
  NIEUWSBRIEF 2018 CO2 
Flexcorail te Beverwijk 

Versie: juli 2019 

 
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 

Voortgang reductiedoelstellingen 

Reductiedoelstelling 5% CO2 reductie in 2019 ten opzichte van basisjaar 2015. 

 
 

 
 
In 2018 is een duidelijke stijging te zien ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit is te verklaren door de groei 

van de organisatie. In de uitstoot gerelateerd aan FTE is een duidelijk daling geconstateerd. Daling ten opzichte 

van het basisjaar 2015 is ruim 17%.  

We zijn erg tevreden met het resultaat!!  

In 2019 zijn wij tevens gestart met de certificering voor CO2 Prestatieladder niveau 5. Dit betekent dat we niet 

alleen meer naar onze eigen CO2 uitstoten kijken, maar ook naar die van partijen waar we mee samen werken. 

In het bijzonder is dit de Raillight. Hiermee willen we 10% reductie behalen in 2021 door samenwerking en 

inkoop en ontwerp van duurzame materialen en werkwijzen. Het product heeft al veel voordelen en kan tot 

50% CO2 reductie behalen ten opzichte van andere systemen. Komend jaar gaan we dit verder uitwerken en 
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resultaten nog beter uitmeten. Alle informatie is opgenomen in de Ketenanalyse Raillight en kun je terug 

vinden op de website.  

Verwachtingen voor 2019: 

Belangrijk is dat je zelf bewust en zuinig omgaan met materialen en materieel. Denk hierbij aan: 

- Ga zuinig om met brandstoffen; 

- Rijd volgens het principe “Het nieuwe rijden” (lage toeren, auto laten uitrollen) 

- Controleer regelmatig je banden spanning 

- Carpool waar mogelijk 

- Plan je werkzaamheden slim in, voor kom onnodig heen-en-weer rijden. 

Als jullie zelf ideeën hebben om CO2 te besparen kunnen jullie natuurlijk altijd contact opnemen met 

Wilco Verschoor. Alle documenten voor de CO2 Prestatieladder zijn opgenomen op de website van 

Flexcorail en hier kun je alles uitgebreid terug vinden.  


