
 

 

 
 

Toolbox– CO2 Prestatieladder 
 

 
Onderwerp: certificering CO2  Prestatieladder in het begin van 2021 

 
De directie heeft als doelstelling zich te certificeren voor de CO2 Prestatieladder niveau 3. Dit past helemaal bij 
maatschappelijk verantwoord ondernemen waar Bouma Sport en Groen volledig achter staat.  
 
De CO2 Prestatieladder wordt regelmatig gebruikt als een instrument om de duurzaamheid van een bedrijf aan 
te tonen. Hiermee kunnen we punten scoren om daarmee meer kans te maken bij aanbestedingen.  
 
De eerste stap in dit project is voor ons is het opstellen van een energiebeleid. 
 
Ons energiebeleid is erop gericht dat activiteiten die wij dagelijks voor onze klanten doen op een 
milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte en economische wijze worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is 
dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn  
verwachtingen. Tijdens onze werkzaamheden willen we graag, voor zover als mogelijk, reduceren op 
energie. Bouma Sport en Groen zal zich daar vol voor inzetten. 
 
De tweede stap is het energieverbruik inzichtelijk maken, daaraan wordt op dit moment hard gewerkt. De 
volgende stap in het proces is dan ook een ieder op de hoogte te stellen van ons energieverbruik. 
 
De derde stap die we gaan nemen is het bepalen van onze reductiedoelstellingen, op het moment dat deze 
bekend zijn zorgen we ervoor dat iedereen hier van op de hoogte is. 
 
Voor de directie is het van groot belang goed inzicht te hebben in welke mogelijkheden er zijn om tot reductie 
van energie (brandstof) verbruik te komen. Daarom willen we aan iedereen vragen mee te denken aan dit 
vraagstuk. Heb je ideeën geeft dit dat dan door aan Robbin van der Schuur, zij zal deze verzamelen. 

 
- Wordt vervolgd- 
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