
 

   

Jan Knijnenburg B.V. gaat voor CO2 reductie!  
 

Jan Knijnenburg B.V. wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie 

en levering van haar producten reduceren. Om dit zichtbaar te maken kiest Jan Knijnenburg B.V. voor 

certificering volgens de CO2-Prestatieladder.  

 

Om dit te realiseren berekent Jan Knijnenburg B.V. halfjaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot 

maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2 footprint voor het 

eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen 

van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt onderstaand gepresenteerd: 

 

 

Om deze uitstoot te reduceren heeft Jan Knijnenburg B.V. de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:  

 

Scope 1 & 2 doelstellingen Jan Knijnenburg B.V. * 

Jan Knijnenburg B.V.  wil in 2020 ten opzichte van 2014 10% minder CO2 uitstoten. 

*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan het aantal medewerkers  

 

Doelstellingen 

Om deze doelstelling te realiseren heeft Jan Knijnenburg B.V. een het volgende pakket maatregelen opgesteld: 

• 100% stroom inkopen met SMK keurmerk 

• De klimaatinstallatie opnieuw laten inregelen 

• Een wedstrijd organiseren voor de zuinigste rijder 

• Waar mogelijk collega's laten carpoolen 

• Enkel auto’s met A en B label aanschaffen 

• Bij vervanging: nieuw zuinig materieel aanschaffen 

• Voertuigen regelmatig laten controleren en onderhouden 

• Een inventarisatie verrichten naar de cursus 'Het Nieuwe Draaien' 

• Efficiënter plannen van de afspraken 

• Het verbruik per voertuig beter monitoren en vergelijken 
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Nederland CO2 Neutraal 

Op 18 september 2015 heeft Jan Knijnenburg B.V. deelgenomen aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal. 

Voorafgaand aan het evenement is er deelgenomen aan de werkgroep bedrijfsmiddelen. Voor de werkgroep 

was dit ook de eerste bijeenkomst.  

 

De volgende bijeenkomst van Nederland CO2 Neutraal is op 1 december 2015. 

 

Individuele bijdrage 

Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 

uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen: 

- Zorgen dat het Nieuwe rijden wordt toegepast 

- Zorgen dat er regelmatig onderhoudt wordt gepleegd aan het materieel 

- Waar mogelijk met carpoolen naar de projectlocatie 

- Zo veel mogelijk proberen de verlichting uit te doen, de verwarming een graadje lager en de deuren 

dicht. 

 

We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons 

samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.   


