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CO2-Prestatieladder 
 

Bevanos is in 2017 gestart met het inrichten van een CO2-management systeem. Dit doen wij volgens de methodiek van 
de CO2-prestatieladder omdat wij trede 3 van dit certificaat willen behalen. De CO2-Prestatieladder is een instrument 
om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en 
bij de uitvoering van projecten.  

 Wij vinden het belangrijk dat onze dagelijkse werkzaamheden duurzaam zijn. Via de methodiek van de CO2-
prestatieladder kunnen wij onze CO2-uitstoot in kaart brengen en kunnen we deze vervolgens verminderen. Een 
certificering volgens de CO2-Prestatieladder komt bovendien steeds vaker terug bij aanbestedingen. Bij het project 
Stichtse Vecht was dit bijvoorbeeld een gunningsvoordeel. Nog een reden om hiermee aan de slag te gaan! 

Hoe zag onze CO2 footprint er in 2016 en in 2017 uit? 
Om CO2 te kunnen besparen, moeten we eerst weten hoeveel we eigenlijk uitstoten. Daarom hebben we voor 2016 een 
eerste CO2-footprint opgesteld. Deze vertelt ons hoeveel CO2 we hebben uitgestoten in 2016 en vormt de basis voor 
onze CO2-reductiedoelstelling en CO2-reductiemaatregelen. De CO2-footprint zullen we in het vervolg elk half jaar 
opstellen. We kunnen zo goed bijhouden of de CO2-reductiemaatregelen die we invoeren effect hebben.   

 

De CO2 footprint van Bevanos in 2016 was 343,2 ton CO2. In onderstaand figuur is te zien hoe dit verdeeld is onder de 
verschillende categorieën. Materiaal is met 51% de grootste post. Vlak daaropvolgend komt zakelijke autoreizen met 
39%. Dit zijn dan ook de categorieën waar we de focus wat betref reductiemaatregelen als eerste op zal liggen. 

CO2-REDUCTIEDOELSTELLING  
Aan de hand van de CO2-footprint van 2016 is besloten een CO2-reductiedoelstelling op te stellen voor 2020:  
8% reductie per € omzet in 2020 ten opzichte van 2016  
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TREND FOOTPRINT 
Voor 2017 hebben we ook een CO2-footprint gemaakt. In 2016 en 2017 hebben we vooral ingezet op het reduceren 
van de CO2-uitstoot door middel van zuiniger materieel. In de footprint is goed te zien hoe het aandeel van materieel 
van de totale footprint is afgenomen. De totale CO2-uitstoot is in absolute getallen ook afgenomen.  

 

CO2-Maatregelen 
Om onze doelstelling met betrekking tot CO2-uitstoot te behalen hebben we al een aantal CO2-reductiemaatregelen 
doorgevoerd, onder andere: 
 Aanschaf zuinig wagenpark (EURO-6 busjes); 
 Stop & Go systeem op mobiele werktuigen; 
 Aanschaf elektrische auto inclusief laadpaal; 
 Carpoolschema voor medewerkers; 

 
Om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen zullen wij de komende tijd nog meer maatregelen doorvoeren 
waaronder:  
 Regelmatig controleren van de bandenspanning van bedrijfswagens; 
 Kennis van “het nieuwe rijden” toevoegen aan een toolbox voor medewerkers; 
 Periodiek terugkoppelen van verbruik aan medewerker; 
 Implementatie van de “green driver challenge” (een competitie onder medewerkers gericht op zuinig 

rijden). 

Voor de certificering van de CO2-Prestatieladder zullen wij in februari een audit hebben. Wij vinden het belangrijk om 
iedereen op de hoogte te houden van onze ambities op het gebied van CO2. Daarom zullen wij regelmatig over onze 
voortgang berichten, zowel naar onze medewerkers als onze relaties. Zo kunnen we samen zorgen dat dit een succes 
wordt! 
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