CO2-uitstoot scope 3 (ton) - 2021

Dit doen wij aan
CO2-reductie in scope 3
Bij inkoop sturen op
duurzaamheidscriteria.
Sturen op aannemen van
opdrachten met aandacht voor
duurzaamheid.
Interne kennis verbreden omtrent
CO2-reductie en duurzaamheid

2019
2020
2021

885,5
Aangekochte
goederen en diensten

0,1
Zakelijke
reizen

14,2
Woon-werk
verkeer

Wij zijn actief bezig geweest met het in kaart brengen van onze CO2-footprint met als doel deze te reduceren. De reductie wordt gerealiseerd door middel van het
reductiesysteem conform CO2-Prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Heb jij nog leuke ideeën?
Stuur ze naar Lesley
Commelter!

2

Onze uitstoot in scope 3 staat gelijk aan
Gas en elektraverbruik van
193 huishoudens voor een
heel jaar
522 retourtjes naar New
York
Met de auto 115 keer
om de aarde rijden

Wat kun jij doen?

Hoe reis jij naar je werk? Is dit met een
44.990 bomen laten
brandstofauto? Denk na over
groeien voor een heel jaar
mogelijkheden om jouw CO2-uitstoot
hiervan te beperken! Ga bijvoorbeeld
Een windmolen van 2.3 MW
eens met het OV, carpool met een
collega of investeer in een elektrische
94 dagen laten draaien
auto! Of misschien kan je wel
thuiswerken en digitaal vergaderen.
269.940 kilo standaard
Ook jij kan je steentje bijdragen aan
kantoorpapier verbruikt
het reduceren van onze uitstoot!

Niveau 5 behaald!
Sinds december 2021 zijn wij gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor hebben wij
naar onze uitstoten in de keten moeten kijken en geconcludeerd dat wij CO2 in onze keten kunnen
reduceren d.m.v. onze opdrachtkeuzes en het verbreden van de kennis en impact van onze collega's.
Daarom hebben wij in scope 3 de volgende doelstellingen opgesteld:
ManEngenius B.V. wil in 2024 1,5% CO2-uitstoot in de keten reduceren t.o.v. 2021 met
geadviseerde duurzaamheidsmaatregelen in projecten, die het gevolg zijn van kennisoverdracht en
-verbreding onder eigen en ingehuurde adviseurs.
ManEngenius B.V. wil in 2027 dat in 70% van de nieuwe opdrachten met een opdrachtwaarde van
meer dan € 500.000,- CO2-reductie een belangrijk onderdeel is van de opdracht.
Maart 2022

