Toekomstbestendig ondernemen
Steeds vaker hebben organisaties de ambitie om invulling te geven aan
duurzaamheid. Enerzijds om als organisatie toekomstbestendig te zijn, anderzijds eisen
opdrachtgevers in toenemende mate dat een bedrijf laat zien wat het doet op het
gebied van duurzaamheid. FutureProof ondersteunt bedrijven bij het
toekomstbestendig maken van hun organisatie. Hierbij richt FutureProof zich vooral op
duurzame ketens, processen, logistiek, mobiliteit en energie, waarbij naast financiële
ook milieu en sociale aspecten meegenomen worden. Zo kan FutureProof ook een
CO2-footprint analyse voor u uitvoeren.
De CO2-footprint
Een CO2-footprint omvat de CO2-emissies veroorzaakt door een
organisatie als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in
productie, transport, mobiliteit, verwarming, koeling en productie van
elektriciteit. De footprint geeft inzicht in het energieverbruik en de
uitstoot van broeikasgassen, draagt bij aan de bewustwording binnen
organisaties en helpt invulling te geven aan het energie- en milieuthema
binnen duurzaamheid. De resultaten van de CO2-footprint geven inzicht
in besparingsmogelijkheden, waarmee ook kosten bespaard worden.
Werkwijze
 Vrijblijvend eerste gesprek: welke thema's zijn voor uw organisatie van belang?
 Bepalen organisatorische grens: welke delen van uw organisatie nemen we mee in
de analyse?
 Inventarisatie van de energie en emissievormen;
 Verzamelen van de data;
 Berekening van de CO2-footprint en rapportage;
 Presentatie van de resultaten met advies over besparingsmogelijkheden en
vervolgstappen.
Vervolgstappen
FutureProof kan ook ondersteunen bij de implementatie van maatregelen en het
realiseren van de besparingen. Ook kan de CO2-footprint de aanzet zijn voor
certificering conform de CO2-Prestatieladder of ISO50001 en voor het behalen van de
Lean and Green Award voor uw logistieke organisatie.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie?
Neem gerust contact op:
Leonie van Driel
06 10 36 60 72
leonie@futureproof.world
www.futureproof.world
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