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Reden/Aanleiding/Doel certificatie:  

• Directe aanleiding: Contractvoorwaarde in raamovereenkomst WL 

o Doel: Verminderen CO2-uitstoot/energiebesparing   

• Ambitieniveau certificatie: 3 (van 5) 

 

Stand van zaken certificatie: 

• Inventarisatie energiegebruik ABB gemaakt. Aan de hand hiervan is de CO2-uitstoot 

(CO2-footprint) bepaald over basisjaar 2020. 

• Meeste CO2-uitstoot ABB door: 

o Zakelijk verkeer 

o Verwarming kantoor  

• Doelstelling reductie CO2 vastgesteld: 10% reductie in 2025 t.o.v. 2020 

• Externe certificatie audit is gepland op 5 oktober 

• Inventarisaties worden vanaf nu periodiek geactualiseerd. 

 

Samenhang CO2-beleid/Kwaliteitsbeleid 

• Omdat veel van de in het kader van het CO2-certificaat periodiek uit te voeren 

werkzaamheden zoals interne audits, directiebeoordelingen, continue verbeteren (Plan 

– Do – Check – Act), actueel houden doelstellingen etc. sterk vergelijkbaar zijn met 

zaken die we ook voor het kwaliteitsbeleid uitvoeren is het CO2-reductiebeleid 

gekoppeld aan ons bestaande ISO9001 kwaliteitssysteem.  

• Kwaliteitshandboek is aangepast; de meeste wijzigingen betreffen het verankeren van 

het CO2-beleid in het kwaliteitssysteem. 

• Het nieuwe handboek wordt vandaag aan iedereen rondgestuurd. 

 

Doelstellingen/Maatregelen 

Om de reductiedoelstellingen te halen zijn diverse maatregelen mogelijk: 

• Al uitgevoerde maatregelen: 

o Isolatiemaatregelen (dak/spouwmuren) 

o Oude verlichting vervangen door LED-verlichting 

o Zonnepanelen 

o Inkoop groene stroom 

 

• Geplande/nog in te voeren maatregelen: 

o Bij aanschaf nieuwe auto’s wordt ook gekeken naar energiezuinigheid/CO2-

uitstoot 

o Stimuleren zuinig rijden door: 

▪ Regelmatig (elke 3 maanden) controleren bandenspanning 

▪ Gebruik energiezuinige banden (invoeren als banden moeten worden 

vervangen) 

▪ Monitoring brandstofverbruik per auto incl. terugkoppeling naar 

bestuurder (1x per kwartaal) 

o Bij aanschaf nieuwe apparatuur (monitoren/computers/laptops): Kiezen voor 

energiezuinige apparaten met Energy Star label  

 

Communicatie 

Het CO2-certificaat stelt ook eisen aan communicatie, zowel intern als extern 

• Intern: 

o CO2-beleid als onderwerp in plenaire bijeenkomsten personeel (2x per jaar) 

o Aanvullend indien nodig/relevant per email 

• Extern: 

o Certificaat, doelstellingen, geplande/uitgevoerde maatregelen, stand van zaken 

energiebesparing etc. worden gepubliceerd/actueel gehouden op de eigen 

Brouwers website en de website van SKAO (uitgever norm/certificaten)  


