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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2 

Begin dit jaar hebben wij jullie bericht over de nieuwe CO2-uitstoot berekening over het afgelopen jaar.  

Op dit moment zijn we druk bezig om onze certificatie op niveau 3 van de CO2-prestatieladder te 

continueren. We hebben eerder gezocht naar een aansluiting bij een sector- en keteninitiatief, maar dat is 

tot op heden geen succes gebleken. Hierin noemen we de mogelijkheden die wij hebben uitgeprobeerd met 

de TootToot Club. We hebben besloten hier niet verder mee te gaan.  

Onderzoek om aansluiting te zoeken bij een overleggroep voor duurzaamheid bij een brancheorganisatie 

hebben wij recent afgerond. Aansluiting bij de brancheorganisatie Cumela voor grotendeels de GWW-sector, 

zal voor onze organisatie niet de juiste doelgroep opleveren, ongeacht de interessante sector en sommige 

raakvlakken. Aansluiting bij de overleggen van TLN, geven ons inziens wel mogelijkheden. Inmiddels hebben 

wij verkennend e.e.a. afgetast en zullen hier naar de juiste aansluiting zoeken op korte termijn. 

Onze certificatie op de CO2-Prestatieladder houdt in ieder geval in dat we continu op zoek blijven gaan 

naar verbeteringen om ons verbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast 

willen we graag onze medewerkers weer informeren over de voortgang van onze doelstellingen, 

reductiemaatregelen en initiatieven.  

Doelstellingen CO2-reductie 

Eerder hebben wij onze doelstelling voor het reduceren van CO2 samengesteld. De CO2-uitstoot relateren we 

vanaf 2013 aan het aantal medewerkers. De doelstelling is om de CO2-uitstoot per medewerker te 

reduceren met 4% in 2018. Deze doelstelling is zoals aangegeven in onze vorige nieuwsbrief niet veranderd. 

Reductiemaatregelen 

Elke medewerker van Keiser Holding B.V. kan onveranderd bijdragen aan het verminderen van het 

energieverbruik en de CO2-uitstoot. Het minimaliseren van het stationair laten draaien van het wagenpark, 

het uitdoen van elektrische apparaten en verlichting en het carpoolen blijven enkele voorbeelden.  

Indien u goede suggesties heeft, vragen wij dit te melden aan onze CO2-functionaris (Marko Keiser). 

 

 


