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Van der Werff Groep BV reduceert CO2 uitstoot.   
 
In 2015 is de Van der Werff Groep gestart met zijn deelname aan de CO2 
Prestatieladder en heeft in dat jaar het certificaat Niveau 3 behaald. Inmiddels heeft 
het bedrijf sinds 2019 het Niveau 5 behaald.  
 
Energiebeleid 
Van der Werff groep wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen 
ten gevolge van productie en levering van onze producten reduceren.  
 
Om dit te realiseren berekenen we (half)jaarlijks onze CO2 footprint.  
Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te 
stellen. 
 
CO2 reductiedoelstelling 
Om deze uitstoot te reduceren, heeft Van der Werff Groep BV de volgende CO2-
reductiedoelstelling opgesteld: 
 

 
CO2 reductiedoelstellingen Van der Werff Groep BV 

 
 
 
 
Van der Werff Groep BV wil in 2022 t.o.v. 2016 16% minder CO2 uitstoten 
 

 
 
Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet om de 
voortgang in CO2-reductie te monitoren en deze onafhankelijk te maken van groei of 
krimp van het bedrijf. 
 
Om deze beter te kunnen monitoren is deze uitgesplitst per scope: 
- Scope 1: 12% reductie in 2022 ten opzichte van 2016 
- Scope 2 + zakelijk verkeer: 80% reductie in 2022 ten opzichte van 2016 
Daarnaast zijn voor de meest materiele emissies subdoelstellingen bepaald met 
bijbehorende KPI’s (kengetallen) om deze goed te kunnen monitoren. Deze 
subdoelen zijn ten opzichte van 2019 gesteld.  
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Over 2021 was de footprint 347 ton CO2. 

Onderstaand de grafiek met de CO2 footprint over bovengenoemde periode. 
 

 
Onderstaand grafiek geeft de CO2 Emissieoverzichten weer tot en met de 1e helft 
van 2022. 
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Een volledige gespecificeerde footprint van 2021 (en 1e helft 2022) is gepubliceerd 
op de milieubarometer en via de website van Van der Werff Groep te benaderen en 
in te zien; https://www.vanderwerffgroep.nl/over-ons/  
- CO2 Prestatieladder; 
- Footprint CO2 2021 en  Footprint CO2 1e helft 2022 
Na een stilstand in 2019 is over 2020 wel een grote CO2- reductie behaald.   
In 2021 is de footprint weer licht gestegen 
 
Energiemaatregelen en bewustwording gaan definitief hun vruchten afwerpen.  
Door beleid is de uitstoot door het gebruik van groene elektriciteit (bijna) geheel op 
nul gekomen. Eén project heeft voor een kleine post grijze stroom gezorgd. Sinds 
oktober 2019 maken wij gebruik van volledig groene stroom op de bedrijfslocaties. In 
2022 zijn er zonnepanelen geplaatst op de bedrijfslocaties Koperweg 8 & 11 in 
Alphen aan den Rijn.   
  
De energiecrisis maakt dat de medewerkers privé, en daardoor ook zakelijk bewuster 
worden van het gebruik van brandstoffen en energie.  Het blijft een zaak om bewust 
om te gaan met het gebruik van fossiele brandstoffen (Het nieuwe rijden – Het 
nieuwe draaien) zolang we hiervan gebruik moeten en, nu ook kunnen, maken. 
 


