DE AAN TE LEVEREN
DATA VOOR HET BEREKENEN
VAN JE UITSTOOT
Als je actief jouw CO2-uitstoot wil verlagen moet je eerst weten waar je
staat. Daar is data voor nodig. Het berekenen van jouw CO2-footprint is
een terugkerend onderdeel binnen het Lean & Green programma. Het
geeft inzicht in waar je nu staat en waar je naartoe kan werken. In deze
visual nemen we je mee in waar je rekening mee moet houden als het
gaat om het verzamelen van die data.

DOE MEE MET EEN VAN ONZE INTRODUCTIE FAST LANE SESSIES
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1e Star - 20% CO2 reductie in max. 5 jaar
2e Star - 10% reductie in max. 3 jaar
3e Star - 5% reductie in max. 2 jaar
4e Star - In lijn met klimaatdoelstellingen Parijs
5e Star - Klimaatdoelstellingen Parijs gehaald
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