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Als organisatie is Loonbedrijf Sjoerd Nauta BV druk bezig met onze 
certificering op niveau 3 van de CO2 –prestatieladder.  
Dit houdt in dat we bewuster bezig zijn met ons energieverbruik,  
we maatregelen willen treffen om CO2-uitstoot te reduceren om zo 
onze dagelijkse bedrijfsvoering te verbeteren.  
Doormiddel van toolboxen en nieuwsbrieven zijn we onze 
medewerkers aan het informeren over de voortgang van 
doelstellingen, reductiemaatregelen en initiatieven. Ook direct 
betrokkenen hebben via de site toegang tot onze nieuwsbrieven. 

 
Maatregelen te nemen door Loonbedrijf Sjoerd Nauta BV 
 

 Digitaal registratiesysteem van verbruik op zetten 
 Bij vervanging kijken naar het verbruik van een nieuwe machine / auto 
 Onderzoeken naar mogelijkheden van blauwe Diesel 
 Onderzoeken naar mogelijkheden zonnecellen 
 In de planning rekening houden met werkafstand en locatie door IBC tank 

mee te nemen, werkzaamheden zoveel mogelijk op route plannen. 
 
 

CO2-footprint 2020, referentiejaar’17 
 
Onze energiestromen hadden in 2017 een CO2-
uitstoot van 1009,6 ton CO2. Hieronder is de 
verdeling van de uitstoot naar de verschillende 
energiestromen weergegeven. Daarnaast staat 
de verdeling van de 2021, de totale uitstoot 
bedraagt dan 1138.53 ton CO2. 
 

Doelstellingen CO2-reductie 
 
Wij hebben onze doelstelling voor het 
reduceren van CO2 samengesteld. De 
CO2 -uitstoot relateren we vanaf 2017 
aan het omzetpercentage. De doelstel-
ling is om de CO2 -uitstoot te reduceren 
met 5% in 2022 is niet gehaald. 
 
 

De doelstelling waar de meeste winst valt te behalen is het brandstofverbruik. 
Hier heeft elke machinist/chauffeur mee te maken. In toolboxen wordt het 
bewustwordingsproces op gang worden gebracht om zuiniger met brandstof 
omgaan. Komend jaar willen we inzicht in verbruik realiseren door te werken 
met een speciaal softwareprogramma. Via de app hebben wij nauwkeurig en 
snel inzicht in de planning mensen en het verbruik van machines. Dit kan 
gemakkelijk teruggekoppeld worden en handelingen om te sturen kunnen zo 
genomen worden:  
 Door ervoor zorgen dat er regelmatig onderhoud wordt gepleegd aan 

het materieel 
 Maandelijks de bandenspanning controleren 
 Brandstof in IBC meenemen bij langdurende projecten 
 Bewust omgaan met stationair draaien en full power draaien 
 Carpoolen kan weer, dus ga ervoor 
 

Indien u goede suggesties heeft, vragen wij dit te melden aan onze C02-functionaris 
Marjo Koenen kantoor@sjoerdnauta.nl 0566-729005 
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Emissie inventaris 2021 

C02 emisse scope 1 en 2 

Totaal 1134.4 ton 


