Footprint Stam&Co B.V. 2017 / 2018
Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen betekent bewust omgegaan met het gebruik van natuurlijke
hulp- en energiebronnen. En dat de invloed op het milieu in de vorm van uitstoot van CO² zoveel mogelijk
wordt gereduceerd. Beiden vormen zijn essentiële onderdelen van het KAM-beleid van Stam&Co B.V. Binnen
het KAM-beleid heeft Stam&Co B.V. een aantal doelstellingen bepaald die zich richten op het maatschappelijk
verantwoord ondernemen. De verantwoordelijkheid begint met het inzichtelijk maken van onze CO2-uitstoot.
Op basis hiervan zijn een aantal gerichte reductiedoelstellingen vastgesteld.
Footprint:
De inventarisatie naar emissies is voor Stam&Co voor de eerste keer over het jaar 2009 uitgevoerd. In 2011 is
de inventarisatie naar emissie over scope 3 toegevoegd.
Voor de CO2 doelstellingen 2018 wordt referentie jaar 2017 gehanteerd. In 2015 is een herberekening
uitgevoerd. Deze herberekening is gebaseerd op de conversiefactoren zoals opgenomen in het “Handboek CO 2
Prestatieladder 3.0” 10 juni 2015.
Stam&Co heeft zich als doel gesteld dat de CO2 uitstoot eind 2017 met 4% van de totale (scope 1, 2 en 3)
ton/CO2 FTE en omzet t.o.v. het referentie jaar 2016 moet zijn gereduceerd.
Gegeven dat in het jaar 2016 de CO2 uitstoot 8,9 ton/CO2 per FTE was, mag de uitstoot over het jaar 2017, 8,5
ton /CO2 per FTE bedragen. Dit betekent dat met 9,9 ton/CO2 per FTE de doelstelling over het jaar 2017 niet is
behaald.
Gegeven dat in het jaar 2016 de CO2 uitstoot 35,6 ton/CO2 per omzet was, mag de uitstoot over het jaar 2017,
34,1 ton /CO2 per omzet bedragen. Dit betekent dat met 36,5 ton/CO2 per omzet de doelstelling over het jaar
2017 niet is behaald.
In onderstaand tabel is een vergelijking gemaakt tussen CO2 uitstoot van 2017 en 2016 (=referentiejaar).

Omzet Stam&Co 2017 = 45 miljoen
FTE 2017
= 165

Aantal Ton/ CO2 per mlj omzet
Aantal Ton/ CO2 per FTE

36,5
9,9

Doelstelling 2018:
Stam&Co heeft zich als doel gesteld dat de CO2 uitstoot 2018 met 4% van de totale (scope 1, 2 en 3) ton/CO2
FTE en omzet t.o.v. het referentie jaar 2017 moet zijn gereduceerd.
Gegeven dat in het 2017 de CO2 uitstoot 9,9 ton/CO2 per FTE was, mag de uitstoot over 2018, 9,5 ton /CO2 per
FTE bedragen.
Gegeven dat in 2017 de CO2 uitstoot 36,5 ton/CO2 per FTE was, mag de uitstoot over 2018, 35,04 ton /CO2 per
omzet bedragen.
Voortzetting reductiemaatregelen 2018:
- Km verbruik/registratie per afdeling inzichtelijk maken. Gehanteerde criteria is het gemiddelde
verbruik over 2013 & 2014;
- Mogelijkheden inventariseren inzet van energie zuiniger computers;
- Voortzetting inkoop nieuwe keten voorzien van zonnepanelen en ledverlichting;
- Voortzetting inkoop werkbussen met “Track & Trace” & KM-begrenzing;
- Inkoop groene stroom voor locaties Bolsward / Nieuwegein;
- Efficiënter omgaan met papierverbruik. Digitalisering van documenten voortzetten;

