[NIEUWSBRIEF]

uitgave: augustus 2020

Toen we de laatste nieuwsbrief hebben opgemaakt, stonden we nog maar aan het begin van Covid-19. We hebben ons toen
afgevraagd wat Covid-19 met ons carbon footprint zou doen. Een groot aantal werknemers heeft een aantal maanden
vanuit huis gewerkt. Gelukkig hebben we ook de mogelijkheid bij Grijsen om de 1,5 meter afstand goed te bewaken.
We kunnen op een veilige wijze relaties ontvangen. En waar noodzakelijk, kiezen we voor beeldbellen.

1. Zonnepanelen
De Zonnepanelen zijn sinds 1 april 2020 in gebruik genomen. Door de vele zonnige dagen kunnen we jullie melden dat we
tot en met juni al ruim 76.000 KwH hebben opgewekt. Om een goed te krijgen van wat de zonnepanelen ons opleveren,
zullen we minimaal een jaar verder zijn. Maar we mogen met trots melden dat we volledig zelfvoorzienend zijn.
2.

Carbon footprint
De carbon footprint voor de eerste helft van 2020 is bekend. We hebben een Co2 uitstoot weten te realiseren van 28,11
ton. In onderstaande grafiek is dit zichtbaar. We verwachten onze doelstelling voor 2020, totaal 61 ton CO2 uitstoot nog
steeds te kunnen behalen.
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Audit C02-certificaat
De voorbereiding voor de her certificering in september zijn in volle gang. We kijken er daarom ook naar uit om het nieuwe
certificaat eind 2020 in ontvangst te mogen nemen.

4.

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.
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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.

5.

[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

