Kwalitatief
scope 1
scope 2
Algemeen
gasverbruik

eigen wagenpark

scope 1
scope 2
Algemeen
elektraverbruik

doelstelling

Dagelijks (bij koude)
gebruik van verwarming
monitoren en sturen;
taak KAM-coördinator.
Brandstofverbruik
Libra heeft inmiddels
Aantal medewerkers
terugdringen.
een 'all electric policy' rijdt al geheel
elektrisch.
en medewerkers
worden zeer sterk
gestimuleerd elektrisch
te rijden (leaseauto).
Rijgedrag medewerkers Medewerkers wijzen op
verbeteren.
hoger verbruik bij
bepaald rijgedrag; email uitsturen.
CO₂-neutraal tanken
Onderzoeken of dit
(voor € 0,01 extra per
mogelijk is;
liter).
aangedragen door
directie
Leaseauto verzorgen.
Medewerkers wijzen op
hoger verbruik bij (te)
lage bandenspanning
middels e-mail.

doelstelling

2020
actie

Overgaan op groene
stroom.

Na samenkomen van
kantoor en magazijn op
één en dezelfde locatie
vinden inmiddels
besprekingen plaats
met TMA om
zonnepanelen te
realiseren; mogelijk zal
hier groene stroom van
worden afgenomen.

Elektraverbruik
verminderen op
kantoor.

Dagelijks (bij hitte)
gebruik van airco
monitoren en sturen;
taak KAM-coördinator.
Onderzocht is of video
calls kunnen volstaan
voor een aantal
meetings; uitzoeken of
CO₂-neutraal gevlogen
kan worden tegen
meerprijs (aangedragen
door directie).

Uitstoot van vluchten
omlaag brengen.

overige zakelijke reizen

Maakt slechts 1,2% uit
van totale uitstoot en
zal over 2020 niet meer
in kaart gebracht
worden.

CO₂-bewustzijn extern.

gerealiseerd

Gasverbruik
verminderen op
kantoor.

zakelijke vluchten

scope 1
scope 2
Algemeen

2020
actie

doelstelling

2020
actie

gerealiseerd

gerealiseerd

CO₂-beleid van externe Jaarlijks zal de KAMpartijen (leveranciers) coördinator een
verbeteren.
leverancier onder de
loep nemen.
Woon-werkverkeer
CO₂-uitstoot reduceren Bij het nieuwe kantoor Fietsenstalling is eind
door medewerkers te zal een overdekte
2019 geplaatst.
stimuleren op de fiets fietsenstalling worden
naar het werk te
gebouwd.
komen.
Verpakkingen
Verbruik wikkelfolie
In het magazijn is een
terugdringen.
wikkelmachine
geplaatst mede om
zuiniger om te kunnen
gaan met het
wikkelfolie.
Transparantie & Participatie CO₂-beleid meer onder Marketing benaderd om
de aandacht brengen op CO₂ meer onder de
de beursen.
aandacht te brengen op
de beursen. Initiatief
zal genomen worden
om MVO-beleid te
verbreden.

DOELSTELLINGEN CO₂-PRESTATIELADDER 2020 - 2022
2021
actie
gerealiseerd

doelstelling

doelstelling

Gasverbruik
verminderen op
kantoor.

Gasverbruik
verminderen op
kantoor.

Brandstofverbruik
terugdringen.

Brandstofverbruik
terugdringen.

Rijgedrag medewerkers
verbeteren.

Rijgedrag medewerkers
verbeteren.

Leaseauto verzorgen.

Leaseauto verzorgen.

DOELSTELLINGEN CO₂-PRESTATIELADDER 2020 - 2022
2021
actie
gerealiseerd

doelstelling

doelstelling

Elektraverbruik
verminderen op
kantoor.

Elektraverbruik
verminderen op
kantoor.

Uitstoot van vluchten
omlaag brengen.

Uitstoot van vluchten
omlaag brengen.

Vervallen

Vervallen

DOELSTELLINGEN CO₂-PRESTATIELADDER 2020 - 2022
2021
actie
gerealiseerd

doelstelling

doelstelling

2022
actie

gerealiseerd

2022
actie

gerealiseerd

2022
actie

gerealiseerd

CO₂-beleid van externe Jaarlijks zal de
partijen (leveranciers) Kwaliteitsmanager een
verbeteren.
leverancier onder de
loep nemen.
CO₂-uitstoot reduceren
door medewerkers te
stimuleren op de fiets
naar het werk te
komen.

CO₂-beleid van externe Jaarlijks zal de
partijen (leveranciers) Kwaliteitsmanager een
verbeteren.
leverancier onder de
loep nemen.
CO₂-uitstoot reduceren
door medewerkers te
stimuleren op de fiets
naar het werk te
komen.

CO₂-beleid meer onder
de aandacht brengen op
de beursen.

CO₂-beleid meer onder
de aandacht brengen op
de beursen.

Kwantitatief

gasverbruik
eigen wagenpark

REDUCTIEDOELSTELLING 2020 - 2022 (kg CO₂/FTE)
reductie- reductie- reductieafname
afname
2019 tov
2019 tov doelstel- doelstel- doelstel2018
2018 (%) ling 2020 ling 2021 ling 2022
2018
2019
230
120
110
47,8%
110
100
90
1.918
1.778
140
7,3%
1.750
1.700
1.650

elektraverbruik
zakelijke vluchten
overige zakelijke reizen
scope 1
scope 2

958
560
43
3.709

955
823
45
totaal
3.722
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3
-263
-2

0,3%
-47,0%
-4,7%

950
800
43
totaal
3.653
-1,8%

940
775
40
totaal
3.555
-2,7%

930
750
38
totaal
3.458
-2,7%

