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De CO2-footprint is weer bekend!  
 

Energiebeleid 

Alom B.V. wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten 

gevolge van de productie en de levering van haar producten verminderen.   

 
Informatie over huidig energieverbruik (incl. scope 3) 

Hieronder is de footprint (scope 1 en 2) weergegeven over de eerste helft 2018. 

Afbeelding 1: Footprint van de eerste helft van 2018 

 

Zoals gezegd wil Alom B.V. haar CO2 uitstoot in de komende jaren blijven 

verlagen. Om dit te realiseren wordt ieder half jaar de CO2 footprint berekend. 

Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te 

stellen. In de eerste helft van 2018 is in totaal 41,81 ton CO2 uitgestoten, 

waarvan 32,5 ton in scope 1 en 9,3 ton CO2 in scope 2.  

 
CO2 Reductiedoelstelling 

Alom B.V. heeft ervoor gekozen om 2017 als basisjaar te beschouwen. Hierdoor 
is er ook een nieuwe doelstelling gesteld tot het jaar 2021. 

Om de uitstoot te reduceren, is de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld: 

CO2-reductiedoelstellingen Alom B.V. 

Alom B.V. stoot in 2021 ten opzichte van 2017 10% minder CO2 uit (scope 1 & 2). 

• Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet en aantal FTE. 

 
CO2-reductiemaatregelen 

Om deze doelstelling te realiseren zijn de volgende maatregelen opgesteld: 

✓ Training “het nieuwe rijden” 
✓ Bij inkoop vrachtwagens: Euro 5 of 6 

✓ Stimuleren carpoolen 

✓ Tankpassen voor meer inzicht 

✓ Onderzoek nieuw pand 
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Reeds uitgevoerde maatregelen: 

✓ 100% groene stroom uit Nederland 

✓ Ledverlichting bij vervangen reguliere verlichting 

✓ Plaatsen bewegingssensoren in kantoren 

 
Voortgang  

Het basisjaar is gesteld op 2017, echter is Alom B.V. al langer bezig met CO2 

reductie. Om de voortgang te laten zien, wordt de eerste helft van 2017 

vergeleken met de eerste helft van 2018. De absolute uitstoot is dus flink 

gestegen. De relatieve uitstoot is nog niet te berekenen aangezien de 

omzetcijfers van 2018_1 nog niet beschikbaar zijn. 

Afbeelding 2: voortgang eerste helft 2018 t.o.v. eerste helft 2017 

 

In de tabel is te zien dat de stijging vooral komt door emissies in scope 1. Dit 

komt met name door de stijging van het gasverbruik en het brandstofverbruik 

van de vrachtwagen. Overall is de absolute uitstoot gestegen met ongeveer 

14%.  

 
Individuele bijdrage 

Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan 

de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen: 

• Jij kan als chauffeur ontzettend veel bijdragen aan het reduceren van ons 

brandstofverbruik door bewust te rijden en te anticiperen op het verkeer. 

Dit scheelt ook in de onderhoudskosten. 

• We vragen je om wekelijks onderhoud uit te voeren aan het materieel, 

waardoor het materieel minder brandstof verbruikt dan bij onregelmatig 

onderhoud. 

 

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog 

verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling 

te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen! Je kunt je idee 

indienen bij Michelle Vrijhof. 


