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NIEUWSBRIEF CO2 
 

Inleiding  
Hierbij de 4e CO2 nieuwsbrief van Ingenieursbureau Westenberg. Hiermee houden we je op de 

hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen in het algemeen en ons 

CO2-beleid in het bijzonder. 

 

Energiebeleid 
Ingenieursbureau Westenberg is gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder, omdat we willen 

weten wat onze CO2- uitstoot is en hoe we dit jaarlijks kunnen verminderen. Dit biedt een aantal 

voordelen: het is beter voor het milieu, we kunnen er kosten mee besparen en het kan soms 

gunningsvoordeel bij aanbestedingen opleveren.  

 

CO2 reductiedoelstellingen  
In 2018 hebben we nieuwe reductiedoelstellingen bepaald: 

 Scope 1: reductie van 0,5% in 2018; reductie van 0,9% in 2019; reductie van 1,2% in 2020 

t.o.v. 2017*; 

 Scope 2: reductie van 1,0% in 2018; reductie van 1,4% in 2019; reductie van 1,6% in 2020 

t.o.v. 2017*; 

 Scope 3 reductie van 0,1% in 2018; reductie van 0,15% in 2019; reductie van 0,18% in 2020 

t.o.v. 2017*; 

  

Wanneer we kijken naar onze daadwerkelijk behaalde reductie in vergelijking met 2017 zien we de 

volgende mooie resultaten: 

 Scope 1: reductie van 8,28 % t.o.v. 2017*; 

 Scope 2: reductie van 15,53 % t.o.v. 2017*; 

 Scope 3: reductie van 19,01 % t.o.v. 2017*; 

*Refererend aan de FTE. 

 

CO2 reductiemaatregelen  
Om bovenstaande doelstellingen te kunnen behalen worden er maatregelen genomen. 

Onderstaande maatregelen zijn toegepast en hebben er gedeeltelijk voor gezorgd om tot deze 

reductie te komen.  

 aanschaf nieuwe bedrijfswagens op CNG biogas; 

 medewerkers informatie geven over ‘Het Nieuwe Rijden’;  

 vervanging van alle bestaande tl-verlichting door ledverlichting;  

 volgen van cursus Duurzaamheid binnen assetmanagement door alle technische 

medewerkers; 
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 aanstellen van interne specialisten op het gebied van duurzaamheid; 

 jaarlijkse controle en afstellen van de klimaatinstallatie; 

 bewustwording via o.a. toolboxen en bureauoverleg;  

 energielabel mee laten wegen bij aanschaf nieuwe bedrijfswagens en machines 

(doorlopende maatregel);  

 instellen van Printing on demand;  

 medewerkers bewust maken van hun verbruik: hieronder valt het communiceren van onze 

footprint, toelichten/bespreken van onze maatregelen, mogelijk inzetten van apps, 

gedragsverandering zuiniger rijden. Zie ook de website www.hetnieuwerijden.nl 

(doorlopende maatregel);  

 

Informatie over onze huidige CO2 uitstoot  
In het overzicht hieronder, de Footprint 2019, is de CO2 uitstoot weergegeven over geheel 2019. 

 
 

http://www.hetnieuwerijden.nl/
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Behaalde reductie in 2019 

De totale uitstoot van CO2 is in 2019 met 5,2% afgenomen t.o.v. 2018.  
Gerefereerd aan het aantal FTE is de reductie over scope 1 behaald met -4,99%. 
Gerefereerd aan het aantal FTE is de reductie over scope 2 ruimschoots behaald met -21,9%. 
Gerefereerd aan het aantal FTE is de reductie over scope 3 behaald met -6,9%. 
De verwachting is dat we komend jaar weer onze doelstellingen gaan behalen met de al getroffen 
en geplande reductiemaatregelen. 
 
Voor komende tijd staan de volgende maatregelen op de planning:  

 verder onderzoek naar en gebruik maken van DuboCalc; 

 aanbieden van standaard duurzaamheidsadvies binnen assetmanagement in al onze  

rapportages; 

 alle nieuw aan te schaffen apparatuur (laptops, beeldschermen en printers) voldoet 

minimaal aan het Energy Star label; 

 overgaan op opslag van al onze gegevens in the cloud bij de cloud-provider The Data Center 

Group; 

 keuze maken voor cloudopslag bij groene cloudprovider; 

 maken van productblad over duurzaamheid;  

 CO2-reductie vast agendapunt maken in periodiek overleg met alle opdrachtgevers; 

 gebruik van stekkerblok om standby stand uit te zetten bij afwezigheid weer actief 

promoten/invoeren; 

 verder faciliteren van mogelijkheden van digitaal werken voor de eigen medewerkers. Denk 

aan software, aanschaf van groot tv scherm, videoconference met whereby of Skype; 

 verder faciliteren van mogelijkheden van thuiswerken voor de eigen medewerkers.  

 

Ketenanalyse 
Vanuit de ketenanalyse Reductie van CO2 uitstoot binnen assetmanagement is te zien dat we de 

meeste mogelijkheden van CO2 reductie zien in het beperken van de vervangingsfrequentie van 

assets door juist onderhoud van de assets en/of gebruik maken van andere materialen.  

