
Nijkamp aan de slag met de CO2-
Prestatieladder 
In 2019 wil Nijkamp het niveau 3 
certificaat behalen op de CO2-
Presatieladder. De CO2-
Prestatieladder is een manier om de 
CO2-uitstoot van organisaties te 
meten. Op 9 december hebben wij 
de eerste audit. Tijdens deze audit 
onderzoekt een onafhankelijke 
auditor of wij als bedrijf op de goede 
weg zijn. Hierin komen de 
onderdelen inzicht, reductie, 
communicatie en deelname aan 
initiatieven naar voren. We zijn met 
het hele bedrijf verantwoordelijk om 
hier mee aan de slag te gaan. Om 
deze reden zullen we jullie actief 
blijven informeren over de 
voortgang en ontwikkeling.  

Het energieverbruik in 2018  
Voor het CO2-Prestatieladder certificaat 
hebben we 2018 gekozen als basisjaar. 
Met passende CO2-reducerende 
maatregelen zullen we de komende 
jaren hard werken om zo veel mogelijk 
CO2 te reduceren ten opzichte van 
2018. Allereerst zijn we gestart met het 
opstellen van de CO2-Footprint. In het 
jaar 2018 is in totaal voor 1229 ton aan 
CO2-uitgestoten. 

Investeren in de toekomst 
Net als voor iedere onderneming 
is een positief financieel 
resultaat ook voor Nijkamp 
belangrijk. Op deze manier kan 
vervolgens weer worden 
geïnvesteerd, zodat zowel de 
bedrijfscontinuïteit als het 
voortbestaan van onze aarde 
veilig gesteld kan worden.  

 Scope 1  om vang een heid em issiefactor ton  CO2

Gasverbruik          20.636,00 m3 1890               39 

Brandstofverbruik wagenpark (diesel)         365.849,57 liters 3230           1.182 

Brandstofverbruik wagenpark (benzine)               879,01 liters 2740              2,4 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel)            1.924,00 liters 3230              6,2 

Verbruik Adblue                 19,11 liters 260 0,005

Totaal scope 1 1 .2 2 9 ,3     

 Scope 2  om vang een heid  em issiefactor  ton  CO2

Elektraverbruik - groene stroom          62.442,00 kWh 0               -   

Zakelijke kilometers privé auto's            1.861,24 km's 220              0,4 

Totaal scope 2 0 ,4            

 Totaal scope 1  en  2      1 .2 2 9 ,7  

Belangrijke ontwikkelingen   
 Zeer binnenkort gaan wij gebruik maken van de innovatieve dieselbrandstof TopFuel, medewerkers kunnen dit 

tanken op het bedrijfsterrein (naast de werkplaats). Deze duurzame dieselvervanger is een innovatieve mix van 
HVO en GTL. Hierdoor worden er fors minder schadelijke stoffen uitgestoten. TopFuel voldoet aan de (N)EN 
15940 norm voor dieselbrandstof en is daardoor geschikt voor alle dieseltoepassingen. 

 In september zijn wij lid geworden van stichting Nederland CO2 Neutraal. Wij zullen minimaal twee keer per 
jaar de bijeenkomsten van deze stichting bij gaan wonen. Dit doen wij samen met andere leden in verschillende 
workshops. Hier wordt in kleiner comité actief nagedacht over CO2-reductie. 

Individuele bijdrage 
Wij vragen jou als medewerker van Nijkamp ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-
uitstoot. Er zijn een aantal simpele manieren om je steentje bij te dragen: 
 Zuinig rijden een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig te schakelen en te anticiperen op het 

verkeer daalt het verbruik van brandstof;  
 De bandenspanning van je bedrijfsauto kan tevens een belangrijk onderdeel zijn om brandstof te besparen. 

Controleer daarom regelmatig of de bandenspanningen nog kloppend zijn; 
 Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten uitgeschakeld kunnen worden. 
      Dit kan een hoop energie besparen als hier goed op gelet blijft worden.  
 
Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. 
Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. 
Heb je zelf een idee? Laat van je horen!  


