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De directie van Sturm B.V. heeft besloten op te gaan voor het certificaat CO2-prestatieladder, 

niveau 3. Het CO2 prestatieladder certificaat wordt de komende jaren een steeds belangrijker 

certificaat in het kader van aanbesteden en ondernemen. Het wordt steeds lastiger om in te 

schrijven op nieuwe opdrachten zonder dit certificaat.  

Wij hebben jullie hulp en inzet keihard nodig om te komen tot CO2-reductie binnen de organisatie. 

Zuinig omgaan met brandstof- en elektriciteit gebruik is iets wat we met zijn allen moeten doen. 

Graag wijzen wij iedereen erop om een eigen bijdrage te leveren in het omlaag brengen van onze 

totale CO2-footprint. Het vermijden van files, carpoolen, voorkomen van onnodige ritten of lang 

stationair draaien van machines en voertuigen draagt bij aan verlaging van de CO2 uitstoot. Ook 

een te lage bandenspanning is een brandstofslurper. Te zachte banden leveren meer wrijving op 

met het wegdek met hoger verbruik ten gevolge.  

Overige maatregelen die u zelf kunt nemen die leiden tot vermindering van CO2 –uitstoot: 

• Computers eerder in spaarstand. 

• Vervoer geen onnodige spullen met u mee waarvan u weet dat deze niet gebruikt worden; 

• Onderhoud uw voertuig of machine tijdig en op correcte wijze (verlenging levensduur); 

• Voorkom onnodige ritten (bewuste omgang van te maken ritten, is het wel nodig kan het 

niet anders); 

• Voorkom stationair draaien (laat voertuigen niet onnodig draaien; verbruik extra 

brandstof); 

• Waar mogelijk gebruik van cruise control (langere ritten); 

• Bij verlaten ruimte als laatste werknemer lichten uit (bewustwording); 

• Toepassing van rijplaten op de bouwplaatsen om de rolweerstand te verminderen (levert 

aanzienlijke reductie op!); 

• Maak voor (externe) afspraken gebruik van de digitale vergadermogelijkheden zoals 

Microsoft Teams (kantoorpersoneel) 

Voor het behalen van de CO2 prestatieladder is het zorgvuldig vastleggen van gegevens m.b.t. 

brandstofverbruik voor Sturm een absolute must. De aanpassing van de tankinstallatie naar een 

meter met registratie helpt ons om de getankte hoeveelheden brandstoffen beter te kunnen 

monitoren. 

De CO2 prestatieladder verwacht van ons dat we medewerkers halfjaarlijks informeren over de 

prestaties van de organisatie aangaande CO2 emissies. Zelf vinden we dit ook belangrijk. We gaan 

jullie dan ook regelmatig op de hoogte houden over de voortgang van onze gezamenlijke CO2-

reductie. 

In ons volgende nieuwsitem over CO2 zullen we onze vastgestelde CO2 footprint over 2018 en 

2019 en ook onze doelstellingen presenteren.  
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