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• biedt een duurzame bedrijfsvoeringsscan aan
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van uw bedrijf is? Voor hoe-

fronten zetten zij zich in om de CO2-emissie te ver-

moment ‘scoort’ vergeleken met andere bedrijven in
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minderen. Daarnaast willen zij ook andere bedrijven

uw branche? Dit kunt u heel eenvoudig berekenen met

delijk bent? Willen we de

stimuleren tot een (meer) duurzame bedrijfsvoering.
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Door het invullen van de Duurzaamheidsscan, een
interactieve vragenlijst, wordt duidelijk hoe relatief
duurzaam uw bedrijf is en welke mogelijkhe-

Deze vragenlijst bestaat uit negen aandachtsgebieden die variëren van Energie & Klimaat
tot Duurzaam Personeelsbeleid.

dan moeten we inzetten op
het zoveel mogelijk reduceren van CO2-emissies. Van
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Na het invullen van deze

de eigen bedrijfsvoering en van de inkoop en geleverde

hoger niveau te brengen. En met een

bedrijfsanalyse krijgt u

diensten en producten. Om uw bedrijfsvoering duur-

eenvoudig hulpmiddel kunt u uw eigen

een totaalscore over al de
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te weten wat uw CO2-footprint op dit moment is. De

cessen en ziet u hoe u scoort

Carbon Manager kan u hiermee helpen.

op het gebied van duurzaam

De Carbon Manager is een web based tool waarmee

ondernemen.

bedrijven hun CO2-emissies kunnen berekenen en een
beeld krijgen van reductiemogelijkheden. Met deze

Bovendien krijgt u een aantal
handige tips die u helpen op een praktische manier verdere invulling te geven aan
een (nog) meer duurzame bedrijfsvoering.

tool kan zowel per jaar als per locatie en voor de totale
organisatie een CO2-footprint worden bepaald.
De tool is gebaseerd op de uitgangspunten van het
Greenhouse Gas Protocol.

