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Hercetificatie CO2‐bewust
Op 16 januari 2018 heeft er een opvolgingsaudit plaatsgevonden voor het behoud van het CO2‐
bewustcertificaat niveau 3. Tijdens deze beoordeling is geconstateerd dat ons Energiemanage‐
mentsysteem aangepast of aangevuld moet worden. In het afgelopen jaar heeft Megaborn achter de
schermen gewerkt om het Energie‐
managementsysteem aan te passen zodat het
voldoet aan de eisen van handboek 3.0 van de CO2‐
prestatieladder.
Het huidige certificatietraject is bijna afgerond. Dit
betekend dat Megaborn een hercertificatie moet
laten uitvoeren om ervoor te zorgen dat het bedrijf
gecertificeerd blijft. De hercertificatie en het
bijhorende vooronderzoek staat gepland voor
November dit jaar. Tevens heeft er het afgelopen jaar
onderzoek plaatsgevonden naar certificatie trede 5 van de CO2‐prestatieladder. De directie van
Megaborn heeft besloten vanuit strategisch oogpunt om trede 3 te handhaven en te continueren.

Reductie
Megaborn heeft het doel om jaarlijks ca. 3%
CO2 uitstoot te reduceren. In 2020 is het doel
dat Megaborn 18% CO2‐uitstoot reduceert ten
opzichte van het referentiejaar 2014.
Tot en met 2016 is de reductie behaald door
Megaborn. Reden hiervoor is het terugdringen
van het bedrijfswagenpark en beperken van
het rijden van zakelijke kilometers. Daarnaast
is er in 2014 een nieuwe ketelinstallatie
aangebracht in het verzamelgebouw aan de
Steenweg 17b (hoofdlocatie Megaborn) die
energie bespaard.
In 2017 is er een toename van CO2‐uitstoot
geconstateerd. Reden hiervoor is de toename
van bedrijfswagens, het aantal Fte’s en omzet.
Zie onderstaande tabel voor doelstelling en
prestaties Megaborn.

Footprint
In 2018 heeft Megaborn de Footprint
aangepast en aangevuld. Door de nieuwe
opzet van de footprint en de onderliggende
emissie‐inventaris kunnen gegevens
eenvoudig opgezocht, gecontroleerd en
berekend worden.
De Footprint van 2017 omvat:
‐
‐
‐

Uitstoot scope 1:
Uitstoot scope 2:
Totale uitstoot:

Zie onderstaande cirkeldiagram met daarin
aangegeven de uitstoot per categorie. In de
tabel eronder is uitstoot per Fte weergegeven.

Tabel 1 Totale CO2 uitstoot en doel

Megaborn heeft door de toename bepaald
dat nieuwe bedrijfsauto’s mogelijk op
alternatieve brandstoffen aangekocht zouden
worden. De verwachting is dat hierdoor in
combinatie met digitale overlegsystemen en
model‐shift in 2018 een reductie wordt
behaald en dat Megaborn weer op koers ligt
ten aanzien van het reductiebeleid.

75,93 ton
25,15 ton
101,08 ton

Diagram 1 Uitstoot per categorie

Tabel 2 CO2 uitstoot per Fte
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Nieuw! initiatief

CO2 en Projecten

Op het moment is Megaborn aan het
onderzoeken welke mogelijke initiatieven bij
het bedrijf passen. In de voorgaande jaren is
de aanpak Duurzaam GWW gekoppeld
geweest aan het sector‐initiatief .Hierin trekt
Megaborn samen met de klant op voor een
duurzame totstandkoming van projecten. Het
reduceren van CO2 op projecten is dan
onderdeel van de aanpak.

Megaborn heeft tot op heden geen projecten
aangenomen waarbij het certificaat CO2‐
bewust (trede 3) gunningsvoordeel heeft
opgeleverd. Wel is er deelgenomen aan
inschrijvingen waarbij de gunningsvoordeel
wordt toegekend.

Reden voor nieuwe initiatieven is om de
horizon te verbreden in relatie tot het
reduceren van CO2 uitstoot.
Medewerkers van Megaborn die een goed
initiatief kunnen aandragen kunnen dat doen
via de contact informatie op deze nieuwsbrief.

Steeds bewuster!
Met regelmaat zal de CO2‐uitstoot besproken
worden binnen de organisatie en op
verschillende niveaus. Megaborn wil hiermee
bewustzijn creëren dat ieder op de hoogte is
van waar Megaborn staat, wat Megaborn voor
doel heeft en wat ieder zelf kan bijdragen.

Maatregelen
Megaborn houdt vinger aan de pols met
betrekking tot de uitstoot van het bedrijf .
Tevens wil Megaborn de mogelijkheden
onderzoeken om CO2 te reduceren. Hiervoor
zijn er in het Energiemanagement‐actieplan
acties opgenomen. De belangrijkste zijn
hieronder opgesomd:
‐
‐

‐
‐
‐

Onderzoek naar zakelijke kilometers
Uitstoot, verbruik en alternatieve
brandstoffen wagenpark in
achtnemen bij aanschaf nieuwe
auto’s.
Digitale correspondentie.
Toezien op gebruik elektrische
apparaten.
Duurzame producten toepassen in
nieuwe inrichting Kantoor
Waardenburg en Apeldoorn.

Heb je een goed idee?
Goede ideeën ten aanzien van reduceren CO2‐
uitstoot zijn natuurlijk altijd welkom. Deze
kunnen gemeld worden door middel van een
mail (info@megaborn.com, t.a.v. Niels van
Amstel).

Steenweg 17b
4181 AJ Waardenburg
0418 65 4900
info@megaborn.com
www.megaborn.com
www.werkenaanduurzaamheid.nl
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