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juni 2017 gecertificeerd voor de
CO2-prestatieladder niveau 3.

Doelstelling CO2
prestatieladder

Met deze nieuwsbrief wordt u

CO2-footprint 2017

onder andere geïnformeerd over
de ontwikkelingen van onze CO2reductiedoelstellingen
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MVOverklaring
Met het behalen van het
certificaat van
Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen(MVO) is al
een stap in de goede
richting gezet.
Met de CO2prestatieladder wordt
hierop voortgeborduurd.

Doelstelling CO2-prestatieladder
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. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van
materialen en het gebruik van duurzame energie.

Samenwerking met het Technovium Fortes Lyceum te Gorinchem
In het kader van het initiatief “Onderzoek energiezuinige toezichtsystemen” is een
project gestart met het Technasium van het Fortes Lyceum. Het doel van deze
samenwerking is om de studenten kennis te laten nemen met de techniek van
camerasystemen en om een opdracht uit te voeren die aansluit bij het initiatief.
Na een kick-off presentatie door een van onze medewerkers zijn de studenten
gestart met het onderzoek voor een toekomstig energiezuinige toezichtsystemen.
Het project wordt begeleid door onze medewerker en in juni 2018 moet het project
afgerond zijn waarna een evaluatie zal plaatsvinden.
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In bovenstaande figuur is de CO2-footprint weergegeven van het jaar 2017.
Uit de grafiek is op te maken dat de totale CO2-uitstoot van Roan Beheer Heerewaarden
BV neerkomt op 93 ton CO2. Dit is een lichte stijging t.o.v. het referentiejaar 2016. Nu
zegt de totale CO2-uitstoot nog niets over de significante CO2-uitstoot. De totale
uitstoot kan namelijk veranderen wanneer het bedrijf groeit in de vorm van extra
activiteiten. Echter Roan Beheer Heerwaarden hanteert dan ook als prestatie
indicatoren (voortgangsmeter) de CO2-emissie per miljoen omzet en per medewerker.
Deze prestatie indicatoren geven het volgende beeld:

Tonnen CO2 per miljoen omzet in 2016: 82 Ton 2017: 71,9 Ton

-12,3%

Tonnen CO2 per FTE in 2016: 8,2 Ton 2017: 6,7 Ton -18,3%
Samen met onze medewerkers zetten wij in op een verdere CO2-reductie zodat de
gestelde doelen behaald gaan worden. Zo willen we ook in 2018 een reductie realiseren
van tenminste 5%.

Opdrachtgevers zetten steeds vaker in op
milieubewust ondernemen. Roan Beheer
Heerewaarden speelt hierop in door jaarlijks te
investeren in nieuw materieel die voldoen aan
de laatste milieuclassificaties en daarbij ook
zuiniger in het verbruik zijn in diesel.
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Voor meer informatie of vragen, zie ook onze website: www.roan-beheer-heerewaarden.nl

