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Het project ‘Landelijk Beheer Netwerken 
ProRail’ start met CO2-reductie 
 

CO2-reductie doelstelling binnen het LBN contract 

In samenwerking met ProRail zet YaWorks Projects zich in om de CO2-uitstoot binnen het LBN 
contract te reduceren. Met ingang van het contract is er een actief reductieprogramma opgesteld.  
Op basis van de bedrijfsgegevens is er een footprint prognose berekend voor het LBN contract.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: de CO2 prognose footprint over 2015.  
 
Informatie overhet huidige energieverbruik 

Om CO2-reductie te realiseren wordt op jaarlijkse bais de CO2 footprint berekent. Het inzicht in de 
CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over 2015 was de  
footprint prognose 6,5 ton CO2.   
 
CO2-reductiedoelstelling 

YaWorks Projects heeft de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld: 

CO2-reductiedoelstellingen YaWorks Projects* 

Yaworks Projects stoot in 2018 5% minder CO2 uit (scope 1 & 2) ten opzichte van   2015. 

* deze doelstelling is gerelateerd aan aantal FTE. 
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CO2-reductiemaatregelen 

Om de doelstelling op bedrijfsniveau te realiseren zijn de volgende maatregelen binnen het LBN 
contract opgesteld: 

•  
• YaWorks Projects gaat alle medewerkers die vast in dienst zijn bij YaWorks Projects in kwartaal 

4 van 2016 de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ aanbieden* 
• •YaWorks Projects gaat het leasebeleid van YaWorks Projects actief reorganiseren – bij de 

aanschaf van een nieuwe (lease)auto zijn alleen auto’s met energielabel A en energielabel B 
te bestellen. 

• •YaWorks Projects gaat medewerkers actief informeren over het rijgedrag en de invloed die 
dit heeft op CO2 uitstoot. 

• •YaWorks Projects gaat actief apparatuur uitschakelen door middel van tijdschakelaars op het 
koffiezetapparaat en eventueel overige apparaten in de keuken. 

• •YaWorks Projects gaat het carpoolen stimuleren. 
• •YaWorks Projects gaat actief rekening houden met optimale woon-werkroutes. 
• •YaWorks Projects gaat regelmatig de bandenspanning van het wagenpark controleren. 
• •YaWorks Projects gaat de toepassing van Video en/of teleconferenties aanmoedigen onder 

haar medewerkers. 
• •YaWorks gaat actief de warmte en koude-installaties effectiever inzetten 
• •YaWorks verscherpt actief het inkoopbeleid door op zoek te gaan naar duurzame 

leveranciers met een actief CO2 reductiebeleid 
  

Voortgang/trend 

Het LBN ProRail contract is eind 2015 aangenomen door YaWorks. Het is lastig om een vergelijking te 
maken tussen de eerste en de tweede helft van 2015. Bij afsluiting van het jaar 2016 volgt er een 
update over de voortgang van de CO2 -reductie 

YaWorks Projects medewerkers worden aangemoedigd om een actieve bijdrage te leveren aan de reductie van 
CO2-uitstoot. Enkele voorbeelden van initiatieven van medewerkers: 

• Medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan het reduceren van het brandstofverbruik door bewust 
te rijden en te anticiperen op het verkeer. Dit scheelt ook in de onderhoudskosten. 

• YaWorks vraagt medewerkers om periodiek onderhoud uit te voeren aan het materieel, waardoor 
minder brandstof wordt verbruikt dan bij onregelmatig onderhoud. Bijvoorbeeld het vaker opmeten 
van de bandenspanning kan al een reductie opleveren. 

• YaWorks moedigt medewerkers aan om flexibel werken en buiten spitstijd rijden. 
• YaWorks moedigt medewerkers aan om actief locatieverlichting uit te schakelen. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met YaWorks via telefoonnummer 020-6646451 of mailen 
naar info@yaworks. 


