonmaak een belangrijk 
aandeel in het behalen van de reductiedoelstellingen. Zij kunnen een grote bijdrage leveren aan het 
verminderen van de uitstoot uit het wagenpark door zuinig te rijden, de banden op spanning te houden en 
niet te hard te rijden. 

Vragen en/of ideeën zijn welkom! 


