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TOOLBOX CO2 PRESTATIE/LADDER  

 

WAT is de CO-2 PRESTATIELADDER 

Een CO2-prestatieladder is een verklaring voor bedrijven die zich bewust bezig houden om de CO2 

uitstoot te verlagen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren 

van projecten. Deelnemers dienen ook hun leveranciers te vragen om serieus werk te maken van 

CO2-reductie. Dus als je minder brandstof, stroom en gas gebruikt, dan verminder je de CO2 uitstoot 

 

dat wat minder uit de knalpijp en schoorsteen komt, dat heet reductie.  

Er zijn 5 niveaus  

• Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen 

• Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil op de reduceren 

• Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen 

• Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten 

• Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen 

AXENT GROEN is gecertificeerd voor alle niveaus van 1 tot en met 5.  

Voor ons is het een belangrijke certificering. Om te laten zien dat we het klimaat en waar we leven 

belangrijk vinden. We besparen, geven minder uit aan kosten. En ook om aan grote aanbestedingen 

mee te mogen doen. 
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Hoe kunnen jullie daarbij meehelpen? Want jullie medewerking is daarvoor erg belangrijk.

 

 

Buiten rijden er auto´s. Wordt er gewerkt met machines en gereedschappen die aangedreven worden 

door een verbrandingsmotor of met elektriciteit.  

Hoe doe je dat? Door zuinig te rijden, door niet snel op te trekken en even later weer hard te moeten 

remmen. 

Door de app op je telefoon te gebruiken en telkens zuiniger te willen rijden. 
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De chauffeur en medewerker die de machine bedient kan ervoor zorgen dat het brandstofverbruik zo 

laag mogelijk is.  

Door de machines niet vol gas te laten draaien als het niet hoeft. 

Door vaker te kiezen voor elektrisch gereedschap en machines, als dat kan voor het werk dat je moet 

doen.  

Dus… 

Door zuinig te rijden, de machine minder vaak op volle toeren te laten draaien of door vaker voor 

elektrisch te kiezen zorg je ervoor dat de CO2 uitstoot lager is.  

 

Door goed op het energie-, stroom- en gas-gebruik te letten. Als het koud is, door de deur van de 

kantine, werkplaats of kantoor dicht te doen.  

Door lampen niet te laten branden als er niemand is. Kijken we of we groene stroom kunnen 

gebruiken in plaats van gewone. 

Iedereen kan meehelpen  door dit te doen. 
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Hoe laten we onze CO2 besparing zien?  

2 keer per jaar moeten we dat uitrekenen. Dan tellen we alle liters brandstof voor de auto’s op en alle 

jerrycans met Aspen 

 

Kijken we hoeveel stroom en gas er verbruikt is voor de werkplaatsen en kantoren. En voor de 

elektrische auto van Gert jan. 

 

Tellen we alle gereden kilometers op. Dat doen we niet voor ons alleen maar ook voor de keren dat 

een aannemer voor ons werk uitvoert op onze projecten.  

Ook zetten we op papier hoe we dat gaan doen en wat we willen bereiken. Een bedrijf komt bij ons om 

ons te controleren of wij waar gemaakt hebben wat we hadden afgesproken. Als ons dat is gelukt dan 

zijn we weer geslaagd. 

 

 


