
   

Weverling vermindert de CO2 uitstoot in twee jaar met 67 ton 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

Al vele jaren voert Weverling Groenprojekten een actief MVO-beleid. Naast de kwaliteits- en VGM 

aspecten vormt MVO en het terugbrengen van onze CO2 uitstoot een steeds grotere rol binnen onze 

bedrijfsvoering. Wij zoeken in onze bedrijfsvoering een goede balans tussen de zorg voor de 

maatschappij, het milieu en de continuïteit van de organisatie.  

 

CO2 Footprint 

Weverling Groenprojekten is gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder om de 

duurzaamheidsambities meer structuur te geven. Hiervoor berekenen wij jaarlijks de CO2 footprint. 

In 2013 hebben we de CO2 footprint voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor 

scope 1 (directe uitstoot) en scope 2 (indirecte uitstoot) en in dit referentiejaar hadden wij een 

uitstoot van 405 ton CO2. De footprint berekening uit 2013 dient als basisjaar en is als volgt 

procentueel verdeeld. 

 

 
CO2  reductiedoelstelling 

Weverling Groenprojekten heeft de volgende algemene CO2-reductiedoelstelling opgesteld:  

 

• 6% verminderde CO2 uitstoot in 2015 ten opzichte van 2013 (conform scope 1 en 2)  

 

Bedrijfsbrede maatregelen 

Om deze doelstelling te realiseren heeft Weverling Groenprojekten onder andere de volgende 

concrete maatregelen genomen: 

 

• Geleidelijke vervanging wagenpark met auto’s met schonere motor  

• Track & Trace inbouwen in alle operationele auto’s  

• Onderhoudswijken anders over de collega’s verdelen 

• Cursus “het nieuwe rijden” voor de chauffeurs 

• Regelmatige controle bandenspanning 

• Medewerkers betrekken bij CO2 uitstoot en hun reductie-ideeën uitwerken   

• Meedoen aan keteninitiatieven om te leren van elkaar 

• Klanten adviseren over gebruik van duurzame en recyclebare materialen 

• Bij voorkeur werken met inheemse bomen en beplanting 

• Meer werkmaterieel op ecologische Lithium batterijen 

• Afval scheiden 
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Het resultaat 

Eind 2015 kunnen we vaststellen dat onze algemene reductiedoelstelling ruim is gehaald. Binnen 

twee jaar heeft Weverling Groenprojekten met de hierboven beschreven maatregelen een afname 

van haar CO2 bewerkstelligd van 67 ton CO2. Dit is een reductie van meer dan 16% CO2!!  

 

 
Maar wat houdt dat nu in 67 ton CO2? Om het concreet te maken is 67 ton CO2 staat gelijk aan 15 

gemiddelde dieselauto’s uit het wagenpark van Weverling. Weverling Groenprojekten heeft er dus 

voor gezorgd dat 15 dieselauto’s geen enkele CO2 meer uitstoten. 

 

Dit is natuurlijk een fantastisch resultaat, maar wij zijn er nog niet.  

 

Voor de komende twee jaren zal de doelstelling, zoals wij deze geformuleerd hebben voor de periode 

2013-2014, gelijk blijven. Dat houdt in dat wij ernaar streven om in 2017, onder gelijkblijvende 

omstandigheden, maximaal 318 ton CO2 willen uitstoten (een vermindering van 6% t.o.v. 2015).  

 

Om dit doel te bereiken zullen wij de komende periode de volgende concrete maatregelen (verder) 

uitrollen: 

 

• Dakisolatie  

• Zonnecollectoren op het dak en in tuin van eigen kantoorgebouw 

• Overgaan op groene stroom 

• Bewustwording stimuleren bij de medewerkers. Apparaten ’s-Avonds en in het weekend uit 

• Energielabel vast laten stellen voor de panden  

• Convenantpartner Logistiek “Bereikbaar Haaglanden” 

Met als doel:  

- Kennis verkrijgen, ervaringen delen 

- Ritten beter afwegen en nog efficiënter plannen 

- Optimalisatie wagenpark (gericht op innovatie, efficiency en reductie) 

 

Eigen ideeën  

Maar hebben jullie nog ideeën om de CO2 uitstoot verder te alten afnemen. Schroom dan niet om dit 

te vertellen. Wij zullen hier altijd serieus naar kijken!!! 
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