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doelstelling actie gerealiseerd doelstelling actie gerealiseerd doelstelling actie gerealiseerd

gasverbruik Gasverbruik verminderen 

op kantoor.

Medewerkers aansporen 

zo zuinig mogelijk om te 

gaan met gas; verwarming 

niet te hoog en warm 

aankleden. Medewerkers 

berichten per e-mail.

Gasverbruik verminderen 

op kantoor.

Medewerkers aansporen 

zo zuinig mogelijk om te 

gaan met gas; verwarming 

niet te hoog en warm 

aankleden. Medewerkers 

berichten per e-mail.

Gasverbruik verminderen 

op kantoor.

Medewerkers aansporen 

zo zuinig mogelijk om te 

gaan met gas; verwarming 

niet te hoog en warm 

aankleden. Medewerkers 

berichten per e-mail.

Brandstofverbruik 

terugdringen.

All Electric policy, 

uitfaseren van niet-

elektrische auto's bij 

aflopen van contracten; 

ruim van vrachtwagen is 

zo ingericht dat pallets 

dubbel gestapeld kunnen 

worden zodat kilometers 

efficiënter worden benut.

efficiënter laden is blijft 

punt van aandacht.

Brandstofverbruik 

terugdringen.

All Electric policy, 

uitfaseren van niet-

elektrische auto's bij 

aflopen van contracten; 

ruim van vrachtwagen is 

zo ingericht dat pallets 

dubbel gestapeld kunnen 

worden zodat kilometers 

efficiënter worden benut.

efficiënter laden is blijft 

punt van aandacht.

Brandstofverbruik 

terugdringen.

All Electric policy, 

uitfaseren van niet-

elektrische auto's bij 

aflopen van contracten; 

ruim van vrachtwagen is 

zo ingericht dat pallets 

dubbel gestapeld kunnen 

worden zodat kilometers 

efficiënter worden benut.

efficiënter laden is blijft 

punt van aandacht.

Rijgedrag medewerkers 

verbeteren.

Medewerkers wijzen op 

hoger verbruik bij bepaald 

rijgedrag; e-mail uitsturen.

Rijgedrag medewerkers 

verbeteren.

Medewerkers wijzen op 

hoger verbruik bij bepaald 

rijgedrag; e-mail uitsturen.

Rijgedrag medewerkers 

verbeteren.

Medewerkers wijzen op 

hoger verbruik bij bepaald 

rijgedrag; e-mail uitsturen.

Aantal te verrijden 

kilometers verminderen.

We zijn in 2020 

noodgedwongen minder 

gaan reizen en digitaal 

gaan vergaderen. In 2021 

e.v. sturen we op 25% 

meer digitaal vergaderen 

en minder reizen dan voor 

Corona. 

Aantal te verrijden 

kilometers verminderen.

We zijn in 2020 

noodgedwongen minder 

gaan reizen en digitaal 

gaan vergaderen. In 2021 

e.v. sturen we op 25% 

meer digitaal vergaderen 

en minder reizen dan voor 

Corona. 

Aantal te verrijden 

kilometers verminderen.

We zijn in 2020 

noodgedwongen minder 

gaan reizen en digitaal 

gaan vergaderen. In 2021 

e.v. sturen we op 25% 

meer digitaal vergaderen 

en minder reizen dan voor 

Corona. 

Leaseauto verzorgen. Medewerkers wijzen op 

hoger verbruik bij (te) lage 

bandenspanning middels e-

mail.

Leaseauto verzorgen. Medewerkers wijzen op 

hoger verbruik bij (te) lage 

bandenspanning middels e-

mail.

Leaseauto verzorgen. Medewerkers wijzen op 

hoger verbruik bij (te) lage 

bandenspanning middels e-

mail.
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doelstelling actie gerealiseerd doelstelling actie gerealiseerd doelstelling actie gerealiseerd

Elektraverbruik 

verminderen op kantoor.

Dagelijks (bij hitte) gebruik 

van airco monitoren en 

sturen; taak KAM-

coördinator.

Elektraverbruik 

verminderen op kantoor.

Dagelijks (bij hitte) gebruik 

van airco monitoren en 

sturen; taak KAM-

coördinator.

Elektraverbruik 

verminderen op kantoor.

