STAR ERKENNING VOOR
JOUW CO2 BESPARENDE
MAATREGELEN
Jouw CO2-footprint verbeteren? Dat vraagt om
reducerende maatregelen. Op deze kenniskaart
delen we welke maatregelen je zoal moet vastleggen
om in aanmerking te komen voor de felbegeerde
Lean & Green Star erkenning.

DOE MEE MET EEN VAN ONZE INTRODUCTIE FAST LANE SESSIES
BEKIJK WWW.LEAN-GREEN.NL/EVENTS

Jouw CO2-besparende
prestatie
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aan het nemen bent, hebt
genomen en verwacht te nemen.

2e Star
Om de 2e Star te behalen kijk je
buiten jouw eigen organisatie om
optimalisaties te doen met de partners binnen jouw keten. Met behulp

Toelichting maatregelen

van data kun je zien hoeveel daar

Welke CO2-reductie heb je
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behaald en hoe? Tijdens de
route naar jouw Star erkenning
geef je toelichting op jouw
maatregelen.

3e & 4e Star
Bij de 3e en 4e Star komt de focus
te liggen op innovatie en circulariteit.
Deze maatregelen zijn waardevol,

ALTERNATIEVE
BRANDSTOFFEN
MODAL
SHIFT

maar vaak moeilijker direct te vertalen
naar grote bijdragen aan de CO2 per

Jouw Star status bepalen

ZERO-EMISSIE

vervoerde eenheid.

Via ons online deelnameproces
kun je deze toelichting invoeren.

De meeste bedrijven hebben vaak zelf al redelijk goed in beeld waar ze actief hun CO2-uitstoot kunnen

Zo kunnen wij jouw CO2 presta-

reduceren. Bovenstaande maatregelen zijn dan ook enkele van de vele opties die deelnemers hebben.

tie zo goed mogelijk beoordelen

Er zijn per Star niveau vele combinaties van maatregelen mogelijk om te voldoen aan de programma-

en de Star status bepalen.

eisen. En wat voor de 2e Star van meerwaarde is, is dat uiteraard ook voor de 1e Star. En andersom.

