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CO2-Prestatieladder 

Dit nieuwsbericht staat in het teken van onze CO2-footprint over heel het jaar 2020.  

 

TASK is al een aantal jaar gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Dit houdt 

in dat wij actief aan de slag zijn met het reduceren van onze CO2-uitstoot. Binnen het 

systeem van de CO2-Prestatieladder komen de onderdelen: inzicht, reductie, communicatie 

en deelname aan initiatieven naar voren. Onze doelstelling is om in 2021 ten opzichte 

van 2016 5% minder CO2 uit te stoten.   

 

In 2020 heeft TASK besloten om nog een stapje verder te gaan. 

We willen niveau 5 behalen op de CO2-Prestatieladder. De CO2-

Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 

5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag 

met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). 

Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-

uitstoot in de keten en sector.  

 
Onze scope 3 emissies 

In het kader van het behalen van niveau 5 hebben wij onze emissies in scope 3 berekend 

over de volgende twee categorieën:  

 

1. Leveranciers:    2.431 ton CO2 

2. Woon-werkverkeer:  11 ton CO2 

 

Onze ketenanalyse 

Er is door TASK een ketenanalyse geschreven over de impact binnen de keten van 

intergraal projectmanagement. De bedrijfsactiviteiten van TASK zijn onderdeel van een 

keten van activiteiten. Het doel van deze ketenanalyse is het bepalen hoe duurzaamheid 

geborgd kan worden in de activiteiten van TASK en haar consultants.  

 

De analyse zal resulteren in een overzicht van maatregelen waarop gestuurd wordt 

vanuit directieniveau om middels de activiteiten van IPM’ers invloed op de reductie in de 

keten te kunnen uitoefenen. De reductiekansen zijn geformuleerd met betrokkenheid van 

de gehele organisatie.  

 

Hierbij kiest TASK ervoor om de verantwoordelijk te nemen en om te kijken waar zij 

invloed kunnen uitoefen binnen de keten. Hierbij kiezen we expres niet voor de ‘kleine’ 

maatregelen op woon-werk verkeer, maar kijken we naar de echte impact om te 

verduurzamen in de keten en om de (interne)kennis over duurzaamheid te vergroten. 



 

Nieuwsbrief CO2-Prestatieladder   april 2021 

We realiseren ons hierbij dat dit bestand gezien moet worden als dynamisch. We zullen 

jaarlijks met nieuwe inzichten en ervaringen aanvullen om hierbij optimaal resultaat te 

kunnen behalen.  

 

De doelstellingen en maatregelen zijn als volgt:  

 

 

 

 

Doelstelling:  

Jaarlijks bij 5 van de samenwerkingspartners het CO2-Prestatieladder een prominent rol 

geven in de beslissing. 

 

Resultaat:  

Dit zal resulteren in een extra reductie van 8% per jaar binnen de keten van TASK ten 

opzichte van samenwerkingspartners die niet met de CO2-Prestatieladder werken. Over 

drie jaar zorgt dit voor een totale reductie van 24%. 

 

 

 

 

 

Doelstelling:  

Bij 25% van de aanbestedingen in 2021 moet duurzaamheid een eis zijn.  

 

Dit percentage is gebaseerd op het verwachtte aantal tenders in 2021. Dit percentage 

zullen wij jaarlijks bijstellen op basis van het aantal tenders. 

 

 

 

 

 

Doelstelling: 

▪ 2 keer per jaar een kennissessie aanbieden over onderwerpen binnen de 

duurzaamheid om de kennis van de consultants te vergroten; 

▪ Per kwartaal een vast agendapunt over kennis over duurzaamheid om de 

behoeftes te inventariseren en iedereen scherp te houden; 

▪ Een aanspreekpunt aanwijzen die de verantwoordelijkheid neemt voor de 

kennisverbreding binnen de teams. 
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Individuele bijdrage 

Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de 

reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen: 

 

✓ Kies je voor een leaseauto? Kijk dan naar de mogelijkheid om elektrisch te rijden; 

✓ Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten 

uitgeschakeld kunnen worden; 

 

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te 

verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. 

Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!  

 

 

 

 


