
De eerste duurzaamheidsnieuwsbrief is een feit! Met deze nieuws brieven 
willen wij jullie op de hoogte houden van ons energie beleid.

De regering heeft bepaald dat elke onder
neming verplicht is energiebesparingen uit   
te voeren welke binnen vijf jaar terugverdiend 
kunnen worden. In onze branche wordt 
gewerkt met chemische processen, grote 
hoeveelheden papier en energie. Bij ons staat 
op al deze fronten duurzaamheid hoog in 
het vaandel. Wij zijn al ruim 10 jaar FSC 
en PEFC, ISO 9001 Kwaliteit Management 
Systeem, ISO 14001 Milieumanagement en  
ISO 12647 Grafische Procesbesturing 
gecertificeerd. Daar komt in januari 2020  
de CO₂Prestatieladder bij. 

Het doel is dat HuigHaverlag Printing CO₂ 
neutraal wordt. Om dit te bereiken zijn we 
samen met ‘de duurzame adviseurs’ het project 
CO₂Prestatieladder ingegaan.  De eerste 
stap is inmiddels uitgevoerd met het in kaart 
brengen van onze CO₂footprint. De footprint 
wordt berekend aan de hand van ons gas en 
elektraverbruik, brandstofverbruik wagenpark 
en zakelijke kilometers. Hierdoor wordt de 
CO₂uitstoot inzichtelijk en kunnen wij 
doelstellingen opstellen om deze te verlagen. 

In de volgende nieuwsbrief gaan we dieper in 
op het project CO₂Prestatieladder.

Individuele bijdrage
Iedereen kan een individuele bijdrage leveren 
aan de reductie van de CO₂uitstoot. Denk 
bijvoorbeeld aan:
• Het uitschakelen van computers. Als je 

naar huis gaat, schakel je computer en 
beeldscherm uit. Dit levert een aanzienlijke 
energiebesparing op.

• Buitendeuren zoveel mogelijk gesloten 
houden om zo de verwarmde of gekoelde 
lucht binnen te houden.

• Bewust omgaan met printen. Probeer het 
aantal prints te beperken. Print geen lege 
pagina’s en, indien de toepassing het toe laat, 
print dubbelzijdig.

• Probeer om maandelijks je bandenspanning 
te controleren. De juiste bandenspanning 
zorgt o.a. voor goede grip en een lager 
brandstofverbruik. 

Wij vragen iedereen om mee te denken om 
onze CO₂uitstoot nog verder te verlagen. 
Zo kunnen we ons samen inzetten om onze 
nieuwe CO₂reductiedoelstellingen te behalen. 

Heb je een idee? Graag! 
Je kan dit doorgeven aan André van Dijk.
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