[NIEUWSBRIEF]

uitgave: april 2020

Sinds een aantal weken heeft het Corona virus invloed op ons leven. Zowel zakelijk als privé moeten we ons allemaal gaan
aanpassen aan een leven na Covid-19. Wat heeft dit voor gevolgen voor ons op de werkvloer? Wat gaan we er van merken
in onze carbon footprint? Dit zijn de vragen die wij ons stellen en waar we nog niet 123 een antwoord op hebben. Door het
thuiswerken zijn er op dit minder transport beweging , worden deze in de tweede helft van het jaar ingehaald, of wordt het
beeldbellen met onze relaties ook voor ons het nieuwe werken? We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.
Gelukkig zijn er ook mooie ontwikkelingen gaande en heeft Grijsen een aantal fantastische investeringen gedaan op het
gebied van duurzaamheid.
1.

Verlichting
In onze vorige nieuwsbrief gaven we aan dat de beslissing was genomen alle verlichting te vervangen in led verlichting.
Deze vervanging heeft in het 3e kwartaal van 2019 plaatsgevonden. Alle kantoren zijn voorzien van led verlichting. Tevens
hebben we de bestaande en nieuwe productie hallen voorzien van led verlichting

2. Zonnepanelen
Afgelopen jaar heeft Grijsen met 1600 m2 uitgebreid om een grotere productiecapaciteit te creëren. Het dak van het
nieuwe gedeelte is volledig gevuld met zonnepanelen. Samen met een aantal zonnepanelen die op het bestaande deel zijn
gelegd, liggen er nu maar liefst 576 zonnepanelen op het dak van Grijsen. Deze panelen zijn goed voor een geschatte
jaaropbrengst van minimaal 160.000 kWh. Met deze opbrengst is Grijsen volledig zelfvoorzienend en wordt er zelfs een
groot deel terug geleverd aan het stroomnet. In onderstaande link een tref je een bedrijfsfilmpje aan van de zonnepanelen.
https://youtu.be/ki8HqZ92dIA
3.

Carbon footprint
De carbon footprint voor 2019 is gereed. Hieronder zie je de grafiek. We hebben voor heel 2019 een CO2 uitstoot van
64,56 ton. Onze doelstelling voor 2019 was 61.0 ton uitstoot. Ondanks dat we onze doelstelling niet hebben gehaald,
blijven we voor het jaar 2020 vasthouden aan de doelstelling om maximaal 62,0 ton CO2 uit te stoten.
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[Audit C02-certificaat]
In september 2020 vindt er weer een her certificering plaats van ons CO2 certificaat plaats.

5.

[Keteninitiatief]
Een van de onderdelen van de CO2-prestatieladder is het initiëren van een keteninitiatief. Dit houdt in dat we samen met
bijvoorbeeld onze toeleveranciers of klanten een initiatief ontwikkelen waarbij een CO2-reductie wordt verwezenlijkt.
Op onze website http://www.grijsen.nl/over-ons/co2-prestatieladder/ kun je informatie vinden over de keteninitiatieven.
Mocht je mogelijkheden zien voor nieuwe keteninitiatieven dan horen we het graag.
De afdeling marketing, assisteert ons hierbij door actuele ideeën aan te dragen.

6.

[Ideeën?]
Heb je ideeën die kunnen bijdragen tot het verminderen van onze Co2-uitstoot? Laat het ons graag even weten per mail
co2@grijsen.nl

