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1 | Inleiding  

 
Met de CO2-Prestatieladder wordt Oosterberg B.V. uitgedaagd en gestimuleerd om de 

eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. Tevens wil de organisatie hiermee 

transparantie geven in de CO2-emissies en zich blijven uitdagen om CO2 te reduceren.  

Met het behalen van niveau 3 richt de organisatie zich vooral op de CO2-uitstoot welke 

wordt veroorzaakt door haar eigen organisatie. Dit houdt in dat de organisatie inzicht 
heeft in haar eigen energiestromen, zoals onder andere het gas-, elektra en 

brandstofverbruik, maar ook zakelijk gereden kilometers door medewerkers. 

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken: 

A. Inzicht 

Het opstellen van een onomstreden CO2-footprint conform de internationale 

erkende ISO 14064-1 norm en daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de 

organisatie. 

B. CO2-reductie 
De ambitie om de CO2-uitstoot te verminderen, het koppelen van een CO2-

reductiedoelstelling en een concreet plan van aanpak. 

C. Transparantie 
De wijze waarop er in- en extern gecommuniceerd wordt over de CO2-footprint en 

reductiedoelstellingen. 

D. Deelname aan initiatieven  

In de sector en/of keten om kennis op het gebied van CO2-reductie kansen en 

mogelijkheden uit te wisselen. 

 

Een erkende certificerende instelling beoordeelt jaarlijks of Oosterberg B.V. voldoet aan 

de eisen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder.  
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2 | CO2- en energiebeleid Oosterberg  
 

Oosterberg gelooft dat grootschaligheid wel degelijk samen kan gaan met persoonlijk 

contact en flexibiliteit. We investeren in relaties en brengen daarmee de wensen en 

behoeften van de markt in kaart. Onze producten en diensten passen we daarop aan. Het 
succes van Oosterberg is nauw verbonden met het succes van onze klanten en 

leveranciers, daar zijn we van overtuigd. Wederzijdse afhankelijkheid zien wij als kracht 
die we willen omarmen en ten volle benutten. Dit is essentieel voor het voortbestaan van 

ons allen op de lange termijn. Vandaar dat wij altijd bezig zijn met MVO. Daarnaast 

beschikken wij over het ISO 9001 certificaat. 

Hoe zie je dit o.a. terug in de praktijk? 

• Het gebruik van plastic, karton, papier en hout binnen ons logistiek systeem vindt 

bewust plaats en beperkt zich tot een minimum. We scheiden plastic en papier en 

leveren dit apart in. 

• We werken aan mogelijkheden voor groene energie en duurzame 
energieoplossingen. Het distributiecentrum in Apeldoorn is volledig duurzaam. Op 

het dak wekken we met een zonnepark duurzame energie op, daarnaast is het 

pand voorzien van een WKO-installatie. 

• We zijn als bedrijf zeer actief in het onder de aandacht brengen van techniek op 

basisscholen, voortgezet technisch onderwijs, enzovoort. Via onder meer 
prijsvragen, leskisten, lezingen en cursussen proberen we ook op dit terrein onze 

maatschappelijke bijdrage te leveren. 

• Als erkend leerbedrijf bieden we de jonge generatie stageplaatsen aan. 

Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.oosterberg.nl/wie-zijn-wij/ 

 

Aanleiding van CO2-reductie 
Oosterberg B.V. werkt veel met klanten die het CO2 Prestatieladder certificaat N5 

bezitten. Deze klanten verwachten van hun leveranciers dat zij hun emissiestromen 
inzichtelijk hebben en meewerken aan CO2-reductie. Om aan deze vraag te kunnen 

voldoen, en uit intrinsieke waarden die passen bij het bedrijf, heeft Oosterberg B.V. 

besloten zich te laten certificeren op niveau 3.  

Doelstellingen en reductiekansen  

De algemene doelstelling van het energiemanagementsysteem is om te komen tot een 
continue verbetering van de energie-efficiëntie en vermindering van de CO2-uitstoot van 

de bedrijfsactiviteiten.  

Hierbij dient te worden opgemerkt dat door fluctuerende hoeveelheid werk en de 
samenstelling van de werkzaamheden (inzet materieel) het absolute energieverbruik 

hoger kan zijn, terwijl het relatieve verbruik wel degelijk lager is.  

De specifieke doelstelling is om het energieverbruik in 2020 met 50% te verlagen ten 

opzichte van 2016. Hierbij wordt uitgegaan van dezelfde hoeveelheid werk per jaar 

(omzet, draaiuren, kilometers en activiteitensoort) is uitgevoerd als in 2016. Hierdoor 

wordt de reductiedoelstelling gerelateerd aan de omzet in euro’s.  

Iedereen binnen Oosterberg B.V. kan ideeën voor energie/CO2-reductie aandragen via de 

e-mail en/of informeel overleg. Daarnaast worden er periodiek tool-box meetings 
gehouden met CO2 en de reductie van de uitstoot als onderwerp. Ook wordt er een 

krokettenlunch georganiseerd in het teken van de CO2-Prestatieladder. Deze 
energie/CO2-reductie kansen worden besproken in het CO2-overleg en daar gewogen op 

effectiviteit. Indien blijkt dat zij mogelijkerwijs effectief zijn, worden zij toegevoegd aan 

de maatregelenlijst.  

 

http://www.oosterberg.nl/wie-zijn-wij/
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3| CO2-doelstellingen  

Oosterberg B.V. heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het 
referentiejaar tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te 

realiseren.  

Scope 1 en 2 doelstellingen Oosterberg B.V. 

Oosterberg B.V. wil in 2020 ten opzichte van 2016 50% minder CO2 uitstoten 

De reductiedoelstelling is aangepast naar aanleiding van de behaalde successen. In 2018 
is al 42% reductie behaald ten opzichte van het basisjaar. Om deze reden is er hoger 

ingezet en verwacht Oosterberg 44% meer reductie te behalen dan in het eerste opzicht 

was gepland.  

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet om de voortgang 

in CO2-reductie te monitoren. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de 

doelstellingen als volgt: 

Scope 1: 30% reductie in 2020 ten opzichte van 2016 

Scope 2: 20% reductie in 2020 ten opzichte van 2016 
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Disclaimer & Colofon 
 

Bescherming intellectueel eigendom 
Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke 

bij toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Oosterberg B.V.. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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