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SBTi community
‘Thank you for being part of the 
community of companies in our 
Business Ambition for 1.5°C 
campaign. You are part of 640+ 
leaders supporting a groundswell 
of ambitious, global corporate 
climate action.’

1. Set science-based 
targets aligned with 
1.5°C across scopes, 
and

2. Achieve net-zero 
emissions by 2050



Wat zijn SBT’s?

• Science Based Targets Initiative (SBTI): een samenwerking tussen UN 
Global Compact, WRI en het WNF 

• Een methode om CO2 -reductie doelstellingen te stellen, in lijn met 
laatste klimaatonderzoeken, wat nodig is om aan de Parijs 
doelstellingen te voldoen en opwarming van de aarde tot 1,5°C te 
houden.

• Niet alleen doelen uitstootvermindering als onderdeel van hun korte-
of langetermijn-strategie, maar de doelen uitbreiden naar hun 
complete waardeketen.

• Als we meer samenwerken, verloopt dit soepeler en is onze impact 
groter.



Uitgangspunten

• Antea Group is door KIWA gecertificeerd op het SKAO CO2-Bewust 
certificaat niveau 5. 

• De Directie heeft zich in 2020 gecommitteerd aan het Science Based
Targets (SBT) initiatief. 

• Onze CO2 reductiedoelstellingen voor 2021 zijn gebaseerd op de SBT’s. 
Reductiedoelstellingen zijn vastgelegd en verbeteracties uitgezet. 

• 2 keer per jaar monitoren we CO2 uitstoot. 
• We vinden dat alle medewerkers er bewust van moeten zijn dat CO2

reductie belangrijk is, weten wat Antea Group bijdraagt en wat ze zelf 
kunnen bijdragen. 

• Bijdrage in onze dienstverlening



Koppeling SDG’s



Onze vastgestelde doelen zijn:
50% reductie in 2030, op:
• Woon-werkverkeer met lease-, privé-, pool- en bedrijfsauto's en openbaar vervoer
• Zakelijk verkeer met privéauto's, openbaar vervoer en vliegtuigen
• Papier- en restafval
• Ingekocht papier
• Zakelijk verkeer door lease-, pool- en bedrijfsauto's
• Gasverbruik kantoren voor verwarming
• Verbruik instrumentarium (propaan en diesel)

Onze bovenstaande reductiedoelstellingen halen we met o.a. de volgende maatregelen:
• Volledig elektrisch wagenpark
• Effect 1 dag thuiswerken (effect op zakelijk en woon-werk verkeer)
• 33% reductie reisfootprint
• Trein in plaats van korte vluchten met het vliegtuig
• Sluiten locatie (Magnesiumweg)



Hoe?

Het SBTi gaat uit van een model met drie fases om SBT’s in de bedrijfspraktijk 
te integreren:

1. Aan de slag:
• Maak je businesscase
• Zorg dat je de gebruikte methoden begrijpt

2. Stel je Science Based Target vast:
• Kies een methode
• Bepaal je doel

3. Aankondigen en uitvoeren:
• Zorg voor intern draagvlak
• Rapporteer en communiceer
• Voer uit



Basis: Inrichtingsprincipes


