
FOOTPRINT 2019 (470,6 TON CO2) 

CO2-uitstoot 
per scope

In 2021 laat Stichting Waardwonen zich certificeren op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. 
De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties helpt bij het reduceren van CO2 en kosten binnen de bedrijfsvoering,

 in projecten én in de keten. De eerste stap was het in kaart brengen van de voetafdruk, ofwel "footprint" van het referentiejaar 2019, met als doel deze gericht te verkleinen.

Gas en elektraverbruik van
101 huishoudens voor een
heel jaar

273 retourtjes naar New
York 

Met de auto 60 keer om
de aarde rijden

Een windmolen van 2.3 MW
49 dagen laten draaien

23.530 bomen laten
groeien voor een heel jaar

ONZE UITSTOOT STOND GELIJK AAN

Scope 1: 67,2 ton
Scope 2: 400,6 ton

Business travel: 2,8 ton

WAT KUN JIJ DOEN? TOELICHTING SCOPES
Scope 1: directe uitstoot veroorzaakt door
eigen bronnen binnen de organisatie
zoals brandstof en gas.

Scope 2: Indirecte uitstoot door gebruik
binnen de organisatie, maar welke elders
wordt opgewekt zoals elektriciteit.

Business travel: Zakelijk gedeclareerde
reizen met privéauto's en het OV. 

Anticipeer op het verkeer, rijd met
een laag toerental

Houd de bandenspanning op peil 

Voorkom stationair draaien zo veel
mogelijk

Schakel apparaten uit wanneer
mogelijk

DOELSTELLINGEN

31,5
Gas

16,6
Diesel

400,6
Elektra

19,1
Benzine

2,8
Zakelijk
vervoer

Uitstoot gerelateerd aan
FTE (ton CO2/FTE)

2019 13,2

Waardwonen wil in 2024 t.o.v. 2019 30% CO2
reduceren. Deze doelstelling wordt

gerelateerd aan het aantal FTE. 
 

Om dit te behalen zijn de volgende sub-
doelstellingen gesteld in 2024 t.o.v. 2019:

Scope 1: reductie van 21% 
Scope 2: reductie van 32% 

Business travel: reductie van 25%  
 

DIT DOEN WIJ O.A. VOOR CO2-
REDUCTIE 

Plaatsen van zonnepanelen op het kantoorpand
in Huissen en inkopen van Nederlandse groene
stroom voor dit kantoor 
Stimuleren van elektrisch rijden bij vervanging
voertuigen
Aanbieden van gedeelde e-bikes  
Thuiswerkbeleid dat bijdraagt aan vermindering
van reiskilometers
Standaard LED verlichting bij vervanging 

In 2025 heeft ons woningbezit gemiddeld label A
Nieuwbouw realiseren we zoveel mogelijk
energieneutraal en hierover maken we afspraken
met gemeenten 
In 2030 bouwen we volledig vanuit de circulaire
economie 
In 2050 willen we 100% CO2-neutraal zijn

Voor Waardwonen

Voor huurders
Wij zijn actief bezig met het verduurzamen van
woningen om in onze keten CO2 te reduceren. 