 

Deze CO2 reductie willen we nastreven door onze opdrachtgevers te ondersteunen in dit proces, 

door het standaard geven van gedegen advies op het gebied van duurzaamheid in al onze 

rapportages.  Op deze manier willen we de opdrachtgever zoveel mogelijk te informeren over de 

toepassingen van hout/beton/staal/composiet en de duurzaamheidsvoordelen die daar aan 

verbonden zijn. Dit zodat onze opdrachtgever voldoende en juiste informatie ontvangt waarop hij 

zijn keuzes kan maken en de gevolgen daarvan  voor CO2-uitstoot goed in beeld heeft. 

 

De opdrachtgever krijgt hierdoor inzicht in de CO2-emissies van materialen gebruikt tijdens het 

onderhoud en beheer van assets en of er potentiële reductie in de CO2-emissie te behalen is door 

het gebruik van andere materialen, werkwijze of toepassingen. We willen hiermee meer 

bewustwording bereiken met betrekking tot het begrip duurzaamheid. 
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Hoe kun je zelf bijdragen 
1. Doe de CO2 Test 

Allereerst is het goed om te weten wat jouw eigen voetafdruk (footprint) is. Hoeveel CO2 stoot jij 

eigenlijk uit met jouw huishouden? Zit je boven of onder het huishoudelijke gemiddelde van 23 

ton CO2 per jaar? Milieu Centraal heeft daar een hele handige test voor ontwikkeld: de CO2-test. 

 

2. Kies voor groene stroom 

Onze stroom komt nog steeds vooral van fossiele brandstoffen. Dat moet dus snel anders. 

Gelukkig hebben we de wind en zon als een oneindige energiebron. We hebben alle technieken al 

in huis om daar stroom uit te halen. Kies daarom voor je huis dan ook voor groene stroom via je 

energieleverancier. Bekijk de stroomranking om te checken hoe duurzaam jouw stroom 

is.  Ook kun je ervoor kiezen om zonnepanelen te nemen op je dak en zelf stroomleverancier te 

worden. Dat wordt steeds goedkoper. De afgelopen jaren is de prijs van zonnepanelen ongeveer 

gehalveerd. 

 

3. Ga zuinig om met voedsel 

De productie van voedsel zorgt voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. 

Tegelijk belandt ongeveer 14 procent van al het voedsel dat wij Nederlanders kopen uiteindelijk in 

de vuilnisbak. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Helemaal voedselverspilling tegengaan is 

natuurlijk lastig, maar gelukkig kun je je verspilling wel makkelijk verminderen. Door bewuster om 

te gaan met eten. De kliekjes te bewaren bijvoorbeeld en weer kliekjesdag in te voeren.  

 

 
4. Eet minder vlees 

De impact van vlees op het milieu is groot. De enige manier om dit tegen te gaan is minder vlees 

eten. Gelukkig is dat niet moeilijk. Ga grillen met groenten, kijk eens naar deze recepten of 

download dit gratis e-kookboek. Een vleesloze maaltijd is niet moeilijker te bereiden, maar scheelt 

wel een hoop voor het milieu. Met een paar avonden zonder vlees per week zorg je al snel voor 

een grote besparing in CO2 uitstoot 

 

 

 

http://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/?module=CO2-uitstoot&utm_source=mc&utm_medium=banner&utm_campaign=CO2uitstoot
https://www.natuurenmilieu.nl/themas/energie/projecten-energie/stroomranking/
https://www.natuurenmilieu.nl/themas/voedsel/projecten-voedsel/menu-van-morgen/grillen-met-groenten/
https://www.natuurenmilieu.nl/label/recept/
https://www.natuurenmilieu.nl/themas/voedsel/campagnes-3/gratis-flexitarier-e-kookboek/
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5. Isoleer je huis 

Niet alleen met het opwekken van energie kun je veel besparen, ook in je energieverbruik valt een 

hoop te winnen. Doe de woningtest en kijk bijvoorbeeld eens of je huis goed is geïsoleerd. 

Daarmee kun je heel veel energie besparen. Of kies ervoor om zuinige elektrische apparaat aan te 

schaffen of volledig te kiezen voor LED-verlichting in huis. Bekijk bijvoorbeeld het e-

boek ‘Slimwoner in 22 stappen‘ en leer hoe je in een handomdraai je huis energiezuiniger maakt. 

 

 
 

6. Laat de auto staan 

Als we met zijn allen de auto wat vaker laten staan, verminderen we al een hoop op onze CO2-

uitstoot. Zeker als we elke ochtend met elkaar die file ingaan Kun je flexibel je werk indelen? 

Werk dan eens wat vaker vanaf huis, of begin pas nadat de files voorbij zijn. Is je werk niet zo ver 

weg, pak dan eens wat vaker de fiets of e-bike. Op de fiets bespaar je per 5 kilometer al snel 1 kg 

CO2 uitstoot. Goed voor het klimaat dus, maar ook voor je eigen gezondheid. Ook met de trein 

bespaar je op je uitstoot: maar liefst 75 procent minder uitstoot op een reis in vergelijking met de 

auto. 

 

Natuurlijk zijn alle duurzame tips en ideeën van harte welkom, want samen werken aan CO2 

reductie heeft nog meer effect. Laat het ons weten via y.zijp@westenberg.net 

 

https://www.slimwoner.nl/woningtest/
https://www.slimwoner.nl/ons-aanbod/
https://www.slimwoner.nl/wp-content/uploads/2016/01/E-boek-Slimwoner-in-22-stappen.pdf
mailto:y.zijp@westenberg.net

