DOELSTELLINGEN

DIT DOEN WIJ
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO: People Planet - Profit) speelt een steeds
belangrijkere rol binnen de
bedrijfsvoering van CableSpace
Solutions BV. Wij zijn ons al langer
bewust van onze
verantwoordelijkheid ten aanzien
van het milieu en de eindigheid
aan de voorraad fossiele
brandstoffen en het gebruik
daarvan. Wij voeren daarom een
proactief milieu beleid en werken
aan de reductie van onze CO2
emissies stroom.

Door automatisering in de
calculatie en werkvoorbereiding
wordt minder geplot en minder
transportkilometers gemaakt,
We kopen 100% groene stroom
in, waar we onze gebouwen
mee verlichten

De totale CO2-uitstoot in 2027
verlagen met 40% (referentiejaar
= 2019).
Met betrekking tot elektriciteit:

100 %
Met betrekking tot mobiliteit:

We schaffen energiezuinig
materieel aan

41 % per gereden km

We schakelen voor zover
mogelijk over op elektrisch
rijden en hebben al 4
laadpalen in gebruik

FOOTPRINT 2021
Brandstof en gas (scope 1): 236,5ton
Elektriciteit (scope 2): 25,6 ton
Zakelijk gedeclareerde kilometers (scope 3): 14,3 ton
Totaal 276,4 ton CO2
Ingekochte groene stroom: 45.988 kWh
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WE DOEN MEE AAN DE VOLGENDE INITIATIEVEN
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De resultaten zijn gerelateerd aan het basisjaar
2014. Er is een duidelijke reductie gerealiseerd in de
CO2 uitstoot, waarbij de doelstelling voor
ruimschoots 2020 behaald is. Ook in 2021 is er een
verdere reductie behaald. Voor 2026 zal er een
nieuwe doelstelling worden bepaald.

De duurzame leverancier
ET 2000 netwerk (Elektrotechniek 2000)

In samenwerking met Kader Group

Meedoen?
CableSpace Solutions B.V. wil graag samenwerken en met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om
ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2 -uitstoot te reduceren. Partijen die hierin geïnteresseerd zijn of
onze organisatie kunnen ondersteunen bij de realisatie van de ketenmaatregelen, worden uitgenodigd om
contact op te nemen.

In samenwerking met Kader Group

