ENERGYCOLLEGE CONCEPTEN
THE CO2 BENCHMARKET
De economische groei in de wereld zorgt ervoor dat er op steeds grotere schaal natuurlijke
grondstoffen worden gebruikt. Dit zorgt voor een toename van het gehalte CO2 in de lucht
en dat heeft een nadelige invloed op ons klimaat.
Wat is The CO2 Benchmarket?
Een concept dat u de inzichten kan bieden die nodig zijn om de CO2 uitstoot van uw
organisatie terug te dringen. Door de regelgeving en de publicitaire aandacht bent u zich
waarschijnlijk wel bewust van de noodzaak hiervan, maar waar te beginnen? Met behulp
van ons concept bent u in staat een gefundeerd plan van aanpak te maken voor
optimalisaties in uw energieconsumptie en de voortgang van het traject te meten.
Welk inzicht krijgt u?
The CO2 Benchmarket biedt u inzicht in:
Hoeveel u daadwerkelijk uitstoot
Hoe dit zich verhoudt tot uw pand en de bedrijfsvoering
Hoe dit zich verhoudt tot de prestaties van de collega’s in uw sector (benchmark)

Waarom is inzicht wenselijk?
In het Europese beleid is een klimaatpakket opgenomen met de volgende doelstellingen:
20% minder uitstoot van broeikasgassen (CO2)
Dit kan oplopen tot 30% wanneer er een internationaal klimaatakkoord wordt gesloten
20% minder energieverbruik
20% van het totale energiegebruik moet afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, zoals
wind en zon

HET CONCEPT TOEGELICHT
The CO2 Benchmarket bestaat uit een database met een verzameling CO2-gegevens,
aangevuld met een projectmatige ondersteuning die u in staat stelt uw eigen gegevens aan
deze database toe te voegen.
Uw eigen gegevens zijn van wezenlijk belang om de benodigde inzichten te kunnen
verschaffen en de CO2 uitstoot van uw organisatie terug te dringen en te beheersen.
Welke informatie is er nodig?
De benodigde informatie varieert van NAW-gegevens en bruto vloeroppervlak tot uw
verbruiken van energie en grondstoffen. In totaal gaat het om veel gegevens en het is
noodzakelijk dat dit zorgvuldig in kaart wordt gebracht.
Hoe kunnen wij u daarbij helpen?
Door samen het project te starten waarin wij u begeleiden in het verzamelen van de
benodigde informatie. Vervolgens verzorgen wij voor u de inrichting van uw deel van de
database en adviseren wij bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak. We
zorgen er daarbij voor dat uw organisatie de kennis en ervaring op doet om het project
zelfstandig te kunnen afronden. Dit verhoogt de betrokkenheid van uw organisatie en het
maakt u volledig eigenaar van het resultaat!
Waarop is de benchmark gebaseerd? Hoe komen wij aan de benchmark informatie?
De data die wij samen met u inventariseren dient als input voor anderen om te kunnen
benchmarken en tegelijk dient de data van anderen dat voor u. Uiteraard blijft de identiteit
van uw bedrijf daarbij onzichtbaar.
Zo zorgen wij er uiteindelijk met elkaar voor dat de database verder wordt uitgebreid. Des
te meer informatie hierin terecht komt, des te nauwkeuriger worden de inzichten.
Wanneer zullen we beginnen?
Met deze informatie hebben we u een beknopte indruk gegeven van de mogelijkheden van
The CO2 Benchmarket. Heeft dit uw interesse gewekt en wilt u graag met ons om de tafel?
Stuurt u dan een mail naar duurzaam@energycollege.nl
Wij zullen vervolgens contact met u opnemen voor een afspraak.
Samen staan we sterk in het nastreven van de algemene doelstelling:

20% MINDER CO2 UITSTOOT IN 2020!

