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CO2 REDUCTIEDOELSTELLING 2014 – 2017 
syndus group 

Het reduceren van CO2 uitstoot voor de activiteiten die binnen de syndus group vallen heeft 

sinds enkele jaren de aandacht bij de directie en medewerkers binnen de syndus group.  

CO2 reducerende maatregelen worden regelmatig ingevoerd, enkele voorbeelden hiervan zijn; -

aanschaf van zonnepanelen; -gebruik van aardwarmte; -opvang en gebruik van regenwater; -

gebruik van energie zuinige verlichting; aandacht voor energie verbruik bij nieuwe machines en 

voertuigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks wordt sinds 2012 de impact op het milieu berekend door de CO2 uitstoot van de syndus 

group inzichtelijk te maken in een carbon footprint. Een carbon footprint is een overzicht van 

Figuur 1: Totale verbruikscijfers syndus group 2014 

Figuur 2: Verdeling emissies syndus group 2014 



 

3-8-2016 Reductiedoelstelling 2014-2017 versie 2.0  Pagina 2 
 

uitstoot van broeikasgas waar de syndus group verantwoordelijk voor is. Om met het reduceren 

van CO2 uitstoot de volgende stap te kunnen zetten is besloten certificatie op de CO2 

prestatieladder te gaan behalen met als basisjaar 2014. 

Strategie 
 

De duurzaamheidsstrategie van de syndus group is gericht op klanttevredenheid en het vinden 

van duurzame oplossingen voor de klant, binnen een kader van milieubewustzijn. We doen dit 

door: 

Managen en verminderen van onze ecologische footprint. 

Zekerheid dat onze producten veilig zijn voor hun bestemde gebruik gedurende de hele 

levenscyclus. 

Zorg voor gezondheids- en veiligheidsaspecten voor onze medewerkers, klanten, de directe 

omgeving en de maatschappij. 

Het onderhouden van een veilige en gezonde werkomgeving. 

Klanttevredenheid door uitstekende kwaliteit en toegevoegde waarde te leveren. 

Zorgdragen voor een flexibele en ondersteunende werkomgeving. 

Het omzetten van onze energie contracten naar groene stroom en indien mogelijk gebruik 

maken van alternatieve brandstoffen. 

Doelstelling: 
 

Syndus group stoot 10% minder CO2 uit in 2017 ten opzichte van 2014 

 

Om bovenstaande doelstelling te behalen worden vele maatregelen genomen, voorbeelden 

hiervan zijn: 

  

 Aanschaf zonnepanelen  Gebruik energie zuinige verlichting 

 Gebruik aardwarmte  Lichtsensoren 

 Opvang en gebruik regenwater  Vernieuwen filter/verwarming 
installaties 

 Aanschaf energie zuinige machines  Lichtkoepel op nieuwe werkplaats 

 Aanschaf energie zuinige 
personenwagens 

 Bewustwording rijgedrag en mobiliteit 
medewerkers 

 Bewustwording medewerkers  Euro 5 motoren in vrachtauto’s 

 Aanschaf groene stroom   
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