Dagelijks (bij hitte) gebruik 

van airco monitoren en 

sturen; taak KAM-

coördinator.

zakelijke vluchten Uitstoot van vluchten 

omlaag brengen.

Meer digitale meetings 

dan voorheen (reizen blijft 

onontbeerlijk); CO₂-

uitstoot compenseren bij 

aanschaf ticket (draagt 

niet bij aan reductie).

Uitstoot van vluchten 

omlaag brengen.

Meer digitale meetings 

dan voorheen (reizen blijft 

onontbeerlijk); CO₂-

uitstoot compenseren bij 

aanschaf ticket (draagt 

niet bij aan reductie).

Uitstoot van vluchten 

omlaag brengen.

Meer digitale meetings 

dan voorheen (reizen blijft 

onontbeerlijk); CO₂-

uitstoot compenseren bij 

aanschaf ticket (draagt 

niet bij aan reductie).

overige zakelijke reizen Uitstoot van overige 

zakelijk reizen beperken.

We zijn in 2020 

noodgedwongen minder 

gaan reizen en digitaal 

gaan vergaderen. In 2021 

e.v. sturen we op 25% 

meer digitaal vergaderen 

en minder reizen dan voor 

Corona. 

Uitstoot van overige 

zakelijk reizen beperken.

We zijn in 2020 

noodgedwongen minder 

gaan reizen en digitaal 

gaan vergaderen. In 2021 

e.v. sturen we op 25% 

meer digitaal vergaderen 

en minder reizen dan voor 

Corona. 

Uitstoot van overige 

zakelijk reizen beperken.

We zijn in 2020 

noodgedwongen minder 

gaan reizen en digitaal 

gaan vergaderen. In 2021 

e.v. sturen we op 25% 

meer digitaal vergaderen 

en minder reizen dan voor 

Corona. 

scope 2
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Opgemaakt: 22 maart 2022     
 

 
 
             Fred Groot 

V&G-functionaris | KAM-coördinator  

Libra Energy B.V. 

 

doelstelling actie gerealiseerd doelstelling actie gerealiseerd doelstelling actie gerealiseerd

CO₂-bewustzijn extern. CO₂-beleid van externe 

partijen (leveranciers) 

verbeteren.

Jaarlijks zal de 

Kwaliteitsmanager een 

leverancier onder de loep 

nemen.

CO₂-beleid van externe 

partijen (leveranciers) 

verbeteren.

Jaarlijks zal de 

Kwaliteitsmanager een 

leverancier onder de loep 

nemen.

CO₂-beleid van externe 

partijen (leveranciers) 

verbeteren.

Jaarlijks zal de 

Kwaliteitsmanager een 

leverancier onder de loep 

nemen.

Woon-werkverkeer CO₂-uitstoot reduceren 

van woon-/werkverkeer 

door medewerkers te 

stimuleren op de fiets 

naar het werk te komen 

en door hen meer thuis te 

laten werken.

Verminderen woon/werk 

verkeer door meer 

thuiswerken (ca. 25% na 

corona); mogelijk 

fietsenplan opzetten.

CO₂-uitstoot reduceren 

van woon-/werkverkeer 

door medewerkers te 

stimuleren op de fiets 

naar het werk te komen 

en door hen meer thuis te 

laten werken.

Verminderen woon/werk 

verkeer door meer 

thuiswerken (ca. 25% na 

corona); mogelijk 

fietsenplan opzetten.

CO₂-uitstoot reduceren 

van woon-/werkverkeer 

door medewerkers te 

stimuleren op de fiets 

naar het werk te komen 

en door hen meer thuis te 

laten werken.

Verminderen woon/werk 

verkeer door meer 

thuiswerken (ca. 25% na 

corona); mogelijk 

fietsenplan opzetten.

Verpakkingen

Transparantie & Participatie CO₂-beleid meer onder de 

aandacht brengen op de 

beursen.

MVO beleid breder 

inzetten en ruimer onder 

de aandacht brengen. 

Zowel intern als extern.

CO₂-beleid meer onder de 

aandacht brengen op de 

beursen.

MVO beleid breder 

inzetten en ruimer onder 

de aandacht brengen. 

Zowel intern als extern.

CO₂-beleid meer onder de 

aandacht brengen op de 

beursen.

MVO beleid breder 

inzetten en ruimer onder 

de aandacht brengen. 

Zowel intern als extern.

Algemeen
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