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 Ons energiebeleid 
In 2018 is YaWorks actief bezig geweest om de verbruiken van de organisatie in kaart te brengen door het 
opstellen van een CO2-footprint. Dit wordt gedaan conform CO2-Prestatieladder 3.0. De belangrijkste 
onderdelen conform dit handboek zijn; inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven.  
 
Energieverbruik 2018 
Om inzicht te krijgen in de verschillende emissies wordt er ieder jaar een CO2 footprint berekend. Dit inzicht in 
CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen en te monitoren. In 2018 is in totaal 
428,6 ton CO2 uitgestoten, waarvan 367,3 ton in scope 1 en 61,4 ton in scope 2.  
 

 
  
 
Scope 1 en 2 doelstellingen YaWorks 
YaWorks wil in 2020 ten opzichte van 2015 8% minder CO2 uitstoten.  
Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet en aantal FTE. 
 
Scope 3 doelstelling YaWorks  
YaWorks wil in 2019 ten opzichte van 2016 3% minder CO2 uitstoten binnen het woon-werkverkeer. Deze 
doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet en aantal FTE. 
 
Belangrijkste CO2-Maatregelen 
Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld: 
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Voortgang scope 1 en 2 
In 2015 hebben we ons ten doel gesteld om in 2018 een CO2-reductie van 5% te behalen. In de grafiek 
hieronder is te zien dat dit ruimschoots is behaald, zowel wanneer de uitstoot wordt gerelateerd aan de omzet 
als aan het aantal FTE. In 2018 is er namelijk een reductie behaald van 25%, wanneer de uitstoot aan de 
behaalde omzet wordt gerelateerd, en een reductie van 11% wanneer de uitstoot wordt gerelateerd aan het 
aantal FTE. We kunnen dus concluderen dat de doelstelling van 5% ruim is behaald! 
 
Voor 2020 is er een nieuw doel opgesteld: YaWorks wil in 2020 een reductie van 8% behalen ten opzichte van 
2015. Op deze manier zorgen we ervoor dat we een cyclus van reductie op het gebied van CO2-uitstoot 
aanhouden.  
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Scope 3 emissies 
Van de CO2-uitstoot In de keten van YaWorks is de volgende rangorde berekend: 
 

1. Inkoop goederen en diensten inhuur   1.006 ton CO2 
2. Inkoop goederen en diensten auto’s   560 ton CO2 
3. Inkoop goederen en diensten overig   200 ton CO2 
4. Woon-werkverkeer    200 ton CO 
5. Upstream transport     60 ton CO2 

 
Binnen de ketenemissies heeft er in de totale uitstoot een kleine stijging plaatsgevonden ten opzichte van 
2017. Dit heeft te maken met relatief meer uitstoot binnen het woon-werkverkeer en de kosten van 
leaseauto’s. De voortgang in woon-werkverkeer wordt in de volgende alinea toegelicht. Binnen de onderdelen 
transport en aangekochte goederen overig, zijn er weinig tot geen veranderingen geweest.  
 
Voortgang ketendoelstelling 
Voor de ketenanalyse heeft YaWorks een analyse gemaakt over het woon-werkverkeer binnen de keten. Als 
doelstelling wordt er verwacht om 3% te reduceren binnen de keten van woon-werkverkeer in 2019. Wanneer 
de totale uitstoot wordt gerelateerd aan de totale FTE heeft YaWorks 13% reductie behaald ten opzichte van 
2016. Ten opzichte van de gereden kilometers heeft er voor het eerst ook een daling plaatsgevonden. Als 
laatste is de relatieve uitstoot per euro omzet zelfs gereduceerd met 25%. Hierdoor wordt verwacht dat de 
doelstelling van 3% in 2019 ruim wordt behaald.  
 

 
 
Individuele bijdrage 
Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-
uitstoot.  
 

• Schakel zo vroeg mogelijk door naar een hogere versnelling. 
• Probeer zo min mogelijk te remmen. Laat het gas dus tijdig los en rol uit  
• Houd je snelheid stabiel. 
• Zet je motor af wanneer je even moet wachten, zoals bij een openstaande brug. 
• Maak, indien je auto over deze functie beschikt, zoveel mogelijk gebruik van de cruise control. 
• Parkeer achteruit in. Een koude motor en achteruit rijden kosten meer brandstof 

Tips om je auto zuiniger te maken 
Let op het gewicht van de auto. Hoe meer gewicht, hoe meer brandstof. 
Probeer je tank zo leeg mogelijk te rijden, voordat je deze bijvult.  
Onderhoud de auto goed. Zo presteert deze optimaal 
Check regelmatig de bandenspanning. Indien dit maandelijks gebeurt kan dit tot 10% brandstof besparen 
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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 graag van je 
horen!  
 
 


