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Onze uitstoot is ook:

Elektraverbruik van 56 
huishoudens voor een heel jaar

2.441 m  regenwoud 
beschermen

Met de (diesel)auto 9,5 
keer om de aarde rijden

CO  2022

Totale voetafdruk: 73,2 ton CO  
 
 Scope 1: 59,8 ton

Scope 2: 11,1 ton
Zakelijk vervoer: 2,3 ton

Project ProRail

Aandeel gebruikers van de 
software: 2,41%
Uitstoot project: 1,8 ton CO
Voortgang CO  -uitstoot: + 10%
Voortgang elektriciteitsverbruik 
extern datacenter: -29,5%
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Dit doen wij onder andere aan CO  
reductie

2

Verduurzaming wagenpark
Aanmoedigen elektrisch rijden 
Gasverbruik reduceren
Terugdringen reisbewegingen
Bewustwordingcampagnes energieverbruik
Onderzoek alternatief voor gas
Medewerkers helpen met thuis energie 
besparen.

Doelstellingen
In 2024 wil Speer IT ten opzichte van 2018 62% 
minder CO  uitstoten, waarvan 61% in scope 1 en 
1% in scope 2.

In scope 3 wil Speer IT in 2024 ten opzichte van 
2019 23,2% minder CO  uitstoten in de keten van 
thuiswerk en woon-werk verkeer

0,4 0,0 1,9

Wat kun jij doen?

Anticipeer op het verkeer, rijdt 
met een laag toerental.
Pomp eens in de 2 maanden je 
banden op.
Laat geen verlichting onnodig 
branden en zet apparaten uit.
Kies voor teleconference 
wanneer mogelijk.
Laat het ons weten als je zelf een 
goed reductie idee hebt.
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Toelichting

Scope 1: directe uitstoot binnen 
de eigen organisatie zoals 
brandstof en gas.
Scope 2: Indirecte uitstoot 
binnen de eigen organisatie 
zoals elektriciteit.
Scope 3: Uitstoot geheel buiten 
de eigen organisatie (in de 
keten).

Naast een sterke intrinsieke motivatie is het belang van duurzaamheid tegenwoordig een belangrijk gegeven. Daarom streven wij naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering, om van daaruit een 
voortdurende verbetering van ons emissiereductie-beleid en een groeiende bewustwording van de medewerkers op de te reduceren emissies van onze activiteiten te realiseren.
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57% Ketenanalyse thuiswerken

Onze jaarlijkse enquête is weer in 
gang gezet, de resultaten publiceren 
we weer via een infographic op onze 
website!


